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Stellingen

1.  Explicitering van de premissen van wetenschappelijke theorieEn is
buitengewoon belangrijk. De reden hiervan is niet dat uit de premis-
sen een model oftheorie zou kunnen worden afgeleid. Wetenschap-
pers ontwikkelen premissen ter rechtvaardiging van opvattingen die
zij koesteren (zie Linschoten, Idolen van de psycholoog, 1964, blz.
15-64 en 185-229). Eenmaal geformuleerde premissen kunnen
dienen als toetssteen om inconsistenties in de theorie te signaleren.
Bovendien geven ze andere mensen de gelegenheid de rechtvaardi-
gingsgronden van een wetenschappelijke benaderingswijze te toet-
sen aan eigen opvattingen.

2.  De toenemende betekenis die gehecht wordt aan het onderzoek van
netwerken van organisaties, mag bij de onderzoekers niet tot de
impliciete vooronderstelling leiden dat verdere institutionalisering
en formalisering van dergelijke netwerken wenselijk zijn.

3.  Het is niet mogelijk een kennisgebied te definiEren dat terecht met
de naam'welzijnskunde' kan worden aangeduid. Ten eerste kan dit
niet omdat het begrip 'welzijn' in de kern een politieke en histo-
risch-relatieve lading heeft (zie Godfroij, Welzijn in sociologisch
perspectief, 1974). Ten tweede kan het niet omdat de sociale
wetenschappen niet de causale respectievelijk instrumentele kennis
kunnen leveren waaruit kan worden afgeleid op welke wijze gegeven
welzijnsdoelstellingen feitelijkgerealiseerd kunnen worden.

4.  Planning is plannen maken; het is daarom geen 'instrument' ofeen
'techniek', maareen activiteit.

5. Hetbegrip'empirische sociologie' iseen pleonasme.



6.  Een dialectische theorie hoeft niet noodzakelijk over klassentegen-
stellingen te gaan.

7. Een dialectische maatschappijbeschouwing en een christelijke
levensbeschouwing sluiten elkaar niet uit.

8.   Het is ondersociologen een hinderlijke gewoonte om in elk paar van
tegengestelde begrippen een dilemma te zien.

9. Betereen halfei

Steningen   bij.·    A.    1.    A.   Godfroij,    Netwerken   van   organisaties,    strategieen,    spelen,
structuren.
Proefschrift, Tilburg, 1981.
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Voorwoord

In het inleidende hoofdstuk van deze studie wordt ingegaan op de
betekenis van het thema 'netwerken van organisaties' in het licht van
ontwikkelingen in de organisatiesociologie en met het oog op actuele
maatschappelijke vraagstukken. Dat het onderwerp ook bij mij per-
soonlijk een zodanige belangstelling heeft gewekt, dat ik mijn disser-
tatie eraan heb willen wijden, heeft te maken met de aanknopings-
punten die het thema biedt om op niet al te abstract niveau bij te dragen
aan de oplossing van een aantal problemen waar de sociologie de af-
gelopen decennia mee geworsteld heeft. Sinds ik mij  in  1973  voor het
eerst bezig hield met het bestuderen van netwerken van organisaties, is
voor mij steeds duidelijker geworden, dat er hier serieuze mogelijk-
heden lagen om sociologische theorie en maatschappelijke praktijk -
volgens velen uit elkaar gegroeid - weer iets meer op elkaar te betrek-
ken, en om - tenminste voor mijzelf- een oplossing te vinden voor de
onbevredigende heterogeniteit van gezichtspunten en benaderings-
wijzen die kenmerkend is voor de hedendaagse sociologie.
Ik heb mij nooit erg content gevoeld met studies van sociale weten-
schappers die geen duidelijk verband met de maatschappelijke realiteit
vertonen, noch met studies die in theoretisch opzicht zwak gefundeerd
zijn of zelfs duidelijk 'rammelen'. Tevens heb ik in de achter ons
liggende jaren gemerkt, dat velen - zowel vakgenoten als studenten -
gelijksoortige gevoelens van onvrede kennen. Toch bestaat zowel
onder de meer gevorderde als onder de beginnende beoefenaren van de
sociale wetenschappen enigermate de neiging deze gevoelens van
onvrede te verbergen. Dat is niet zo vreemd. Wie kritiek levert, kan de
vraag verwachten of hij iets beters heeft voor te stellen. Ook is het
begrijpelijk dat men niet graag riskeert van pretentieuze betweterigheid
beschuldigd te worden ofervan verdacht te worden dat men door eigen
tekortkomingen de bedoelingen en de betekenis van de desbetreffende
bijdragen niet begrepen heeft. Toch behoort het, naar ik meen, tot de
taak van de wetenschapsbeoefenaar om op constructieve wijze bij te
dragen aan de vooruitgang van de wetenschap, onder andere door
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kritisch te reageren op elkaars benaderingswijzen en opvattingen. In
deze geest heb ik de afgelopen drie jaren gewerkt aan deze dissertatie.

Hoewel dit boek allerminst als het produkt van teamwork gezien kan
worden, hebben verschillende personen een erg belangrijke rol
gespeeld bij de totstandkoming ervan.
In dit verband dient op de eerste plaats de zeer stimulerende rol van
mijn promotor, prof. dr. Jules van Dijck, vermeld te worden. Ik ben
hem veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij de afgelopen acht
jaren - kritisch, constructief en vriendschappelijk - mede een stempel
heeft gedrukt op de wetenschapper en de persoon die ik nu ben. Dank
ben ik tevens verschuldigd aan de vele studenten die voor mij, in afstu-
deerprojecten en in de collegezaal - waarschijnlijk zonder het zelf te
weten -, een onmisbare klankbord-functie hebben vervuld bij mijn
streven onduidelijke ideeen en opvattingen ordelijk en helder te for-
muleren. Zeker ben ik ook dank verschuldigd aan de collega's van de
sectie Organisatie van het IVA, met wie ik jarenlang heb samengewerkt
en met wie ik vele, soms onstuimige maar altijd stimulerende, discus-
sies heb gevoerd over het thema van dit boek en over vele'aangrenzen-
de' onderwerpen. Voor het ontcij feren van mijn onleesbare handschrift
hoefik niemand te bedanken, omdat dit probleem niet van toepassing
was. Wel wil ik mijn erkentelijkheid uitspreken voor de snelle en
bekwame steun die mij door het Talencentrum van de Katholieke
Hogeschool werd geboden bij het samenstellen van de summary.

Ik vind het voorwoord niet de meest geschikte plaats om recht te doen
aan mijn gevoelens van dank en waardering tegenover mijn echtgenote
en mijn kinderen. Ik heb mij vanaf den beginne voorgenomen het
schrijven van dit boek zoveel mogelijk ongemerkt aan hen voorbij te
laten gaan. Dat is ten dele mislukt. Ik hoop hier in de komende tijd iets
van goed te maken.

Ten slotte wil ik opmerken dat ik nu wel iets begrijp van de verzuch-
tingen waarmee in proefschriften vaak wordt teruggeblikt op de
kommeren kwel die met het schrijven ervan gepaard gaan. Maarals het
al zo is dat zich hier een nieuwe traditie begint af te tekenen, dan wil ik
er toch niet aan meedoen. Ik heb er namelijk - per saldo - met plezier
aan gewerkt.
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1 Inleiding

1.1       Netwerken van organisaties: een nieuw interessegebied

Deze studie gaat over netwerken van organisaties.  V66r  1960 werd in
de sociologische literatuur nauwelijks aandacht besteed aan dit thema.
Na 1970 is de belangstelling voor het onderwerp opvallend toegeno-
men, zowel onder sociologen, die er een nieuw studiegebied in zagen,
als bij groepen en individuen in de samenleving, die 'interorganisa-
tionele beleidsvraagstukken' ontdekten.
In de organisatiesociologie is lange tijd nauwelijks aandacht besteed
aan de wederzijdse betrokkenheid van organisatie en omgeving. Dit is
onder meer afte leiden uit een vergelijking van de acht globale perspec-
tieven, waarnaar volgens Haas en Drabek (1973) de meeste bijdragen in
de organisatietheorie en organisatieresearch te ordenen zijn.

)' In het 'rationele perspectief, waarvan Webers benadering het proto-
type is, worden organisaties gezien als rationeel-legale instrumenten
ter bereiking van bepaalde (gegeven) doeleinden. Het accent ligt op de
analyse van het interne functioneren van de organisatie in het licht van
de officiale doeleinden. De invloed van veranderingen in de omgeving
op het functioneren van de organisatie wordt verwaarloosd.

f In het 'klassieke perspectief, waaronder de traditie van het 'scientific
management' van Taylor en de 'neo-klassieke benadering' van Simon
worden gerangschikt, wordt de organisatie bestudeerd als '66n grote
machine'. De aandacht is overwegend gericht op de formele interne
aspecten van de organisatie. Aan de omgeving van de organisaties
wordt geen aandacht besteed.

   In het 'human-relations-perspectiefwordt het accent gelegd op het feit
dat de werkers in de organisatie geen machine-onderdelen zijn, maar
sociale wezens, compleet met gevoelens, wensen, angsten en dergelijke.
Groepsvorming en groepsdynamische processen worden van groot
belang geacht voor het effectief functioneren van de organisatie. De
blik is echterduideldt nauwelijks in de analyse betrokken.

4   In het
'natuurl(ike-systeem-perspecti€f, waaronder bijvoorbeeld Selz-
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nicks opvattingen worden gerangschikt, wordt wel veel aandacht be-
steed aan de rol van de omgeving. Organisaties worden gezien als adap-
tieve structuren die in evenwicht' kunnen blijven door zich voortdu-
rend aan veranderde omstandigheden aan te passen. Ook de inter-
dependentie tussen de subsystemen komt in dit perspectief duidelijk
aan de orde.

 ) In het 'conjlictperspectief, waarvan Coser als exponent wordt ge-
noemd, wordt het functioneren van organisaties bestudeerd vanuit de
veronderstelling, dat conflicten 'natuurlijk' zijn. De aandacht wordt
geconcentreerd op conflicten binnen organisaties. Aan de omgeving
wordt niet veel aandacht besteed.

6/In het 'ruilperspectief, dat vertegenwoordigd wordt door onder
anderen Homans, Blau en Whyte, wordt de aandacht verschoven van de
'functies van systemen en subsystemen' naar het observeerbare gedrag
en de interactie. Aan de hand hiervan kan men ook 'systeemgrenzen'
bepalen. De blik is grotendeels 'naar binnen gericht': op de transacties
die zich binnen de organisatie afspelen.

13  Inhet'technologische perspectief worden organisaties geanalyseerd in
11 het licht van de aard van het materiaal dat bewerkt wordt en de kenmer-

ken van het 'transformatieproces' (bijvoorbeeld Woodward en Per-
row). Vooral de samenhang tussen technologie en formele interne
structuur wordt bestudeerd. De omgeving komt slechts in beeld als
bron van technologieveranderingen.

.-262     <'jinhet 'open-systeem-perspectief worden organisaties gezien als inter-
/   ) acterend met de omgeving (Katz en Kahn, Lawrence en Lorsch,

Thompson, e.a.). Organisaties worden gezien als open systemen, die
slechts kunnen overleven door 'hulpbronnen' uit de omgeving op te
nemen (input), te verwerken (transformatie), en de aldus gemaakte pro-
dukten weer in de omgeving af te zetten (output). Er wordt veel aan-
dacht besteed aan de samenhang tussen de afhankelijkheidsrelaties met
de omgeving en de interne structuur.

*  Een type benadering in de organisatiesociologie dat door Haas en
Drabek niet genoemd wordt, maar zich inmiddels als een duidelijk
alternatief heeft geprofileerd, zou aangeduid kunnen worden als het

cf) 'actorperspectief Verschijnselen als 'rollen', 'verwachtingen', 'inter-
J   actie' en dergelijke krijgen  in dit perspectief een extra dimensie:  hun

aard en inhoud zijn (mede) afhankelijk van de 'definities van de
situatie' en de doeleinden van de betrokken actoren (Karpik, 1968). De
relatie tussen organisatie en omgeving wordt niet als 'mechanisch'
gezien, maar als afhankelijk van interpretaties en strategieEn van
actoren. Hoewel deze interpretaties en strategieEn van de actoren bin-
nen de organisatie in verband gebracht worden met structurele en cul-

2



turele dimensies van de omringende samenleving (Crozier, 1963;
Silverman, 1970/1974), kan toch gesproken worden van een overheer-
sende belangstelling voor strategieen en interactiepatronen binnen de
organisatie. De aandacht voor de omgeving is het sterkst in het 'open-
systeem-denken'.
In dit'open-systeem-denken' werd de wisselwerking tussen organisatie
en omgeving aanvankelijk nogal eenzijdig opgevat als het reduceren
van afhankelijkheid van de omgeving. De creBrende opstelling van or-
ganisaties ten opzichte van de omgeving bleef secundair (Van Dijck,
1972, blz. 169). Bovendien werd de omgeving nog als een amorfgege-
ven opgevat.
Het ligt voor de hand, dat men bij het bestuderen van afhankelijkheids-
relaties tussen omgeving en organisatie spoedig belangstelling kreeg
voor efIecten van verschillende omgevingsstructuren op de organisatie.
Vanwege de dominante belangstelling voor de aanpassing aan verande-
rende omgevingskenmerken, werd bij het uitwerken van omgevings-
typen  relatief veel  aandacht besteed aan de mate van veranderlijkheid
van de omgeving (vgl. Emery en Trist, 1965; en Terreberry, 1968).
Hierbij is de vraag aan de orde, op welke wijze organisaties (het beste
kunnen) reageren op de onzekerheid die voor hen uit deze veranderlijk-
heid voortvloeit. Op dit moment komen de 'andere organisaties' in F
beeld, namelijk als elementen in de omgeving van de bestudeerde orga-   >
nisatie, waarmee zij relaties aanknoopt om input en output veilig te 5
stellen. Voorlopig staat 66n afzonderlijke organisatie nog in het cen-
trum van de belangstelling. Evan doopte haar'focal organization'. De
verzameling van organisaties in de omgeving waarmee de'focal organi-
zation' transacties aangaat, noemt hij - naar analogie van Mertons
'role-set' -: 'organization-set' (Evan, 1966). Vanaf die tijd wordt de
relatie tussen organisatie en omgeving niet alleen meer bestudeerd van-
uit het gezichtspunt van de aanpassing van de organisatie aan de om-
geving, maar ook vanuit het gezichtspunt van de strategieEn waarmee
de organisatie tracht in te werken op relevante elementen in de omge-
ving. Ook al zijn de organisaties in de ogen van de socioloog nu'in actie'
(Thompson, 1967), de interesse van de sociologen blijft overwegend
uitgaan naar de wijze waarop de levensvatbaarheid van de 'focal or-
ganization' erdoor wordt beinvloed. Hoewel dit element nooit hele-
maal verdwijnt, komt het later soms toch wat meer op de achtergrond te
staan, ten gunste van de aandacht voor processen van participatie,
mobilisering en innovatie (Van Dijck, 1972).
Inmiddels is het thema 'relaties tussen organisaties' door vele sociolo-
gen ontdekt en is het niet meer mogelijk in enkele regels de dominante
gezichtspunten te typeren. Er is sprake van een 'verbazingwekkende
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heterogeniteit van individuele benaderingswijzen, welke tot op heden
de ontwikkeling van een gemeenschappelijk paradigma en de cumula-
tieve ontwikkeling van theorie, methoden en empirische kennis heeft
verhinderd' (Scharpf, 1978, blz. 345). Etn van de voornaamste doel-
stellingen van de onderhavige studie is, na te gaan 6f, en zo ja, walke
mogelijkheden er zijn om meer lijn te brengen in de interorganisatio-
nele theorie. Dit is niet alleen op zuiver wetenschappelijke gronden
van belang, maar ook omdat er in de hedendaagse samenleving - zoals
te constateren valt - een toenemende behoefte is aan steun van de kant
van de wetenschap bij het oplossen van beleidsvraagstukken met een
interorganisationele dimensie. Een te grote heterogeniteit van benade-
ringswijzen doet afbreuk aan de bruikbaarheid van de'bijdragen van de
wetenschap' voor het analyseren van probleemsituaties.

 /'De maatschappelijke actualiteit van het thema 'interorganisationele
relaties' is duidelijk. De moderne samenleving wordt steeds complexer,

'
beleidsvraagstukken en praktische problemen vragen steeds meer om
een geco6rdineerde inbreng van een veelheid van 'specialisten' (deel-
probleem-oplossers). De interdependentie tussen probleem-oplossers
neemt toe, omdat zij zelf steeds meer gespecialiseerd raken, terwijl de
problemen steeds 'breder' gedefinieerd worden. De arbeidsverdeling
tussen probleem-oplossers is niet alleen 'horizontaal' van aard, maar

     ook'verticaal'. Bij vele problemen zijn verscheidene beslissingsniveaus

\  betrokken, bijvoorbeeld: rijksoverheid, provinciale overheid, lokale
L.overheid, lokale organisaties en dergelijke (vgl. Hanfen Scharpf, 1978).

Het praktische probleem waar men zich voor gesteld ziet, is: hoe kan
het proces van beleidsvoorbereiding en besluitvorming georganiseerd
worden, zodanig dat er een geco6rdineerd geheel ontstaat, terwijl aan
de inbreng van iedere afzonderlijke eenheid adequaat recht wordt
gedaan, en terwijl de autonomie van deze eenheden niet onnodig wordt
aangetast?
Voorbeelden van beleidsterreinen waarop deze vraagstukken actueel
zijn, zijn: de industriEle ontwikkeling van bepaalde territoria, de ont-
wikkeling of sanering van bedrij fstakken (De Feyter, 1980b), ruimte-
lijke ordening (Bogason, 1978), milieubeheer (Mayntz, 1978), regiona-
lisering in de gezondheidszorg, de vorming van lokale dienstverle-
ningsnetwerken (zie hoofdstuk 5), de ontwikkeling van educatieve net-
werken (Arts, 1980) en dergelijke.
Het is niet verbazingwekkend, dat de interesse in de interorganisatio-
nele dimensie met betrekking tot deze beleidsterreinen overwegend

betrekking heeft op het gezichtspunt van de netwerk-integratie. Onver-
enigbare oplossingen voordeelproblemen en fricties tussen de verschil-
lende actoren die bij de beleidsvorming en -uitvoering zijn betrokken,
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Pbrengen de slagvaardigheid van het beleid, de doelmatigheid en de
f efficiency in gevaar. En de onderzoeksbevindingen tot nu toe wijzen uit

dat - waar verschillende actoren aan een gemeenschappelijk vraagstuk
werken - zij veelal meer energie steken in het oplossen van hun eigen
'particuliere' problemen dan in het oplossen van de gemeenschappe-
lijke problemen.
Het is niet verwonderlijk dat diegenen die zich verantwoordelijk voelen
voor de geco6rdineerde oplossing van complexe beleidsvraagstukken,
bij de wetenschap te rade gaan om meer inzicht te krijgen in de factoren

'  die de integratie van deel-oplossingen bedreigen, maar vooral om meer
inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de werking van deze factoren
tegen te gaan.
Hoewel de sociologie naar onze mening de eerste taak gemakkelijker
kan vervullen dan de tweede, moet gevreesd worden dat zij zelfs deze
taak niet bevredigend kan vervullen vanwege het heterogene en frag-
mentarische karakter van gezichtspunten en bevindingen ten aanzien
van het functioneren van interorganisationele relaties. In de eerste
jaren waarin wij ons bezighielden met het bestuderen van relaties
tussen organisaties (1973-1977), voelden wij het in toenemende mate
als een gemis dat de modellen en theorieEn waar wijzel f mee werkten,
zo weinig samenhang en systematiek vertoonden. Wij begonnen vanaf
dat moment theorieEn over dit onderwerp te bestuderen vanuit de
werkhypothese, dat er slechts meer lijn in gebracht zou kunnen worden
door middel van het expliciteren van meer fundamentele methodolo-
gische uitgangspunten. Dit brengt ons bij de probleemstelling van deze
studie.

1.2    Probleemstelling

'Reculer pour mieux sauter' is het devies waarmee wij bij onze pogin-
gen tot ordening van de 'interorganisationele theorie' een aanzienlijk
deel van de beschikbare tijd besteed hebben aan het verkennen van
wetenschapstheoretische en - vooral - methodologische vraagstukken.
Het is echter niet zo, dat wij eerst de studie van de methodologische
vraagstukken hebben afgerond om vervolgens de ordening van de inter-
organisationele theorie ter hand te nemen. De wetenschappelijke
arbeid waarvan dit boek de neerslag vormt, werd gekenmerkt door een
voortdurend 'heen en weer pendelen' tussen methodologische vraag-
stukken enerzijds en theorieen en hypothesen over interorganisatio-
nele relaties anderzijds. Men kan hier spreken van een dialectische ver-
houding tussen de verschillende 'fasen' of 'niveaus' in het theoretisch
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denken. Vanaf het begin van onze studie hadden wij het vermoeden,
dat het grootste struikelblok waar de theorievorming over interorgani-
sationele relaties op vastloopt, bestaat uit het onopgeloste probleem
hoe de verhouding tussen actoren en sociale systemen gezien moet wor-
den. Dit zelfde vraagstuk is het kernthema in vele beschouwingen over
de methodologische grondslagen van de sociale wetenschappen. De
uitwerking van dit vraagstuk - enerzijds in algemene methodologische
termen, anderzijds in interorganisationele termen - is het eenheids-
principe in de genoemde pendelbeweging. De vragen die in de verschil-
lende fasen van de pendelbeweging centraal hebben gestaan, worden
hierna weergegeven.
De eerste vraag luidt: wat is de aard van wetenschappelijke theorieEn
over sociale verschijnselen? Deze vraag wordt als volgt geconcretiseerd:
hoe dienen de hierboven aangeduide 'fasen' in het theoretisch denken
en hun onderlinge verhouding te worden opgevat? Vervolgens: hoe
dient de relatie tussen de sociologische theorie en de sociale werkelijk-
heid geYnterpreteerd te worden, en wat zijn de mogelijkheden van deze
theorie om sociale verschijnselen te verklaren? Het perspectivistisch
karakter van theorieEn over de sociale werkelijkheid - door velen
terecht beklemtoond om het gevaar van 'reYficatie' te vermijden - roept

de vraag op, in hoeverre theorievorming op willekeur berust, en in hoe-
verre generaliseren en verklaren hierdoor bedreigd worden. Afgezien
van het perspectivisme wordt de vraag gesteld, in hoeverre de aard van
de sociale verschijnselen bepalend is voor de mogelijkheden van gene-
raliseren en verklaren binnen de sociologie. Deze vragen bespreken wij
in paragraaf 2.2.
Omdat wij de conclusie trekken, dat de voornaamste dilemma's rond
de keuze van een wetenschappelijke benadering van methodologische
aard zijn, gaan wij na, wat er in de literatuur gezegd is over een aantal
fundamenteel geachte methodologische dilemma's: subjectivisme ver-
sus objectivisme, nominalisme versus realisme, anascopie versus kata-
scopie. Kenmerkend voor de literatuur over deze dilemma's is, dat
meestal gezocht wordt naar mogelijkheden om de dilemma's te 'over-
winnen', dat wil zeggen: de tegenstellingen te overbruggen. In de para-
grafen 2.4 tot en met 2.9 gaan wij na, welke oplossingen voor deze
dilemma's gesuggereerd zijn door een aantal auteurs, met name Par-
sons, Luhmann, Berger en Luckmann, Zijderveld, Crozier en Fried-
berg, en Touraine. Wij confronteren deze oplossingen met de eigen
pretenties van deze auteurs en met onze eigen postulaten. Hierbij
komen wij tot de conclusie, dat een adequate overbrugging van de

< tegenstellingen een dialectisch karakter moet hebben. Dit veronder-
stelt dat actoren en sociale systemen opgevat worden als reele ver-
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schijnselen, die niet met elkaar samenvallen, maar wel principieel met
elkaar verbonden zijn. De actoren zijn een 'produkt' van de sociale  
systemen waarin zij zijn grootgebracht, maar zij worden er niet door C
'gedetermineerd'. Zij nemen afstand van de gegeven structuren, en <
bewerken of reconstrueren ze. Het handelen wordt in dit verband op- 4
gevat als 'strategisch handelen'; de interactietypen die uit de ontmoe- <
ting van verschillende strategieen voortvloeien, worden opgevat als
'spelen'. Terwijl enerzijds de strategieen en de spelen geconditioneerd
worden door bestaande structuren, worden deze structuren in deze
spelen bevestigd ofveranderd.

Deze algemene uitgangspunten van een dialectische theorie over
'sociale actiesystemen' zijn als zodanig te abstract om gebruikt te kun-
nen worden als instrument voor de ordening van de interorganisatio-
nele theorie. Wij trachten daarom in hoofdstuk 3, gebruik makend van
aanknopingspunten die de reeds besproken auteurs bieden, te komen
tot een 'algemeen model voor de analyse van sociale actiesystemen'.
Omdat het om een concretisering van methodologische uitgangspun-
ten gaat, dient dit model te voldoen aan de eis, dat het consistent is met
deze uitgangspunten. Er wordt echter niet gepretendeerd dat het
voorgestelde model het enige zou zijn dat voldoet aan de door ons
gestelde eisen. Dat geldt in het bijzonder voor de typen van strategieEn,
spelen en structuren die in het model onderscheiden worden: zij zijn
niet uitputtend, zij zijn niet wederzijds uitsluitend, en er kunnen geen
uitspraken met universele gelding over gedaan worden. De specificatie
van de samenhang tussen strategieEn, spelen en structuren moet in
'ideaaltypische' zin worden opgevat.

* Een kernbegrip in dit algemene model is het begrip 'interdependentie':
het duidt op de wederzijdse afhankelijkheid tussen actoren. De vraag
wordt gesteld , wie in dit verband als actoren opgevat dienen te worden
en waar de interdependentie op berust. Essentieel in het licht van de
dialectische benadering is, dat interdependentie het strategisch hande-
len en de spelen conditioneert, doch tevens zelfin deze spelen'bewerkt'
wordt. Wij gaan na, welke typen van strategie8n, spelen en structuren
in dit verband interessant zouden kunnen zijn. Wij gaan tenslotte na,
wat het verband is tussen'institutionalisering' en het vormen respectie-
velijk veranderen van sociale actiesystemen in de strategische inter-
actie.
Het algemene model dat in hoofdstuk 3 geschetst is, dient nu als instru-
ment om de bestaande interorganisationele theorie te ordenen. Hierbij
gaat het er niet primair om, een representatiefbeeld van de interorgani-
sationele theorie te schetsen, waarbij het model als 'ordeningsschema'
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fungeert. Het gaat veeleer om de vraag, welke aanknopingspunten de
bestaande interorganisationele theorie biedt om het 'algemene model
voor de analyse van sociale actiesystemen' toe te spitsen op 'inter-
organisationele actiesystemen'. De werkwijze berust op de veronder-
stelling, dat interorganisationele actiesystemen ('netwerken') niet in

principifle opzichten verschillen van de sociale actiesystemen waar het
algemene model betrekking op heeft. Ze vormen er een subcategorie
van.

De ordening van de interorganisationele theorie (hoofdstuk 4), begint
bij de vraag, op welke onderzoeksobjecten of analyse-eenheden deze
theorie betrekking heeft. Ondanks de zeer uiteenlopende opvattingen
die er ten aanzien van deze vraag bestaan, blijkt in de interorganisatio-
nele theorie - evenals in ons'algemene model' - het begrip interdepen-
dentie een centrale rol te vervullen. Over de wijze waarop de inter-
dependentieverhoudingen tussen organisaties bij voorkeur geanaly-
seerd zouden moeten worden, lopen de meningen echter weer sterk uit-
een. De methodologische dilemma's die in hoofdstuk 2 besproken zijn,
worden hier in meer concrete vorm zichtbaar. Wij hebben in het licht
van het dialectisch uitgangspunt van het 'algemene model' de
theorieen globaal geordend op de dimensie 'systeem-denken versus
actor-denken'. Hierbij komen wij tot de conclusie, dat een verbinding
van 'systeem-denken' en 'actor-denken' ook met betrekking tot inter-
organisationele actiesystemen goede mogelijkheden biedt om eenzij-
digheden en inconsistenties in de interorganisationele theorie te over-
winnen. Omgekeerd biedt de bestaande interorganisationele theorie
vele bouwstenen voor een'dialectisch model voor de analyse van inter-
organisationele actiesystemen'.
Zoals werd opgemerkt, berust deze theoretische arbeid op een 'pendel-
beweging' tussen methodologie en interorganisationele theorie. Onze
belangstelling voor empirie en beleidsvraagstukken op het gebied van
'interorganisationele relaties' heeft echter tot een tweede 'pendel-
beweging' geleid, namelijk die tussen 'theorie' en 'empirie'. De gericht-
heid op de empirie is daarbij altijd sterk bepaald geweest door een
betrokkenheid bij beleidsvraagstukken. De algemene noemer waar-
onder de beleidsvragen samengevat kunnen worden, luidt: op welke
wijze kunnen interorganisationele relaties zodanig gestructureerd
worden, dat het interorganisationele actiesysteem doelmatig kan func-
tioneren met het oog op taken waar de betrokken organisaties
gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn?' De algemene noemer waar-
onder onze empirische belangstelling samengevat kan worden, luidt:
op welke wijze wordt de interdependentie tussen organisaties bepaald
door gegeven structurele verhoudingen en door veranderingen daarin,
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en op welke wijze spelen de betrokken organisaties - strategisch - op
deze (veranderende) interdependentieverhoudingen in?
Vanwege deze belangstelling voor 'interorganisationele relaties in de
praktijk' hebben wij ons vanafden beginne ten doel gesteld, de toepas-
singsmogelijkheden van de door ons voorgestane benadering op een
aantal actuele probleemvelden na te gaan. Wij hebben hiervoor twee
velden uitgekozen, waarvoor wij een bijzondere belangstelling hebben:
de welzijnszorg en de gezondheidszorg. De pretenties van deze toepas-
sing zijn beperkt. Deze beperkingen vloeien enerzijds voort uit de aard
van de verdedigde benadering, die gekenmerkt wordt door een ideaal-
typische analyse - niet door een generaliserende beschrijving en ver-
klaring -; anderzijds uit het feit dat het door ons verwerkte feiten-
materiaal geen aanspraak kan maken op representativiteit. Wij hebben
ons niet ten doel gesteld, een representatiefbeeld te geven van de stand
van zaken met betrekking tot de netwerkontwikkeling in welzijns- en
gezondheidszorg. Ons oogmerk is, te illustreren op welke wijze het
analysemodel gebruikt kan worden bij het beschrijven en verklaren van
strategieEn, spelen en structuurontwikkeling in concrete interorganisa-
tionele actiesystemen. Hieraan is hoofdstuk 5 gewijd.

De hierboven omschreven vraagstelling geeft deze studie de vorm van
een 'drieluik'. Het eerste paneel bevat een verkenning van de mogelijk-
heden om eenzijdige methodologische gezichtspunten te overbruggen

(hoofdstukken 2 en 3). Het tweede paneel bevat de ordening van de
interorganisationele theorie (hoofdstuk 4). Het derde paneel bevat een
ideaaltypische schets van strategieen, spelen en structurele ontwikke-
lingen in netwerken in de welzijns- en gezondheidszorg (hoofdstuk 5).
Deze 'drieluik-opzet' heeft ons voortdurend voor het dilemma ge-
plaatst, dat de minutieuze uitwerking van 66n paneel tot de oppervlak-
kige analyses in de andere panelen zou kunnen leiden, terwijl een
gelijke verdeling van de aandacht tot onvoldoende diepgang met
betrekking tot alle drie de onderdelen zou kunnen leiden. Wij hebben
ervoor gekozen om - met een variant op een bekend spreekwoord - te
trachten zowel het water als de kool en de geit te sparen. Enerzijds is een

analyse en interpretatie van empirisch materiaal niet op een verant-
woorde wijze uit te voeren, indien de methodologische en conceptuele
fundamenten wankel zijn, anderzijds komt men niet toe aan het'eigen-
lijke werk' - namelijk het bestuderen van de relaties tussen sociale ver-
schijnselen - wanneer men te lang treuzelt met het bestuderen van alle
hoeken en gaten van het terrein der methodologie (vgl. Touraine, 1974,
blz. 242-243). Als het gevolg hiervan is, dat verschillende vraagstukken
eenvoudiger worden voorgesteld dan ze voor specialisten op deze
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gebieden zijn, dan staat daar - naar wij hopen - het voordeel tegenover,
dar de samenhang tussen methodologie, conceptuele en inhoudelijke
theorie en empirische analyse beter tot zijn recht komt dan in de meeste
sociologische studies het geval is.

Noot bij hoofdstuk 1

I in de onderhavige studie blijft deze normatieve vraagstelling nagenoeg geheel op de
achtergrond.
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2 Methodologische fundamenten

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staan de methodologische fundamenten van de
sociologie centraal. Wij stellen ons echter eerst enkele wetenschaps-
theoretische vragen over de aard van de theorie over sociale ver-
schijnselen. Daarna gaan wij in op enkele methodologische keuze-
momenten: dilemma's met betrekking tot de theorievorming die
verband houden met de bijzondere aard van sociale verschijnselen. De
verhouding tussen actoren en sociale systemen vormt hier een kern-
thema. Wij bespreken de oplossingen voor deze methodologische
dilemma's, zoals zij werden voorgesteld door Parsons, Luhmann,
Berger en Luckmann, Zijderveld, Crozier en Friedberg, en Touraine.
Onze conclusies brengen wij samen in hoofdstuk 3.

2.2 Wetenschapstheoretische keuzemomenten

Wij gaan uit van de vraag, wat het betekent, bezig te zijn met weten-
schappelijke theorieEn over sociale verschijnselen. Hierbij spelen
opvattingen een rol over de aard van wetenschappelijke theorieEn in
het algemeen ('wetenschapstheoretische opvattingen') alsmede opvat-
tingen over de bijzondere aard van het object dat men bestudeert
- in ons geval sociale verschijnselen - en de eisen die dat stelt aan de
wijze van theorievorming ('methodologische opvattingen'). Wij gaan
in dit hoofdstuk vooral in op methodologische kwesties, doch een korte
uiteenzetting omtrent onze wetenschapstheoretische stellingname kan
niet goed gemist worden.

Niveaus van theorievorming
Het onderscheid tussen wetenschapstheoretische en methodologische
opvattingen is zelf van wetenschapstheoretische aard. Het is geTnspi-
reerd op het onderscheid dat Adriaansens maakte tussen vier aspecten
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van theorie (Adriaansens,    1976,   blz.   9-11   en    18-23). Hij onder-
scheidde:
- het substantifle of inhoudelijke aspect, ter aanduiding van de
'dynamische kennis over de relaties die zich gelijktijdig afspelen tussen
een veelheid van verschijnselen';
- het conceptuele aspect, ter aanduiding van 'een samenhangend

geheel van begrippen die de analyse van het handelen kunnen systema-
tiseren';
- het methodologische aspect, ter aanduiding van de fundamentele
visies over het menselijk handelen en de samenleving, die bepalen hoe
het handelen benaderd wordt en welke factoren bestudeerd worden;
- het wetenschapstheoretische aspect,  dat  betrekking heeft  op  het
theorie-begrip zelf, de verhouding tussen theorie en werkelijkheid, de
logische status van begrippen, en dergelijke.
Omdat deze aspecten alle vier in elke theorie onderkend kunnen
worden - ook al blijven sommige aspecten vaak impliciet -, geven wij
er de voorkeur aan, het theorie-begrip in brede zin op te vatten en niet
slechts als een 'verklarend raamwerk waarin de onderlinge relaties
(waaronder het relatieve belang) tussen een aantal variabelen zijn
gespecificeerd' (bijvoorbeeld Smelser, 1967, biz. 13-22).

Een belangrijke wetenschapstheoretische kwestie is de vraag, hoe deze
verschillende aspecten zich tot elkaar verhouden. Adriaansens spreekt
in dit verband van een 'wisselwerking' (1976, blz.  18-20 en 234). Hij
legt deze wisselwerking uit in termen van Parsons' theorie over de
cybernetische hiErarchie tussen systemen (blz. 188-191). De gedach-

tengang is tamelijk simpel. De theorieniveaus gaan in de hierna
genoemde volgorde logisch of cybernetisch aan elkaar vooraf en 'con-
troleren' het eerstvolgende niveau: het wetenschapstheoretische
niveau (met de meest algemene controlerende invloed) - het methodo-
logische niveau - het conceptuele niveau - het substantiele niveau.
Parsons veronderstelt dat er tussen systemen in omgekeerde richting
een 'conditionerende' invloed bestaat. Op welke wijze de theorie-
niveaus elkaar 'conditioneren', wordt bij Adriaansens echter niet
duidelijk. Indien het bij het conditioneren om een anderssoortige
invloed gaat dan bij het controleren, dan is het niet duidelijk wat het
verschil is. Indien de controlerende en conditionerende werking zich
niet principieel van elkaar onderscheiden, dan kan men niet spreken
van een hi8rarchische relatie tussen de niveaus.
De wisselwerking bestaat volgens ons hieruit, dat de wetenschapper -
idealiter - voortdurend controleert, of uitspraken op een bepaald
theorieniveau implicaties hebben voor de andere theorieniveaus, die
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binnen de totale theorie tot contradicties zouden leiden. Indien zich
contradicties voordoen, kan men niet op voorhand zeggen, met
betrekking tot welk theorieniveau het beste de correcties kunnen
worden aangebracht, die tot opheffing van de contradicties kunnen
leiden. Er is geen hiararchie tussen de theorieniveaus buiten het
zoeken, wegen en kiezen van de wetenschapper om. De wetenschapper
kan bijvoorbeeld de interpretatie van de samenhang tussen waar-
genomen verschijnselen in overeenstemming brengen met methodolo-
gische overwegingen, maar hij kan ook methodologische uitgangs-
punten bijstellen op grond van gewijzigde substantiele inzichten.
Het onderscheid tussen verschillende theorieniveaus is nuttig om aan
te geven dat men op verschillende manieren bezig kan zijn met theorie-
vorming en om de systematiek in de theorievorming te vergroten, maar
het maakt op zichzelfniet duidelijk wat wij van een theorie over sociale
verschijnselen kunnen en mogen verwachten. Met betrekking tot deze
vraag stellen wij ons op het standpunt, dat het er in de sociale weten-
schappen uiteindelijk om te doen is, sociale verschijnselen te
beschrijven en te verklaren: het substantiEle aspect dus. De uitwerking
van de andere theorie-aspecten staat in dienst van de kwaliteitsverho-
ging van de substantiele kennisvorming. De vraag is nu: binnen welke
wetenschapstheoretische en methodologische veronderstellingen en
met welke concepten kunnen wij de 'beste' substantiEle kennis berei-
ken, dat wit zeggen: de bestudeerde sociale verschijnselen het beste
beschrijven en verklaren? Wij spitsen deze vraag hier toe op twee
kwesties, waar sociologen altijd mee geworsteld hebben. Ten eerste het
probleem, in hoeverre er correspondentie mogelijk is tussen de sociale
werkelijkheid en de sociologische theorie. Ten tweede het probleem,
welke verklaringsprincipes binnen de sociologie gehanteerd moeten
worden.

De correspondentie tussen de sociale werkelijkheid en de sociologische
theorie
Wat het eerste probleem betreft leggen vele auteurs de nadruk op het
selectieve en perspectivistische karakter van sociologische theorieEn.
Parsons doet dit door begrippen en theorieEn  'analytisch' te noemen.
Hiermee zet hij zich af tegen de zogenaamde 'empiricistische' opvat-
ting, dat begrippen en theorieEn de werkelijkheid zouden afl)eelden. De
analytische opvatting houdt in, dat begrippen en theorieEn subjectieve
constructies zijn  van het verstand en een perspectief op de werkelijk-
heid inhouden. De begrippen duiden geen reEle verschijnselen aan,
maar selectiefgekozen aspecten van verschijnselen; theorieEn bevatten
geen uitspraken over de objectieve samenhang tussen verschijnselen,
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maar over de verhouding tussen de begrippen. De theorie is bijgevolg
slechts een heuristisch hulpmiddel voor de analyse van concrete ver-
schijnselen (Adriaansens, 1976, blz. 32-42).
Ook auteurs als Zijderveld (1966) en Berger en Luckmann (1967)
beklemtonen, wanneer zij over de status van de theorie spreken, voort-
durend het methodologisch-selectieve karakter ervan door aan te geven
dat het slechts om analytische gezichtspunten gaat. Wie miskent dat de
sociologische theorie op selectieve zienswijzen berust, en pretendeert
dat de theorie kennis over de objectieve aard van reEle verschijnselen
bevat, maakt zich schuldig aan wat deze auteurs 'reificatie' noemen.
Ook Weber benadrukt dat de theorieen de sociale werkelijkheid niet
kunnen 'afbeelden'. Ook zijn 'Idealtypen' hebben niet de pretentie een
empirisch model te zijn, doch hebben primair een heuristische
betekenis bij het zoeken naar de rationaliteit van een handelings-
verloop.'

De nadruk die deze auteurs leggen op het analytische karakter van de
sociologische theorie, roept twee vragen op. De eerste vraag is, of de
constructie van begrippen en theorieen niet in zekere mate op wille-
keur berust. Alle genoemde auteurs geven immers aan, dat de keuze
voor een bepaalde beschouwingswijze de mogelijkheid van andere
beschouwingswijzen niet uitsluit. Om de adequaatheid van een
beschouwingswijze te toetsen, hanteert Weber het criterium van
'vruchtbaarheid' ervan ten opzichte van de kennis-interesse die aan de
theorievorming ten grondslag heeft gelegen. Maar omdat een 'Ideal-
type' bestaat uit slechts 66n van de vele mogelijke combinaties van de
variabelen die erin zijn opgenomen, leidt Webers benadering volgens
Parsons toch tot te weinig systematiek en tot willekeur. Parsons geeft er
derhalve de voorkeur aan, niet te werken met concreet ingevulde
variabelen, maar met 'algemene begrippen, die geen concreet voorstel-
bare verschijnselen, maar abstracte aspecten van zulke verschijnselen
benoemen' (Adriaansens, 1976, blz. 36). Ten einde de gewenste syste-
matiek en eenheid in de theorie te bereiken, hanteert Parsons de eis dat
de variabelen ontleend kunnen worden aan een algemene handelings-
theorie.
Vastgesteld kan worden dat voor Weber het begrijpen en verklaren de
hoogste norm is, en dat voor Parsons algemeenheid en generalisatie de
hoogste norm zijn. Wij komen nog terug op de vraag, ofde keuze voor
algemene begrippen niet evenzeer op willekeur berust, wanneer het
erom gaat sociale verschijnselen te verklaren. Het is immers niet
evident, dat algemene verklaringen 'beter' zijn dan bijzondere verkla-
ringen.
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Ten tweede roept de nadruk op het analytische karakter van de sociolo-
gische theorie de vraag op, in hoeverre die theorie nogfeitelijke infor-
matie over de sociale werkelijkheid kan bevatten. Wordt door deze
nadruk niet eenzijdig de aandacht gericht op de theorie als methode of
instrument voor wetenschappelijk onderzoek, en wordt niet te weinig
aandacht geschonken aan de theorie als resultaat van wetenschappelijk
onderzoek? (vgl. Luhmann, 1970, blz. 31). Het risico is niet denkbeel-
dig, dat men al zijn energie besteedt aan het ontwikkelen van de theorie
als instrument, zonder ooit substantiele resultaten te bereiken.
Het antwoord van Weber op dit probleem luidt, dat zijn 'Idealtypen'
weliswaar geen empirische modellen zijn, maar toch substantieel zijn,
in die zin dat zij logisch mogelijke samenhangen tussen sociale ver-
schijnselen specificeren. Bovendien houdt Weber bij de toepassing van
zijn 'Idealtypen' zoveel mogelijk rekening met 'generelle Erfahrungs-
regeln', die inhoudelijk iets zeggen over de samenhang tussen reEle
sociale verschijnselen, doch niet pretenderen algemene geldigheid te
bezitten.
Parsons probeert het probleem op te lossen door zijn benadering
'analytisch realisme' te noemen. Deze opvatting houdt in, dat met de
analytische begrippen in de theorie, reele aspecten in de werkelijkheid
corresponderen. De aspecten zijn dus wel reEel, maar het zijn geen
'totale verschijnselen'. Wij menen dat dit een schijn-oplossing is. De
theorie specificeert immers op generaliserende wijze de relaties tussen
de geselecteerde aspecten van de werkelijkheid. Maar wat is het ver-
schil tussen het specificeren van de samenhang tussen reEle aspecten en
het specificeren van de reEle samenhang tussen de aspecten? Houdt de
theorie niet op zuiver analytisch te zijn, wanneer zij generalisaties for-
muleert omtrent de reEle samenhang tussen aspecten van verschijnse-
len? En wat is - ten slotte - het verschil tussen een 'aspect' van de wer-
kelijkheid en een 'reEel verschijnsel'? Sociale verschijnselen bestaan
immers·bij de gratie van sociale definities. Aspecten berusten eveneens
op definities. Zodoende kan men bijvoorbeeld macht als aspect van
onderhandelingsprocessen zien, maar ook onderhandeling als een
aspect van machtsrelaties.
Wij concluderen dat theoretische uitspraken over sociale verschijnselen
niet tegelijkertijd analytisch Kn substantiee! Kn generaliserend kunnen
zijn. Indien ze analytisch en generaliserend zijn, geven ze geen infor-
matie over de samenhang tussen reEle verschijnselen. Indien ze
analytisch en substantieel zijn, bevatten ze hypothetische constructies,
dat wil zeggen: dan specificeren zij samenhangen tussen reEle ver-
schijnselen die mogelijk geacht worden. Indien ze substantieel en
generaliserend zijn, wordt een mogelijk geachte samenhang als objec-
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tieve en universeel geldende samenhang opgevat (reificatie).

Het verklarenvan sociale verschijnselen
De vraag: 'welke verklaringsprincipes kunnen binnen de sociologie
gehanteerd worden?' houdt de sociologen reeds bezig zo lang hun vak
bestaat.
Wanneer we het begrip letterlijk opvatten als het'helder en inzichtelijk
maken' van sociale verschijnselen, dan kan zelfs een eenvoudige
beschrijving van processen die plaatsvinden en van het met elkaar
samengaan van verschijnselen verklarend werken. Maar vanouds
hebben sociale wetenschappers gepoogd meer te bereiken. Hierbij
hebben zij in hoofdzaak twee sporen gevolgd, die soms, maar niet altijd
met elkaar verbonden worden.
Het eerste spoor bestaat uit het zoeken naar generalisaties.Het tweede
spoor bestaat uit het zoeken naar causale verklaringen.

Generaliseren
In het voorgaande is reeds duidelijk geworden, dat Parsons hoofdzake-
lijk het eerste spoor gevolgd heeft. Hiermee kiest Parsons volgens
Adriaansens (1976, blz.  10/11 en 23-42) positie in de reeds oude discus-
sie over de vraag, of de begrips- en theorievorming over sociale ver-
schijnselen aan moet sluiten bij het unieke en subjectieve karakter van
die verschijnselen, of op de principes gebaseerd moeten zijn die ook in
de natuurwetenschappen gelden, en die gericht zijn op het formuleren
van generaliserende uitspraken. Ret bestaan en het belang van indivi-
dualiteit en subjectiviteit worden door Parsons niet ontkend. Dit sluit
echter generalisering niet uit. Men kan unieke verschijnselen immers
altijd benaderen als elementen in een categorie. Welnu, de wetenschap
werkt met categorietn en zoekt naar algemene relaties tussen aspecten
van verschijnselen.
De praktische betekenis van deze keuze voor algemeenheid is echter
niet duidelijk, indien men zich realiseert dat elk begrip en elke theorie

per definitie boven de pure individualiteit uitstijgen en een zekere
algemeenheid impliceren. Het gaat niet om een keuze v66r of tegen
algemeenheid. Het vraagstuk heeft slechts betrekking op graduele
verschillen in abstractie. De premisse van algemeenheid zou op zich-
zelf kunnen leiden tot het zoeken naar steeds abstractere begrippen en
het formuleren van steeds algemenere uitspraken. Echter, uitspraken
over'de universaliteit van het zijnde' zijn zeer algemeen, maar voegen
weinig toe aan onze kennis. Het meest algemene is niet noodzakelijk
het meest relevante in het licht van onze kennis-interesse. Wanneer wij
bijvoorbeeld sociale verschijnselen causaal willen verklaren, en indien
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wij aannemen dat er geen deterministische wetten zijn die het optreden
van sociale verschijnselen bepalen, dan is het meest wetenswaardige
niet gelegen in het meest algemene, maar in datgene waaruit het eigene
en bijzondere van de bestudeerde verschijnselen begrepen kan worden.
Verklaringen vanuit de bijzondere eigenschappen van sociale ver-
schijnselen wijst Parsons echter af, omdat dat afbreuk zou doen aan de
eenheid en systematiek van de theorie. In samenhang hiermee weigert
hij ook de vrije wil of subjectieve motivatie te aanvaarden als ver-
klarende factoren voor het sociale handelen. Omdat hij de veronder-
stelling van causale gedetermineerdheid van sociale verschijnselen
eveneens verwerpt, moet dit onzes inziens tot impasses in de sfeer van
de verklaring leiden. Zijn extreme eis van algemeenheid brengt der-
halve aanzienlijke beperkingen in de sfeer van de relevantie met zich
mee.
De selectiviteit die voortvloeit uit Parsons' eis van algemeenheid leidt
ook in een ander opzicht tot beperkingen in de sfeer van de relevantie.
De eis van algemeenheid betekent namelijk niet alleen dat de theorie
generaliserend moet zijn, maar tevens dat zij vanuit 66n eenduidig
gezichtspunt moet zijn opgebouwd. Het is derhalve niet juist, het
subjectivistische en het objectivistische gezichtspunt naast elkaar te
hanteren, tenzij deze gezichtspunten weer in een algemener gezichts-
punt worden opgenomen. Dat laatste doet Parsons door het subjectieve
en het objectieve op te vatten als'aspecten' van het symbolisch hande-
len. Hierdoor bereikt hij weliswaar een hogere graad van algemeen-
heid, maar tegelijkertijd worden spanningen en contradicties tussen het
subjectieve en het objectieve aan de waarneming onttrokken. Een
spanningsrelatie tussen actoren en sociale systemen kan met Parsons'
theorie niet geanalyseerd worden, en het gemotiveerde verzet van
actoren tegen heersende sociale constructies kan er niet mee begrepen
worden.2

Causaalverklaren
Verschillende andere auteurs geven meer prioriteit aan de wens, sociale
verschijnselen causaal te verklaren en zijn bereid minder hoge eisen te
stellen aan de graad van algemeenheid van de theorie.
Popper ziet een causaal verklarende sociologie als een sociologie die
een deductief systeem van generaliserende uitspraken (een theorie)
construeert, waaruit de waarneembare verschijnselen logisch afgeleid
kunnen worden. Deze generaliserende uitspraken leggen een rationeel-
begrijpelijk verband tussen een situatie en het handelen van actoren.
Deze methode wordt aangeduid als 'objektiv-verstehende Methode' of
'Situationslogik'. Het 'objektive Verstehen' bestaat hierin, dat op grond
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van een analyse van de situatie kan worden ingezien dat het handelen
objectief'situationsgerecht' was.
Deze verklaringen zijn in het algemeen over-gesimplificeerd en over-
geschematiseerd en schieten in die mate tekort. Desondanks kunnen ze
als generalisaties een goede benadering vormen van het werkelijke
verband tussen situatie en handelen. Essentieel is de eis, dat de generali-
saties zodanig geformuleerd zijn dat ze toetsbaar en kritiseerbaar zijn.
De vraag of deze uitspraken adequate verklaringen bieden, kan niet
definitiefbeantwoord worden. Men kan slechts trachten vast te stellen,
met behulp van welke generalisaties de sociale verschijnselen het beste
('beter') verklaardkunnen worden(Popper, 1969,blz. 115-123).
Ondanks het feit dat Popper gewoonlijk als positivist te boek staat en
wordt afgeschilderd als tegenpool van dialectische en 'verstehende'
sociologen, moet men in de hierboven omschreven opvatting toch een
zekere verwantschap met Webers 'verstehende' sociologie herkennen.
Webers benadering komt immers hierop neer, dat hij op grond van
ervaringen in de werkelijkheid een rationeel geconstrueerd model
ontwerpt, waarin een handelingsverloop op zodanige wijze wordt
geschetst dat dit handelingsverloop rationeel in elkaar zit en subjectief
begrijpelijk is, ontdaan van allerhande 'storende factoren', waarbij
weliswaar niet gepretendeerd wordt dat dit model 'empirisch klopt',
doch wel de mogelijkheid bestaat een empirisch waargenomen hande-
lingsverloop te verklaren door vergelijking met de logica van het model
en met 'generelle Erfahrungsregeln'. Zowel de begrijpelijkheid als het
regelmatige voorkomen van handelingspatronen zijn de kernelemen-
ten in de verklaringswijzen van Popper dn van Weber.
Toch zijn er ook duidelijke verschillen. Weber hecht, behalve aan
objectieve regelmatigheden in handelingspatronen, grote betekenis aan
de subjectieve begrijpelijkheid van een handelingsverloop. Popper
zoekt naar mogelijkheden voor objectieve begrijpelijkheid van het
handelen, door het handelingsverloop niet te beschouwen in het licht
van de subjectieve motieven van individuen, maar in het licht van
situatiekenmerken. Bij het optreden van afwijkingen van algemene
patronen ziet Weber nog verklaringsmogelijkheden die Popper uit-
sluit. Popper vertrouwt alleen opgeneralisaties, evenals Parsons.

Deze pogingen om sociale verschijnselen causaal te verklaren zijn
bepaald niet zonder problemen. De gedachtensprong van 'regel-
matigheid' naar 'oor.akelijkheid' is logisch niet noodzakelijk.
Oorzakelijkheid is slechts een interpretatie van het waarneembare feit
dat verschijnselen samengaan, doch  is zelf niet waarneembaar of aan-
toonbaar (zie voor een heldere uiteenzetting over dit vraagstuk:
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Reichenbach, 1968).
De causale verklaring met behulp van generalisaties kan derhalve op
minstens twee gronden ondeugdelijk zijn. Ten eerste kan de causale
interpretatie van de regelmatigheden uit de lucht gegrepen zijn; ten
tweede kunnen de generalisaties over het samengaan van bepaalde
verschijnselen zelf onjuist zijn. Ten aanzien van dit laatste punt is een
zekere controle mogelijk. Indien men op grond van verklarende
generalisaties voorspellingen doet, en indien die voorspellingen uit-
komen, mag men dat volgens Reichenbach als een aanwijzing zien dat
de generalisaties waarschijnlijk juist zijn (Reichenbach, 1968, blz.
104). Popper is terughoudender en concludeert uit de bevestiging van
voorspellingen slechts dat de verklaring voorlopig nog niet weerlegd is
en dus voorlopig als de beste verklaring kan worden beschouwd
(Popper, 1969).
In de gedachtengang van Popper en Reichenbach veronderstelt het
ontbreken van strikte regelmaat de afwezigheid van causaliteit. Naar
onze mening is het evident, dat men het causaliteitsbegrip - in deze zin
opgevat - in de sociale wetenschappen niet kan handhaven. Het sociale
leven voltrekt zich niet volgens strikt regelmatige patronen. Hoe kan
men de 6nregelmatigheden in het sociale leven verbinden met het
causaliteitsdenken? Sommigen koesteren de hoop dat men regelmatige
en onregelmatige patronen in het sociale leven kan beschrijven in
termen van'tendentiewetten'. Indien men daarin al zou slagen, dan zou
het meer voor de hand liggen, verklaringen te zoeken op grond van
toeval dan op grond van oorzakelijkheid.
Anderen vullen - onzes inziens terecht - het causaliteitsbegrip in de
sociale wetenschappen op principieel andere wijze in dan in de
natuurwetenschappen: zij verbinden het met de subjectieve motieven
van de handelende individuen. Dat is wat Weber deed, en waaraan
Popper en Parsons probeerden te ontsnappen. Het aantrekkelijke van
deze oplossing is, dat men er zowel regelmatigheden als onregel-
matigheden] in het sociale handelen mee kan verklaren, omdat de
motieven van de individuen zowel constante als veranderlijke elemen-
ten hebben. Ook deze oplossing is echter niet zonder problemen. Ten
eerste is het reeds tenminste vanaf Durkheims dagen duidelijk, dat
sociale verschijnselen zich niet zonder meer conform de bedoelingen
van individuen gedragen. Ten tweede kunnen motieven een hande-
lingspatroon weI rationeel-begrijpelijk maken, maar dat biedt geen
garantie dat de verklaring ook feitelijkjuist is.
Alles overziende, kunnen wij concluderen dat het principe van de
causale verklaringswijze in de sociale wetenschappen4 aanzienlijke
problemen oproept. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat sociale
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wetenschappers getracht hebben minder pretentieuze verklarings-
wijzen te ontwikkelen. Het functionalistische denken is daar een
belangrijk voorbeeld van.

Functioneel verklaren
In het functionalisme - binnen de sociologie vooral vertegenwoordigd
door het zogenaamde'structureel functionalisme' - wordt de aandacht
verschoven van de oorzakenvan sociale verschijnselen naar de efecten
ervan. De grootste belangstellinggaat hierbij uit naar de effecten van de           '
bestudeerde verschijnselen voor de stabiliteit of het voortbestaan van
het sociale systeem waarvan zij deel uitmaken. Binnen deze verkla-
ringswijze zijn twee hoofdaccenten te onderscheiden: sommige auteurs
beperken zich tot het verhelderen van de bijdragen van sociale ver-
schijnselen aan de stabiliteit van het systeem, omdat meer fundamen-
tele verklaringen niet haalbaar zijn; andere auteurs menen - soms
zonder dit uit te spreken - dat uit deze functies begrepen kan worden
waarom de verschijnselen zelf bestaan of voortbestaan. Dit kan de
vorm aannemen van een teleologische verklaring, maar kan ook in ver-
band gebracht worden met strategieen van actoren, die gedrags-
patronen handhaven vanwege de functies die dat heeft.
Bij Parsons wordt de functionele samenhang tussen verschijnselen
geconcretiseerd als de controlerende en conditionerende werking van
systemen ten opzichte van elkaar. Parsons geeft nadrukkelijk aan, een
causaal determinisme te verwerpen. Ook wil hij niet terugvallen op de
verklaring van systeemeigenschappen uit behoeften en motieven van
actoren. De enige verklaringswijze die hij als mogelijk en zinvol
beschouwt, bestaat uit het aangeven van functionaliteit van sub-
systemen voor andere subsystemen (tot uitdrukking komend in de
onderlinge ruilrelaties) en voor overkoepelende systemen (de functies
waaromheen de subsystemen onderscheiden worden, zijn het ant-
woord op'systeemproblemen').
Afgezien van het feit dat de functionalistische opvatting van de ver-
houding tussen systemen en systeemdelen altijd veel kritiek heeft op-
geroepen, moet erop gewezen worden dat de functionalistische rede-
nering gemakkelijk een vorm kan aannemen die dezelfde problemen
oproept welke in de causale verklaring aan de orde zijn. Aangenomen
dat men de stabiliteit van het systeem zou kunnen meten, hoe kan men
dan de reEle bijdrage van systeemdelen daaraan vaststellen, en hoe
'werkt' dat bijdragen? De functionalistische redenering berust evenzeer
op een onbewijsbare interpretatie van het samengaan van verschijnse-
len als de causale redenering. Sterker: defunctionalistische redenering
IS in feite een causale redenering, alleen vanuit een andere gezichts-
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hoek. De veronderstelling dat er sprake is van structurele offunctionele
alternatieven (Merton, Luhmann) doet daar niets aan af. Dit begrip
betekent alleen maar, dat er m66r wegen zijn die naar Rome leiden.
Toch wordt door het aannemen van functionele alternatieven tegelij-
kertijd indeterminisme erkend. Er wordt van afgezien, causaal te
verklaren waarom uit een reeks functionele alternatieven nu juist dat
6ne alternatief in een bepaalde situatie gerealiseerd werd. Vooral bij
Luhmann is dit indeterminisme duidelijk. Dit manifesteert zich vooral
in het afwijzen van causale gedetermineerdheid van het sociale hande-
len Bn een grote terughoudendheid in het verklaren van het handelen
vanuit subjectieve zingeving: 'Die Sozialwissenschaften k8nnen das
Handeln des Menschen nicht ohne Riicksicht auf sein Situations-
verstiindnis und den gemeinten Sinn der Handlung erfassen. Das
Erleben des Handelnden ist aber selten rational. Nur wenige Hand-
lungen des t glichen Lebens werden als bewirken einer Wirkung
bewusst und im Zweck-Mittel-Schema expliziert. Diese Explikation
selbst hat eine spezifische Funktion als bewusste Auseinandersetzung
mit anderen MBglichkeiten. Sie ist keineswegs erlebnisnotwendig. Des-
halb kann die wissenschaftliche Interpretation des Handelns sich nicht
davon abhangig machen, dass der Handelnde selbst sein Handeln
kausal-instrumental versteht' (Luhmann, 1970, blz. 26).
Het handelen zuiver causaal verklaren kan dus niet; het handelen
verklaren vanuit de subjectieve bedoelingen van actoren is evenmin
bevredigend. Daarom tracht Luhmann het handelen inzichtelijk te
maken door het in verband te brengen met andere handelings-
mogelijkheden. Het ligt voor de hand dat Luhmann hier dreigt vast te
lopen op de vraag wat nu bepalend is voor de keuze die gemaakt wordt
uit de handelingsalternatieven. Die vraag wordt door hem inderdaad
niet bevredigend beantwoord. Hij brengt de handelingsalternatieven in
verband met de problemen van een sociaal systeem, die om een oplos-
sing vragen. Gewoontevorming rond relatief succesvolle handelings-
alternatieven leidt tot stabilisering. Tussen de regels door lezend, kan
men zich niet aan de indruk onttrekken dat Luhmann in feite blijft
zoeken naar causale verklaringen voor de institutionalisering van
bepaalde handelingsalternatieven (Luhmann, 1970, blz. 9-30).
Zelfs indien functionalistische sociologen stellen dat een teleologische
verklaring van de sociale verschijnselen waarvan de functies bestu-
deerd worden, niet juist is, kunnen zij zich in het algemeen moeilijk
losmaken van de gedachte dat zo niet het bestaan, dan toch het voort-
bestaan van die verschijnselen toegeschreven moet worden aan de
functies die zij vervullen. Indien men niet in een gesloten determinis-
tische redenering terecht wil komen, heeft men onzes inziens weinig
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andere mogelijkheden dan te erkennen dat die verschijnselen in stand
gehouden worden door actoren die zich bewust zijn van de betekenis
(functies) die deze verschijnselen hebben. Men moet dan doen wat

Durkheim, Parsons, Luhmann en vele andere sociologen willen ver-
mijden, namelijk de sociale verschijnselen, in het bijzonder het sociale
handelen, verklaren (mede) in het licht van de subjectieve betekenis
van dat handelen voor de actoren. Hoewel zowel fysieke als sociale
omstandigheden de handelingsmogelijkheden beperken en dus condi-
tioneren, moet men de verklaring voor de specifieke keuze die uit de
aanwezige mogelijkheden is gemaakt, in verband brengen met de sub-

' jectieve situatiebeleving en de motieven van de actoren 'die de keus
hadden'. Dat neemt niet weg, dat er in de gekozen handelingspatronen
opvallende regelmatigheden kunnen optreden. Die wijzen op regel-
matigheden in het 'zingevingspatroon' en zijn dus van groot belang
voor het begrijpen of verklaren van het sociale handelen. Dit zijn de
centrale elementen in de verklaringswijze van Weber.

Subjectieve beleving als verklaringsprincipe
Bepaalde stromingen in de sociologie hebben een zo zwaar accent
gelegd op de rol van de subjectieve beleving van de handelingssituatie
en van het handelen als verklaringsprincipe voor dat handelen, dat niet
alleen de fysieke, maar ook de sociale (structurele) conditionering van
de handelingsalternatieven min of meer buiten het gezichtsveld raakte.
Met name kan hier gewezen worden op de symbolisch-interactionis-
tische en daaraan verwante stromingen. De grote winst die deze bena-
dering oplevert, is dat er meer ruimte komt voor het begrijpen van het
gezichtspunt van de kiezende en handelende actor, die zich geplaatst
ziet in een interactieproces met andere kiezende en handelende
actoren. De verwaarlozing van de sociale context brengt echter met
zich mee, dat de indruk wordt gewekt dat de symbolische interactie in
een sociaal vacuum plaatsvindt, alsof de zingeving van de inter-
acterende individuen niet in sterke mate geconditioneerd zou worden
door bijvoorbeeld geldende spelregels, sancties, machtsverhoudingen
en dergelijke. Deze problematiek wordt verder uitgewerkt in de
volgende paragrafen.

Dialectiek
Ten slotte zijn er sociologen die menen dat in alle hierv66r beschreven
verklaringswijzen ontoelaatbare eenzijdigheden zitten, dat voor de
verklaring van sociale verschijnselen te veel een beroep wordt gedaan
op analoog denken dat refereert aan wetenschappen die zich bezig-
houden met de analyse en verklaring van andere verschijnselen, zoals

22



natuurlijke fenomenen, het functioneren van biologische systemen, het
psychisch functioneren van de mens, en dergelijke. Gedoeld wordt hier
op die sociologen die menen dat maatschappelijke verschijnselen
dialectische structuren vertonen en zich dialectisch ontwikkelen, en
derhalve slechts binnen een dialectische verklaringswijze adequaat

begrepen kunnen worden. Zoals wij nog zullen aantonen, kan de
dialectiek inderdaad vele eenzijdigheden van andere benaderingen
overwinnen, doch zij deelt met de andere besproken benaderingen het
nadeel, dat de verklaring van de samenhang tussen sociale verschijnse-
len als'dialectisch' evenzeer op een onbewijsbare interpretatie berust.

Verklaren: een methodologisch probleem
In deze paragraaf is geschetst, hoe verschillend er gedacht kan worden
(en wordt) over de vraag wat het verklaren van sociale verschijnselen
inhoudt. Allengs is duidelijk geworden dat deze vraag - die aanvan-
kelijk wetenschapstheoretisch van aard leek- in feite een methodologi-
sche vraag is, die niet beantwoord kan worden los van de opvattingen
die men heeft over de bijzondere aard van het studie-object. Ook is
duidelijk geworden dat de vraag: 'wat is verklaren?' steeds betrekking
heeft op het probleem wat de aard is van de relaties tussen de ver-
schijnselen. In de woorden van Touraine: 'L'explication scientifique
consiste toujours A 6tablir des relations et A 61iminer tout recours aux
essences et aux intentions,5 (Touraine, 1974, blz. 63).
Enkele van de belangrijkste methodologische keuzemomenten worden
in de hierna volgende paragrafen nader uitgewerkt.

2.3 Methodologische keuzemomenten

Uit de vorige paragraaf blijkt dat de keuze van een wetenschappelijke
benadering van sociale verschijnselen niet alleen kan afhangen van
wetenschapstheoretische overwegingen. De voornaamste dilemma's
zijn van methodologische aard en worden bepaald door zeer funda-
mentele en wetenschappelijk niet-toetsbare visies op de aard van het
studie-object.
Deze dilemma's hebben de historie van de sociologie zo sterk beheerst,
dat men haar ontwikkeling kan kenschetsen als een voortdurende
krachtmeting tussen verschillende stromingen en een aaneenschake-
ling van pogingen om tegenstellingen te overbruggen.
In deze paragraaf schetsen wij een aantal methodologische dilemma's
die men in de literatuur tegenkomt onder de benamingen subjectivisme
versus objectivisme, nominalisme versus realisme, en anascopische
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versus katascopische benadering. Als het meest fundamentele, en
tevens gemeenschappelijke element in deze dilemma's zien wij het
vraagstuk, hoe de verhouding tussen'individuen' en'sociale werkelijk-
heid' begrepen moet worden.  In de volgende paragraaf bespreken  wij
oplossingen die door een aantal auteurs met betrekking tot deze
dilemma's zijn gesuggereerd.

Subjectivisme versus objectivisme
Parsons heeft in methodologisch opzicht zijn aandacht vooral gewijd
aan het overbruggen van de tegenstellingen tussen subjectivisme en
objectivisme en tussen nominalisme en sociaal realisme (zie Adriaan-
sens, 1976). Deze tegenstellingen zijn nauw met elkaar verwant, maar
vallen niet samen.
De tegenstelling tussen subjectivisme en objectivisme wordt voor
Parsons grotendeels belichaamd in de tegenstelling tussen idealisme en
positivisme. In de idealistische sociologie-opvatting worden sociale
verschijnselen als zuiver subjectief beschouwd, voortkomend  uit een
'Geist' of collectieve mentaliteit, niet herleidbaar tot objectieve
omgevingsfactoren. De sociologie zoekt ter verklaring van die ver-
schijnselen niet naar causale samenhangen, maar naar 'betekenis-
samenhangen'. In haar meest extreme vorm mondt deze benadering uit
in een verregaand historisch relativisme (Adriaansens, 1976, blz.
71-72). Weber trachtte de tekorten van het idealisme - die naar zijn
mening slechts konden betekenen dat een wetenschappelijke analyse
van sociale verschijnselen onmogelijk is-te overwinnen doordecondi-
tionerende werking van objectieve omstandigheden te erkennen en
door betekenissamenhangen te vertalen in causale samenhangen. Het
gaat hierbij niet om onveranderlijke objectieve wetmatigheden, maar
om het aantonen van de overeenkomst van waargenomen handelings-
patronen met 'generelle Erfahrungsregeln' (Adriaansens, 1976, blz. 76
en 237, voetnoot 11). Parsons ziet in Webers benadering een belang-
rijke stap in de richting van de voluntaristische overbrugging van de
tegenstelling tussen subjectivisme en objectivisme.
Vanuit positivistische huize worden door Durkheim openingen naar
een voluntaristische benadering gemaakt. In de positivistische traditie
worden slechts objectiefwaarneembare feiten als zinvol studie-object
aanvaard; over subjectieve verschijnselen kan men slechts speculatieve
uitspraken doen. Deze benadering van sociale verschijnselen mondt uit
in puur behaviorisme, dat door zijn koppeling met rationalisme en
utilitarisme aan interne tegenstrijdigheden ten prooi valt. Durkheim,
die in zijn vroegere (en meest beroemde) werken een benadering met
een sterk positivistische inslag koos, schonk van lieverlee meer aan-
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dacht aan het verschil tussen de werking van sociale normen (collec-
tieve voorstellingen) en de determinerende werking van fysieke
factoren.
Dit verschil bestaat in wezen uit de interferentie van de menselijke wil.
Ook dit is voor Parsons een belangrijke bouwsteen voor het volunta-
risme, hoewel Adriaansens met nadruk opmerkt: '(het zou) onjuist zijn
om in dit voluntarisme een methodologische premisse te vermoeden,
die het menselijk handelen vooral vanuit de factor -vrije wil" wenst te
verklaren' (1976, blz. 50). Met name de term 'vooral' is hier belangrijk.
Het gaat er Parsons om, eenzijdige accenten te corrigeren, niet om de
rol van de vrije wil te ontkennen. Adriaansens: '. . . de voluntaristische
handelingstheorie legt geli)kelilk nadruk op het "actieve" en het "pas-
sieve" aspect van het menselijk handelen; menselijke strevingen zowel
als menselijke conditionering ofdeterminatie krijgen in de voluntaris-
tische handelingstheorie een plaats' (1976, blz. 62; cursivering van mij
- AG).

Nominalisme versus sociaal realisme
De tweede dimensie waarop in de sociologie altijd tegengestelde opvat-
tingen hebben bestaan, is die van 'nominalisme' versus 'sociaal realis-
me'.  Adriaansens zegt hierover:  'De kern van die tegenstelling betreft
de vraag ofde samenleving moet worden benaderd als louter "een wijze
van spreken" (sociaal nominalisme) dan wel als een -realiteit van een
eigen orde" (sociaal realisme)' (1976, blz. 12). Parsons bespreekt dit
dilemma aan de hand van de vraag of men de maatschappelijke orde
dient te verklaren door haar terug te voeren op het gemotiveerde
handelen van individuen, 6f uit de zelfstandige werking van collectieve
verschijnselen of instituties. Tegenover Spencers opvatting dat de
maatschappelijke orde het resultaat is van de vrijwillig gesloten con-
tracten tussen individuen, staat Durkheims opvatting dat de basis van
de orde ligt in collectieve wijzen van handelen, denken en voelen.
Durkheim vat deze collectieve verschijnselen niet alleen op als objec-
tieve feiten, maar ook - met name in zijn latere werk - als subjectieve
richtinggevende orientaties. Daarmee benadert het begrip Webers
'Kollektivgebilde', die weliswaar berusten op het zinvolle handelen
van individuen, doch tevens een collectieve mentaliteit of 'Geist' weer-
spiegelen.
Parsons meent dat Durkheim en Weber hiermee belangrijk hebben bij-
gedragen aan de overbrugging van de tegenstelling tussen nominalisme
en realisme. Het bijzondere van Parsons' oplossing van deze tegenstel-
ling is, dat hij veronderstelt dat subjectieve orifntaties en maatschappe-
lijke normen met elkaar verbonden zijn en een gemeenschappelijk
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systeem vormen (Adriaansens, 1976, blz. 78-83).
Het is naar onze mening zeer de vraag, ofhet verstandig is - ook al is het
'klassiek' -, de tegenstelling tussen nominalisme en realisme te
bespreken aan de hand van de vraag hoe de maatschappelijke orde
verklaard kan worden. Zowel de 'nominalistische' als de 'realistische'
verklaringen lijden aan het euvel, dat zij reeds stilzwijgend moeten
aannemen dat er maatschappelijke orde is om de werking van de ver-
klarende factoren te kunnen verklaren. Zonder maatschappelijke orde
kan er geen collectief bewustzijn bestaan, en is het ondenkbaar dat
individuen contracten sluiten.
Ten tweede moet vastgesteld worden dat door het bespreken van de
verschillen tussen nominalisme en realisme aan de hand van het orde-
vraagstuk, het kernprobleem op de achtergrond verdwijnt, namelijk de
vraag of maatschappelijke verschijnselen een 'realiteit'zijn ofdat men
slechts 'bd wijze van spreken' over de maatschappelijke realiteit
spreekt. Het gaat niet om de verklaring van de maatschappelijke orde,
maar om het bestaan ervan. Spitst men het vraagstuk toe op de verkla-
ring van de orde, dan wordt in beide - duidelijk contrasterende - ver-
klaringen het bestaan ervan impliciet erkend. Kortom: het dilemma
realisme versus nominalisme is 'in wezen' een ontologisch dilemma
(zie St6rig, 1964, deel I, blz. 227-233). Door het te vertalen in termen
van de verklaring van de maatschappelijke orde, wordt een ander
dilemma opgeroepen, namelijk het dilemma dat Zijderveld aanduidde
als de tegenstelling tussen anascopische versus katascopische benade-
ring van de sociale werkelijkheid.

Anascopie versus katascopie
Onder  'katascopische zienswijze' verstaat Zijderveld: 'de methode, die
niet de mens en het menselijk handelen, maar de sociale, institutaire
struktuur, de institutionele handelingsvormen, beschouwt als het
specifieke objekt van theorie en onderzoek.' Volgens deze methode
dient de sociologische theorie zich te concentreren op een analyse van
de overkoepelende structuur der instituties en hun functies, terwijl ook
een empirisch sociologisch onderzoek zich behoort te richten op een
analyse van de kwantitatieve, structurele trends in een bepaalde maat-
schappij  of cultuur.  Daartegenover staat de 'anascopische' zienswijze
'die de sociale structuur der instituten en hun funkties voor de sociolo-
gische analyse sekundair stelt als zijnde het kader waarbinnen zich het
eigenlijke sociale proces, dat de sociologie wil analyseren, namelijk het
handelen van individuele mensen, afspeelt' (Zijderveld, 1966, blz.
14-15). De katascopische benadering wordt ook aangeduid als'synthe-
tisch-deduktief, de anascopische benadering als 'analytisch-induktief.
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Dat ook Zijderveld in de tegenstelling tussen realisme en nominalisme
niet een ontologisch dilemma ziet, maar een tegenstelling tussen denk-
vormen, blijkt hieruit: 'In aansluiting aan de twee partijen van de
middeleeuwse strijd om de universalia geeft men deze synthetisch-
deduktieve en analytisch-induktieve denkvormen doorgaans de res-
pektievelijke namen realisme en nominalisme' (1966, blz. 18-19).
Binnen de sociologie treft men de katascopisch-realistische 'denkvorm'
duidelijk aan in de stroming die als 'functionalisme' bekend staat, en
vindt men de anascopisch-nominalistische denkvorm in de 'hande-
lingssociologie'(1966, blz. 46).
Evenals Parsons is Zijderveld van mening dat er een brug geslagen moet
worden tussen de eenzijdige perspectieven die hierv66r zijn aangeduid.
Bij de bestudering van het vraagstuk van de 'institutionalisering' stoot
Zijderveld 'voortdurend en onvermijdelijk op het dilemma der denk-
vormen'; hij voegt hieraan toe dat een discussie over dit kernvraagstuk
van de sociologie En van de wijsgerige antropologie zinloos is, als er niet
gezocht wordt naar een oplossing in de strijd tussen de realistische en
nominalistische denkvormen'in een spanningsvol en wederzijds even-
wicht' (1966, blz. 19).

Paradigmatisch pluralisme
Als er zo'n grote behoefte bestaat aan het overbruggen van fundamen-
tele eenzijdigheden, dan kan men zich met recht afvragen, waarom

deze dilemma's eigenlijk ontstaan zijn. Bij Zijderveld komen twee ver-
onderstellingen ter sprake. Sommigen voeren het dilemma terug op een
'anthropologische wezenstrek van de mens, waardoor hij, afgezien van
zijn historische situatie, steeds geneigd zou zijn de werkelijkheid te
beschouwen en te leren kennen hetzij vanuit het geheel en/of het alge-
mene, hetzij vanuit de delen en het bijzondere' (1966, blz. 24). Maar op
dit metafysische antwoord wil Zijderveld niet verder ingaan. Het alter-
natief is een historisch antwoord: dwars door een veelheid van bijzon-
dere en unieke denk-inhouden vertoont de denkstructuur regelmatige
patronen, die zich laten indelen in de realistisch-katascopische en/of
nominalistisch-anascopische denkvormen. In sommige periodes over-
heerst 66n van beide denkvormen, terwijl andere periodes gekenmerkt
worden door een spanningsvol samengaan van beide denkvormen
tegelijk.
Beide verklaringen zijn zeer algemeen, en geven geen enkel inzicht in
de vraag, waarom in de sociologie de alternatieve denkvormen werden
ingevuld zoals in de voorgaande pagina's werd aangegeven. Dat is
eigenlijk een kennissociologisch vraagstuk, waarover wij op deze plaats
slechts  kunnen  speculeren.  Kuhn  ( The structure of scientific revolu-
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tions) helpt ons op weg. Kuhn analyseert in zijn veel geciteerde publi-
katie (typisch kennissociologisch) hoe wetenschappelijke paradigma's
een tijdlang als maatstaf voor wetenschappelijkheid gelden (in plaats
van onderwerp te zijn van pogingen tot falsificatie), vervolgens in
verval raken doordat bepaalde belangrijk geachte verschijnselen erniet
mee verklaard worden, om dan vervangen te worden door een nieuw
paradigma, dat - door het kiezen van een heel ander gezichtspunt - wel
in staat is die verschijnselen te verklaren; met andere woorden, hij
analyseert hoe wetenschappers zich van ontoereikende paradigma's
bevrijden. Hiermee verklaart hij impliciet hoe zij aan ontoereikende
paradigma's komen. Paradigma's danken hun ontstaan aan het feit dat
mensen nieuwe theoriean uitproberen, als ze met bestaande theorieEn
vastlopen bij pogingen om bepaalde verschijnselen te verklaren die in
het centrum van de belangstelling zijn komen te staan. Of een nieuw
paradigma aanvaard zal worden, is derhalve niet afhankelijk van de
vraag, in hoeverre het vruchtbaar is ter verklaring van verschijnselen
die nog helemaal niet in het centrum van de belangstelling staan. Hier-
in kan men een verklaring zien voor het feit dat paradigma's op een
gegeven moment in brede kring aanvaard worden, terwijl achteraf
blijkt dat ze aanzienlijke tekorten vertonen.
Wat de sociologie betreft - een wetenschap waarop de paradigma-
theorie van Kuhn slechts in zeer beperkte mate toepasbaar lijkt te zijn -
is het in ieder geval niet ver gezocht om te veronderstellen, dat tradi-
tionele wijsgerige tegensteUingen in de paradigma-ontwikkeling door-
werken. Men kan een geestelijke erfenis niet zo maar opzijzetten. Als
de dilemma's in feite slechts overbodige en door filosofen gecon-
strueerde schijn-problemen zouden zijn, dan ligt het niettemin voor de
hand dat de sociologen er veel tijd voor nodig hebben om te ontdekken
dat de dilemma's zelf kunstmatige constructies zijn. In dit licht
beschouwd, mag men van Parsons zeker zeggen dat hij een paradig-
matische omwenteling effectueerde door in zijn theorie de tegenstelling
tussen subjectivisme en objectivisme en tussen katascopisch denken en
anascopisch denken niet te overbruggen, maar eenvoudig afte schafTen
en te vervangen door een geheel nieuw gezichtspunt.
Dit alles neemt niet weg, dat waarschijnlijk niet alleen de geestelijke
erfenis van de (sociale) wijsbegeerte, maar ook de strijd om de afl)ake-
ning van wetenschappelijke domeinen een belangrijke rol gespeeld
heeft in het ontstaan van hardnekkige perspectivistische eenzijdig-
heden.

Nu is het bijzondere van de sociale wetenschappen, dat men nauwelijks
kan spreken van paradigma's die op een gegeven moment werkelijk
overheersend zouden zijn. Er worden vele paradigma's naast en door
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elkaar gebruikt, een situatie die men als 'paradigmatisch pluralisme'
zou kunnen aanduiden. De houding van de meeste sociale wetenschap-
pers ten opzichte van dit pluralisme lijkt er een van openheid te zijn,
getuige de veel voorkomende opmerking dat men een vruchtbaar
geachte beschouwingswijze voorstelt, die andere beschouwingswijzen
zeker niet uitsluit. Deze openheid betekent niet dat een snelle integratie
van de vele paradigma's mag worden verwacht. De praktijk wijst uit,
dat de tegenstellingen tussen verschillende benaderingswijzen hard-
nekkig zijn. Dit zou verklaard kunnen worden uit het feit dat het
vinden van de aansluitingspunten tussen de verschillende benaderin-
gen vele malen moeilijker is dan het simpele erkennen van een paradig-
matisch pluralisme, alsmede uit het feit dat de dagelijkse praktijk van
onderzoek en theorievorming waarschijnlijk te veel gehinderd zou
worden door een voortdurend en moeizaam zoeken naar integrerende
en alternatieve paradigma's.

2.4 Parsons' voluntarisme of het afschaffen van de klassieke
tegenstellingen

In het voorgaande bleek dat Parsons wilde komen tot een algemene en
analytische handelingstheorie, waarin de nominalistische en de realis-
tische denkvorm, alsmede de objectieve en de subjectieve aspecten van
de sociale realiteit met elkaar verbonden zouden zijn. Wij dienen ook
wat dieper in te gaan op de wijze waarop Parsons een en ander op con-
ceptueel niveau uitwerkte, omdat Parsons meent de methodologische
dilemma's adequaat te hebben opgelost, terwijl deze oplossing in onze
ogen op belangrijke punten tekort schiet. Onze belangrijkste informa-
tiebron is Adriaansens (1976), die Parsons' conceptuele arbeid rond het
methodologisch dilemma veel gedetailleerder heeft geschetst dan in het
kader van onze beschouwingen mogelijk is.
In Parsons' eerste poging tot conceptualisering van de handelings-
theorie is de 'laatste analyse-eenheid' de 'unit act' (handeling). Een ver-
zameling handelingen die volgens een bepaald gezichtspunt uit de
totale ervaringswerkelijkheid zijn geselecteerd, is een handelings-
systeem. Het gaat er dan om, de samenhang tussen de handelingen in
een handelingssysteem te analyseren. In deze (structureel-functionalis-
tische) benadering wordt de tegenstelling tussen nominalistisch en
realistisch perspectiefomzeild (Adriaansens, 1976, hoofdstuk 3 en 4).
Parsons herdefinieert echter spoedig zijn laatste analyse-eenheid. Hij
kiest hiervoor het begrip 'unit of action', dat het 'actor-situatie-
complex' omvat. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen oriEntaties
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van de actor enerzijds en de situatie waarop hij zich orienteert ander-
zijds. Hierdoor is de handeling in feite niet meer de laatste analyse-
eenheid. Subjectieve en objectieve elementen zijn uit elkaar gehaald.
Toch blijft de analyse zich richten op handelingssystemen, in het
bijzonder op de processen die bijdragen tot het oplossen van de
'systeemproblemen': allocatie en integratie. Het verband tussen de
onderscheiden subjectieve en objectieve elementen is echter niet uit-
gewerkt, waardoor ook hun relatie met het systeemconcept onduidelijk
blijft. Parsons slaagt er langs deze weg niet in, een conceptueel systeem
op te bouwen dat aan zijn eis van algemeenheid voldoet.
Parsons gaat - wanneer hij bemerkt in welke impasse hij terecht-
gekomen is - op zoek naar nieuwe mogelijkheden om zijn doel te reali-
seren. Hij kiest een nieuwe 'laatste analyse-eenheid': de 'symbohsche
handeling'.  In deze nieuwe analyse-eenheid zijn het subjectieve en het
objectieve aspect van het handelen weer geintegreerd (Adriaansens,
1976, blz. 145). Het onderscheid tussen individu en samenleving is nu
dus weer een zuiver analytisch onderscheid. De dilemma's tussen
nominalisme en realisme en tussen objectivisme en subjectivisme
worden hierdooromzeild, of betergezegd: afgeschaft.
Parsons heeft vervolgens getracht het begrippenapparaat verder uit te
bouwen op een zodanige wijze, dat de begrippen in termen van de
genoemde dilemma's 'neutraal' zouden zijn. Parsons beschouwt als
fundamentele dimensies van het handelen: de dimensie van instrumen-
teel versus direct-behoeften-bevredigend handelen en de dimensie van
externe versus interne gerichtheid van het handelen. Combinatie van
deze dimensies levert vier aspecten van het handelen op, die in de rest
van Parsons' werk centraal staan. Deze aspecten worden genoemd:

'Adaptatie' (instrumenteel en extern) 'verwijst naar dat aspect van het
handelen dat erop gericht is om de kenmerken van de externe omgeving
van het betreffende handelingssysteem te "manipuleren" '.
'Doelbereiking' (behoeften-bevredigend en extern) 'verwijst naar dat
analytische aspect van het handelen, dat gericht is op de "bevrediging
van behoeften" of -realisering van de doeleinden" '.
'Integratie'(behoeften-bevredigend en intern) 'verwijst naar het analy-
tische aspect van het handelen dat betrokken is op de onderlinge af-
stemming van de onderdelen van hetbetreffende handelingssysteem'.
'Latency' (instrumenteel en intern) 'verwijst naar het analytische
aspect van het handelen dat zich richt op of bestaat  in het handhaven
van het algemene systeempatroon en als zodanig de fundamentele bron
van spanning, de "code", vormt waaraan het handelen ontspringt'.
Dit laatste aspect wordt ook'pattern maintenance and tension manage-
ment'genoemd(Adriaansens, 1976,blz. 147-152).
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De bovengenoemde begrippen vormen het zogenaamde 'vier-functie-
paradigma'. 'Systemen' definieert Parsons als verzamelingen van
handelingen die geselecteerd kunnen worden rond elk van de
genoemde functies. Zo onderscheidt hij binnen het algemene hande-
lingssysteem: een gedragssysteem, een persoonlijkheidssysteem, een
sociaal systeem en een cultureel systeem. Tussen de systemen bestaan
volgens Parsons ruilrelaties, terwijl binnen de systemen aan de hand
van de vier functies weer subsystemen onderscheiden kunnen worden,
waartussen eveneens ruilrelaties bestaan.
Ondanks Parsons' waarschuwing dat het om een zuiver analytisch
paradigma gaat, en dat hij niet over reale systemen spreekt, duidt hij het
'sociale systeem' aan als equivalent van 'society' (maatschappij). De
subsystemen van het sociale systeem - die volgens Parsons niet als
sectoren van de samenleving zouden mogen worden opgevat - zijn:
'economy', 'polity', 'fiduciary system' en 'societal community'. De
'symbolische ruilmedia' - geen concrete verschijnselen, maar
'abstracte capaciteiten' - zijn: geld, macht, invloed en waarden-
betrokkenheid.
De samenhang tussen de vier maatschappelijke subsystemen heeft vol-
gens Parsons het karakter van een 'cybernetische ordening'. In de

volgorde: adaptatiesysteem, doelbereikingssysteem, integratiesysteem,
latencysysteem zouden de systemen elkaar conditioneren (beperkingen
en mogelijkheden bepalen), terwijl ze elkaar in omgekeerde richting
zouden controleren: richting geven. Controle en conditionering
vormen een subjectief respectievelijk een objectief aspect van de ruil-
relaties tussen de systemen.
Ter toelichting wijst Adriaansens op 'het standaard-voorbeeld voor dit
soort relaties', te weten 'de op een bepaalde wijze geprogrammeerde
thermostaat, die binnen bepaalde grenzen een verwarmingsketel "con-
troleert". In termen van een cybernetische relatie gesproken, staat de
thermostaat derhalve "boven" de verwarmingsketel. Dit controle-
proces vindt evenwel plaats binnen een stelsel van objectieve condities;
er is tenslotte geen thermostaat die de verwarming ontlucht of de
waakvlam opnieuw aansteekt. Het is de verwarmingsketel die de
"energie" levert, terwijl de thermostaat de ketel "informeert" over het
tijdstip waarop die energie geleverd moet worden' (1976, blz.  190).

Evaluatie van Parsons' oplossing van het methodologische dilemma
De geschetste 'voluntaristische' conceptualisering van de handelings-
theorie voldoet volgens Adriaansens aan de eisen die Parsons eraan
stelde. Het algemene karakter van het nieuwe begrippenkader staat
buiten twijfel. Erbestaat geen tegenstelling meer tussen een subjectivis-

31



tisch en een objectivistisch gezichtspunt, noch tussen het actor-
perspectiefen het perspectief van het overkoepelende geheel.  Al deze
gezichtspunten zijn gereduceerd tot 'aspecten' van het symbolisch
handelen (Adriaansens, 1976, blz. 202-218). Met dit deel van Adriaan-
sens' evaluatie stemmen wij in.
Adriaansens meent ook, dat voldaan is aan de eis dat begrippen en
theorie een analytisch karakler moeten hebben en moeten verwijzen
naar abstracte aspecten van het handelen, niet naar concrete sociale
verschijnselen. Naar onze mening is het onderscheid tussen 'aspecten
van het handelen of van de sociale werkelijkheid' en 'concrete sociale
verschijnselen' ondeugdelijk. Het is dan ook nauwelijks mogelijk, de
beschrijving van de samenhang van de begrippen te lezen zonder er een
beschrijving van de samenhang tussen reale verschijnselen in te zien.
Hierdoor wordt de theorie weliswaar'informatief, doch zij kan tevens
-gezien haaralgemeenheidspretenties-'fout' zijn.
De wazige grens tussen analytisch en substantieel denken is echter niet
ons belangrijkste punt van kritiek. Veel belangrijker is voor ons de
kwestie van de relevantie. Wanneer wij Parsons op zijn woord geloven
en zijn bijdrage slechts opvatten als een algemeen en analytisch con-
ceptueel model, waarin geen substanti8le inzichten worden geformu-
leerd, dan is het de vraag, wat de toepassingsmogelijkheden ervan zijn.
Op de eerste plaats is het abstractieniveau van de concepten van dien
aard, dat de operationalisering ervan op empirisch niveau grote moei-
lijkheden kan opleveren. Op de tweede plaats is het niet duidelijk ofde
ruilrelaties en de cybernetische ordening tussen de (sub)systemen - die
niet als reEle samenhangen geinterpreteerd mogen worden - wellicht
als 'voorstelbare' samenhangen opgevat moeten worden, en aldus een
heuristische betekenis verkrijgen. Dit zou op gespannen voet staan met
de eis van algemeenheid. Indien dit probleem overwonnen zou zijn,
doet zich vervolgens het probleem voor, dat Parsons door het primaat
van de premisse van algemeenheid een aantal mogelijkheden afsnijdt
om inzicht in sociale verschijnselen te verkrijgen. Wij zien het ver-
krijgen van inzicht in bijzondere aspecten van het handelen, met name
de subjectieve betekenis ervan voor de actoren, als een essentiele
dimensie van de sociologische analyse.
Hiermee samenhangend moet worden vastgesteld, dat de handelings-
theorie van Parsons geen uitgangspunten bevat voor het verklaren van
handelingspatronen en van eigenschappen van sociale systemen.
Zowel deterministische verklaringen als verklaringen op grond van
subjectieve motieven wijst hij af. In hoeverre de processen van 'con-
trole' en 'conditionering' een verklarende rol spelen, is niet duidelijk.
Het is onduidelijk hoe men deze'cybernetische' relaties moet opvatten,
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als men ze ndch in termen van een deterministisch model n6ch in
termen van strategisch handelen van actoren mag opvatten. De term
'cybernetisch' is zelf verwarrend, omdat het 'prototype' aan de hand
waarvan de aard van cybernetische systemen wordt toegelicht (het
systeem: thermostaat - verwarmingsketel - omgevingstemperatuur),
een zuiver causaal-deterministisch model vertegenwoordigt.
Ook al heeft Parsons een oplossing gevonden voor de methodologische
dilemma's die ons hier bezighouden - wij concluderen desondanks, dat
zijn conceptueel-theoretische bijdrage ons geen instrumenten in
handen geeft die adequaat geacht mogen worden voor de analyse en
verklaring van sociale verschijnselen.

2.5 Luhmanns'functionele structuralisme' ofhet gesubjectiveerde
sociale systeem

Het vraagstuk van de verhouding tussen het subjectieve en het objec-
tieve, en tussen actoren en sociale systemen krijgt ook bij Luhmann
veel aandacht (zie vooral Luhmann, 1970). Luhmann erkent dat men
het bestaan en het functioneren van complexe sociale systemen eigen-
lijk niet adequaat kan begrijpen zonder rekening te houden met de
beleving van de handelingssituatie door de actoren en de betekenis die
actoren aan hun handelen geven. Maar men mag er niet zonder meer
van uitgaan dat het handelende individu rationeel te werk gaat. Dit
belemmert in twee opzichten de verklaring van het sociale handelen
vanuit subjectieve rationele overwegingen. Ten eerste maakt het
ontbreken van een expliciete afweging het vinden van subjectieve
motieven bijzonder moeilijk. Ten tweede is het juist 66n van de belang-
rijkste functies van sociale systemen, het rationele afwegen van alterna-
tieven overbodig te maken, zodat het weinig consequent zou zijn om de
eigenschappen van sociale systemen te verklaren vanuit de rationaliteit
van actoren.
Omdat het sociale handelen dus niet goed verklaard kan worden vanuit
de subjectieve zin ervan, tracht Luhmann het begrip 'zin' in een meer
objectieve betekenis te interpreteren. Luhmann ziet een handelwijze
als een selectie uit alternatieve handelingsmogelijkheden, die hij -
voortbouwend op de functionalistische erfenis - functionele alterna-
tieven' noemt. Dit begrip heeft geen deterministische lading: de actor
wordt niet vastgelegd op een gegeven handelingspatroon, maar heeft
alternatieven. De keuze voor een bepaald handelingspatroon komt
voort uit het feit dat de wereld waarin de mens leeft, te complex is om in
iedere handelingssituatie steeds opnieuw een bewuste keuze uit de
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aanwezige handelingsalternatieven te maken. Gewoontevorming
bevrijdt de mens van de noodzaak om steeds maar weer te kiezen. Voor
zover bepaalde handelingspatronen typisch voorspelbaar worden, con-
sistentie verkrijgen en consensus weten te verwerven, verkrijgen zij een
duurzamebetekenissamenhang(Luhmann, 1970, blz. 42).
Het begrip  unctie'duidt niet meer- zoals in het'klassieke' functiona-
lisme - op de bijdrage aan de stabiliteit van een systeem, maar vormt
een abstract referentiekader, dat omschrijft welke handelingsalterna-
tieven voor de oplossing van een gegeven probleem gelijkwaardig zijn.
Zuiverder geformuleerd: een 'functie' geeft de betekenissen aan die
handelingen kunnen hebben. Uit functioneel equivalente handelings-
alternatieven kan men kiezen, rekening houdend met de voor- en
nadelen van die alternatieven in het licht van andere referentiekaders.
De hinderlijke koppeling van het functie-begrip met het causaliteits-
begrip, die wij in paragraaf 2.2 schetsten, wordt hier ongedaan gemaakt
(zie Luhmann, 1970, blz. 3-27;zie ook Friedberg, 1978).
Een bijzonder lastig probleem, dat in de voorgaande redenering ligt op-
gesloten, betreft de vraag, waarom en op welke wijze er gewoonte-
vorming plaatsvindt rond bepaalde handelingsalternatieven, terwijl
andere handelingsalternatieven toch functioneel equivalent zijn. Door
de vraag op deze manier te formuleren, wordt opnieuw aandacht
gevraagd voor de causale verklaring. Met betrekking tot deze vraag
meent Luhmann dat 'hochentwickelten Sozialsysteme (voraussetzen),
dass es praktisch unmBglich ist, ihre Kausalgeschichte aufzuklaren,
geschweige denn auf notwendige Gesetze zuruckzufuhren. Eine Ent-
wirrung der Kausalbeziehungen scheitert im ubrigen auch an ihrer
zirkul8:ren Interdependenz. Alle systemerhaltenden Ursachen werden
als Dauerursachen ben8tigt, und solche Dauerursachen k8nnen ihre
eigene Dauer nur besitzen, wenn das System erhalten bleibt, so dass in
ihrer Ursachlichkeit die zu bewirkende Wirkung schon vorausgesetzt
ist'(Luhmann, 1970, biz. 70-71).
Deze opvatting impliceert dat het eenvoudige causaliteitsdenken,
waarin voor de verklaring van een bepaald verschijnsel gewezen wordt
op de werking van een ander verschijnsel, definitief wordt losgelaten.
Hiervoor in de plaats komt de historische dimensie van sociale

systemen. De toestand van een sociaal systeem op een gegeven moment
kan n6ch teruggevoerd worden op de rationele beslissingen van
actoren, n6ch op de werking van aanwijsbare factoren, doch moet
gezien worden als voortvloeiend uit de beperkingen en mogelijkheden
die het systeem op het eraan voorafgaande moment kenmerkten. Het
sociale handelen is niet gedetermineerd; er wordt gekozen uit alterna-
tieven; gewoontevorming rond bepaalde alternatieven betekent
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systeemvorming. Maar de keuze voor een bepaald alternatief vloeit
voort uit de aard van het systeem op het moment van de keuze. In de
woorden van Luhmann: : . . alles was in die Vergangenheit entschwin-
det, verliert die Eigenschaft, auch anders sein zu k8nnen. Das Problem
der Aufkliirung ist die Frage, wie dies geschieht. (. . .) Systeme vermit-
teln zwischen der dussersten, unbestimmten Komplexiti:t der Welt und
dem engen Sinnpotential des jeweils aktuellen Lebens und Handelns.
Sie sind das Medium der Aufklb:rung'(Luhmann, 1970, biz. 73 en 76).
De kernfunctie van het sociale systeem bestaat hierin, dat het door zijn
gegeven ordening complexiteiten in zijn omgeving reduceert en zo-
doende hanteerbaar maakt. De gegeven ordening kan echter niet
begrepen worden zonder verwijzing naarde ordening die het systeem in
de eraan voorafgaande toestand kenmerkte. Dit betekent dat men van-
uit een eigen systeemrationaliteit moetredeneren.
De eigen rationaliteit van sociale systemen valt niet samen met de
rationaliteit die verbonden is met afzonderlijke handelingen.
Luhmann plaatst 'Systemrationalitiit' tegenover 'Handlungsrationali-
tat': 'Die Soziologie wird Handlungsrationalitiit in Systemrationalitiit
umdenken und auf ihren Systembegriffbeziehen miissen. Als rational
wurde danach jedes sinnkonstituierende Erleben undjedes Handeln zu
gelten haben, sofern es zur L8sung von Systemproblemen und damit
zur Erhaltung reduktiver Strukturen in einer dusserst komplexen Welt
beitriigt'(Luhmann, 1970, blz. 79).
De socioloog moet dus het sociale handelen in verband brengen met
systeemproblemen en de instandhouding van 'reductieve structuren:
Het is allerminst Luhmanns bedoeling, terug te grijpen naar de
'systeembehoeften' die in het vroege functionalistische denken werden
verondersteld (Luhmann, 1970, blz.  11). Het gaat om datgene wat in de
context van een systeem-op-een-gegeven-moment als probleem gedefi-
nieerd wordt. Problemen betreffende de regulering en ontwikkeling
van het systeem zelf behoren daartoe. Sommige systeemproblemen
hebben een permanent karakter, zoals het verzekeren van voldoende
stabiliteit.
Een probleem in deze redenering is, dat er een systeemrationaliteit
wordt verondersteld, die niet wordt teruggevoerd op of in verband
gebracht wordt met de rationaliteit van actoren. Sociale systemen
reduceren de complexiteit van de wereld, maar het is in de theorie van
Luhmann alsofdat buiten de actoren om gebeurt. Luhmann erkent dat
de rationaliteit van het individuele handelen bestudeerd kan worden
door middel van een 'beslissingstheorie', maar meent dat deze bij de
verklaring van het sociale handelen geen rol kan spelen. Luhmann ziet
geen mogelijkheden voor een integratie van beslissingstheorie en
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systeemtheorie. Hij pleit er juist voor, het onderscheid tussen die twee
duidelijker uit te werken, zodat de eigen bijdrage van beide theoriean
aan de verklaring van het handelen zichtbaar wordt. Hij pleit, kortom,
voor een complementaire benadering. 'Die Systemtheorien (. . .) hat-
ten eine komplexe Struktur von konditional miteinander verbundenen
Problemen und Problem18sungsmdglichkeiten zu kli:ren, die auf per-
manente Systemprobleme und letztlich aufdie Komplexitat der Welt
zuruckgeht, also nie zum Verschwinden gebracht werden kann - es sei
denn durch Aufgabe des Systems. Fur die Entscheidungstheorien ist
ein anderer Problembegriffbezeichnend, ni:mlich der des Problems als
einer Aufgabe der Informationsverarbeitung, fur die es richtige LBsun-
gen gibt, die, wenn gefunden, das Problem beseitigen. Die Problematik
des Problems ist hier eine schon reduzierte, sie liegt nur noch in der
Erkenntnisder richtigen Losung' (Luhmann, 1970, blz. 82).
Hoewel Luhmann door het kiezen van functionele alternatieven als
uitgangspunt in de redenering openingen heeft gemaakt naar een inte-
gratie tussen 'systeem-denken' en 'actor-denken', en hoewel histori-
sche samenhangen de plaats hebben ingenomen van simpele causale
samenhangen, komt hij uiteindelijk niet los van een puur systeem-
denken, dat wit zeggen, een reificerend systeem-denken: het systeem
heeft zijn eigen problemen, onafhankelijk van de problemen van indi-
viduen en groepen; het systeem kiest uit handelingsalternatieven, los
van de al of niet rationele beslissingen van actoren; op de historische
dimensie gezien, reconstrueert het systeem zichzelf Luhmann houdt er
geen rekening mee dat problemen een subjectief-gedefinieerd karakter
dragen, dat wat voordeene actoreen oplossingbetekent voordeandere
actor een nadeel kan zijn, dat groepen elkaar kunnen bestrijden en zich
actief kunnen verzetten tegen beperkingen die het systeem hun oplegt.
Hij creEert derhalve een valse tegenstelling tussen sociale systemen en
actoren, tussen systeemtheorie en beslissingstheorie. Vandaar dat wij
het 'functioneel structuralisme' van Luhmann willen typeren met het
begrip 'gesubjectiveerd sociaal systeem:

2.6     Deoverbrugging vanobjectivismeen subjectivisme in de dialec-
tiek: Bergeren Luckmann

Berger en Luckmann hebben in een publikatie met een primair kennis-
sociologische strekking (Berger en Luckmann, 1967) gepoogd een brug
te slaan tussen objectivistische en subjectivistische benaderingswijzen
van de sociale werkelijkheid. Zij hebben hiermee aangetoond dat ken-
nissociologie niet slechts een marginaal aandachtsgebied voor zonder-
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linge sociologen dient te zijn, doch betrekking heeft op een aantal
kernvraagstukken van de sociologie in haar algemeenheid. Het opval-
lendste aan hun boek is, dat het in twee grote delen uiteenvalt:6 'society
as objective reality' en 'society as subjective reality'. De bedoeling hier-
van is, de dialectiek tussen beide aspecten van de sociale werkelijkheid
uit te werken. Deze dialectiek wordt kort en krachtig geschetst: 'Society
is a human product. Society is an objective reality. Man is a social
product' (1967, blz. 61).
Berger en Luckmann omschrijven de - volgens hen - centrale vraag
voor de sociologische theorie als volgt: 'How is it possible that subjec-
tive meanings become objective facticities?' Anders gezegd: : . .an

adequate understanding of the "reality sui generis" of society requires
an inquiry into the manner in which this reality is constructed' (1967,
blz. 18; cursiefvan B/L).

Beleving en sociale structuur
Uitgangspunt van de beschouwingen van Berger en Luckmann is de
wijze waarop mensen de werkelijkheid-van-alledag beleven. De 'face-
to-face'-situatie wordt hiertoe geanalyseerd als prototype van sociale
interactie. Hier vindt volgens de auteurs de belangrijkste ervaring van
'de ander' plaats; andere interactiesituaties zijn ervan afgeleid (1967,
blz. 28). De ervaringen van deze interactie, van het eigen gedrag en van
het gedrag van de ander, worden uitgedrukt in termen van 'typdicaties'
die in de aangeleerde taal voorhanden zijn. Sommige typificaties staan
zeer dicht bij de concrete ervaringen van alledag, andere zijn verder
verwijderd van het 'hier en nu'. Er is sprake van een continuum van
minder en meer abstracte typificaties. 'Social structure is the sum total
of these typifications and of the recurrent patterns of interaction
established by means of them.  As such social structure is an essential
element of the reality ofeveryday life' (1967, blz. 33). En verder: '. . .
the origins ofany institutional order lie in the typification ofone's own
and others'performances'(1967,biz. 72).
Tot zover zou men in de redeneringeen eenzijdigactor-denken kunnen
zien. Uitgangspunt is de interactie; de sociale structuur bestaat uit de
optelsom van de typificaties waarmee de ervaringen in de interactie
worden gecodeerd. Bij nader inzien is van een dergelijke eenzijdigheid
echter beslist geen sprake. De typificaties zijn namelijk geen uitvinding
van de betrokken actoren, maar zijn sociaal geconstrueerd, en maken
dus deel uit van de gegeven sociale structuur. In eerste instantie leert de
mens denken en ervaren in termen van de hem aangereikte typificaties,
waarvan hij zich niet kan distantieren. Daarvoor zou hij immers
moeten kunnen denken in termen van andere typificaties die hem
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eerder zijn aangereikt. 'The validity ofmy knowledge ofeveryday life is
taken for granted by myself and by others until further notice, that is,
until a problem arises that cannot be solved in terms of it' (1967, biz.
44). Het uitgangspunt in de redenering is derhalve een als probleemloos
ervaren werkelijkheid, waarvan geen afstand genomen wordt: een
objectieve werkelijkheid.
Het ervaren van de sociale wereld wordt door Berger en Luckmann als
volgt beschreven: 'An institutional world, then, is experienced as an
objective reality. It has a history that antedates the individual's birth
and is not accessible to his biographical recollection. It was there before
he was born, and it will be there after his death. The history itself, as the
tradition of the existing institutions, has the character of objectivity.
The individual's biography is apprehended as an episode located
within the objective history ofthe society. The institutions, as historic-
al and objective facticities, confront the individual as undeniable facts'
(1967, biz. 60). Het citaat had veel uitgebreider kunnen zijn. Vele
pagina's worden gewijd aan de beleving van de sociale werkelijkheid als
objectieve gegevenheid.

Produktie en reproduktie van de sociale orde
Dat men de sociale werkelijkheid als objectiefgegeven ervaart, wil vol-
gens Berger en Luckmann niet zeggen dat het een objectiefgegeven is.
Het verschijnsel dat de sociale werkelijkheid als objectiefgegeven erva-
ren wordt, en dat men zich niet bewust is van het feit dat het om een
produkt van de menselijke activiteit gaat, wordt door de auteurs
redicatie genoemd. 'It must be emphasized that reification is a
modality ofconsciousness, more precisely, a modality of man's objec-
tification of the human world. Even while apprehending the world in
reified terms, man continues to produce it' (1967, biz. 89). De vraag ligt
voor de hand: hoe gaat dat dan in zijn werk? Anders dan Berger en
Luckmann, ervaren de actoren de sociale werkelijkheid immers als on-
ontkoombare objectiviteit!
In het hoofdstuk dat gewijd is aan de maatschappij als objectieve reali-
teit, wordt uitvoerig geschetst hoe de actoren denken in termen van de
'logica van de institutionele orde'. Datgene wat in het alledaagse leven
voor 'kennis' doorgaat, 'constitutes the motivating dynamics of insti-
tutionalized conduct'. En verder: 'Knowledge about society is thus a
realization in the double sense of the word, in the sense ofapprehend-
ing the objectivated social reality, and in the sense ofongoingly produc-
ingthisreality'(1967,blz. 65-66).
Men kan uit dit alles slechts de conclusie trekken. dat de actoren de

instituties reproduceren vanuit een rerficerend bewustzijn dat door die
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zelfde instituties gevormd is. In die cirkel is voor Berger en Luckmann
de kern van de dialectiek gegeven: 'Looked at from the perspective of
the institutional order, the roles appear as institutional representations
and mediations of the institutionally objectivated aggregates of know-
ledge. Looked at from the perspective of the several roles, each role
carries with it a socially defined appendage of knowledge. Both
perspectives, ofcourse, point to the same global phenomenon, which is
the essential dialectic ofsociety. The first perspective can be summed
up in the proposition that society exists only as the individuals are
conscious ofit, the second in the proposition that individual conscious-
nessissocially determined'(1967,blz. 78).
Dialectiek wordt hier gereduceerd tot de gedachte dat de medaille altijd
twee kanten heeft, in dit geval de instituties en het rolgedrag. De ver-
houding tussen die twee wordt geschetst in termen van een gesloten,
deterministische cirkel.
Welke openingen zijn er in deze cirkel aanwijsbaar? Zoals we reeds
gezien hebben, is het mogelijk dat de validiteit van de kennis van alle-
dag in twijfel wordt getrokken, wanneer er een probleem ontstaat dat
niet in termen van deze kennis geYnterpreteerd kan worden.7 Berger en
Luckmann leggen er zelfs de nadruk op dat de institutionele orde voort-
durend bedreigd wordt door de aanwezigheid van 'realities' die niet als
betekenis-hebbend begrepen kunnen worden vanuit die institutionele
orde. Er treden dan 'conceptual machineries Ofuniverse-maintenance'
in werking; dat wil zeggen: legitimeringsprocessen waarin betekenissen
die verbonden zijn met meer concrete sociale realiteiten, geTnterpre-
teerd en gerechtvaardigd worden in termen van betekenissen met een
meer algemene strekking. De aldus geintegreerde matrix van sociaal
geobjectiveerde en subjectief reEle betekenissen wordt 'symbolisch
universum' ('symbolic universe') genoemd. Door het abstracte en
diffuse karakter van de meest algemene betekenissen is het vaak
mogelijk om meer concrete betekenissen die op het eerste gezicht
inconsistent lijken, te rechtvaardigen. WeI brengt iedere poging tot
'universe-maintenance' nieuwe interpretaties, en dus wijzigingen in
het symbolisch universum met zich mee (1967, biz. 96- 116). De deter-
ministische cirkel vertoont dus inderdaad een lek.
Wie nu verwacht dat in het hoofdstuk over'de maatschappij als subjec-
tieve realiteit' definitief met de deterministische cirkel zal worden af-
gerekend, komt echter bedrogen uit. Het hoofdstuk gaat niet over de
wijze waarop individuen actiefeen rol spelen in de produktie en trans-
formatie van de sociale werkelijkheid ('de rol van het subject'), maar
over de vraag, door welke sociale mechanismen de reeds gecon-
strueerde sociale werkelijkheid door individuen wordt aangeleerd en in
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het bewustzijn wordt opgenomen (socia/isatie respectievelijk internali-
satie). Tevens wordt ingegaan op de handhaving van eenmaal in het
bewustzijn neergeslagen werkelijkheidsdefinities: 'Since socialization
is never complete and the contents it internalizes face continuing
threats to their subjective reality, every viable society must develop
procedures of reality-maintenance to safeguard a measure ofsymmetry
between objective and subjective reality' (1967, blz. 147). Hierbij
spelen enerzijds kleine aanpassingen in de vigerende werkelijkheids-
definities, anderzijds sancties van de omgeving een rol.
Omdat evenwel transformaties van de 'subjectieve realiteit' mogelijk
zijn, is de vraag van belang, hoe ingrijpend die kunnen zijn. Berger en
Luckmann bespreken de meest extreme vorm van transformatie, die zij
'alternatie' noemen. Het gaat hier om een totale herdefinitie van de
sociale werkelijkheid, het vervangen van een symbolisch universum
door een geheel ander: 'the individual switches world' (1967, blz.  157).
Transformaties van de 'subjectieve realiteit' kunnen dus zeer ingrij-
pend zijn. Dat zegt echter nog niets over de actieve rol die een individu
daar zelf in speelt, en nog minder over de betekenis van subjectieve
transformaties voor veranderingen van de institutionele orde. De alter-
natieve symbolische universa kunnen immers - vanuit het subject
gezien - kant en klaar in de maatschappij beschikbaar zijn, om niet te
zeggen: in de winkel liggen. Het individu kan eenvoudig een gegeven
groep 'significante anderen' vaarwel zeggen en zich 'bekeren', dat wil
zeggen, een nieuwe groep significante anderen als referentiegroep
kiezen. Alternatie is niets anders dan een zeer ingrijpende resociali-
satie.
Alles overziende, moeten wij concluderen dat Berger en Luckmann
slechts op zeer beperkte schaal erin geslaagd zijn, het verband tussen
objectieve en subjectieve aspecten van de sociale realiteit te specifi-
ceren. De 'denkvorm' heeft een dialectisch aspect: de samenleving en
de individuen vormen ten opzichte van elkaar geen zelfstandige reali-
teiten. De verhouding tussen samenleving en individuen is echter een-
zijdig uitgewerkt. De wijze waarop de individuen de samenleving
produceren en reproduceren, is in de theorie van Berger en Luckmann
sociaal gedetermineerd, zij het dat die determinatie niet volstrekt slui-
tend ('succesvol') is. Een actieve en zelfstandige rol spelen de indi-
viduen niet. Ze zijn niet creatief; ze manipuleren de institutionele
patronen niet om iets te bereiken dat zij zelfbelangrijk vinden; zij ver-
zetten zich niet tegen de institutionele orde en komen niet met plannen
om de sociale werkelijkheid anders in te richten. Wat zij denken en
doen, is grotendeels sociaal gepredefinieerd. De institutionele orde
heeft de nodige hulpmiddelen achter de hand om onvoorziene proble-
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men en deviante ideeen en gedragingen op te vangen. Kortom: hoewel
de 'denkvorm' een dialectisch aspect heeft, is de theorie van Berger en
Luckmann in de kernfunctionalistisch.8

2.7     De overbrugging van katascopische en anascopische denkvorm in
de dialectiek: Zijderveld

Dialectiek in metafysica en wetenschap
Een theorie waarin de eenzijdigheden van de katascopische en de
anascopische benadering op adequate wijze worden overbrugd, moet
volgens Zijderveld aan de volgende eisen voldoen:

'(a) zij moet "struktureel" zijn;
(b) zij moet"individueel" zijn;
(c) zij moet "soepel" genoeg zijn om het fenomeen "social change" te
kunnen bevatten;
(d) zij moet openstaan voor het inter-disciplinaire kontakt binnen de
sociale wetenschappen;
(e) zij moet zich voortdurend voeden met het materiaal van het empi-
risch onderzoek' (Zijderveld, 1966,blz. 168-169).

Deze eisen vormen een 'constant uitgangspunt'; de theorieEn die van
hieruit opgesteld worden, moeten voortdurend aangepast worden aan
de veranderingen in de sociale werkelijkheid en zijn dus steeds relatief
en voorlopig. Bovendien is alles wat de socioloog te berde heeft te
brengen over de sociale werkelijkheid, afhankelijk van het perspectief
waaronder hij die werkelijkheid bekijkt, zodat men nimmer mag
pretenderen dat de uitspraken de werkelijkheid weergeven 'zoals die
objectief is'. Deze beperking onderscheidt de wetenschappelijke socio-
logie van de wijsgerige antropologie. Vanuit wetenschappelijk oogpunt
bekeken, zijn de uitspraken van de wijsgerige antropologie speculatief.
Een theorie die aan de gestelde eisen voldoet, moet volgens Zijderveld
dialectisch zijn. Maar nu wordt 'dialectiek' vaak gebruikt om 'metafy-
sische mystifikaties binnen het wetenschappelijk domein van de
sociale wetenschappen te smokkelen' (1966, biz. 185). Zijderveld doelt
hier met name op de neiging van de mens om subjectieve zin en waar-
den te projecteren op de kosmos, om vervolgens deze zin en waarden te
beschouwen als boven-menselijke en objectieve grootheden (1966, blz.
22). Binnen het kader van de wetenschappelijke sociologie moet dialec-
tiek anders en specifieker worden ingevuld.
Essentieel in een dialectische sociologie is, dat zij de dynamische
wederzijdse bepaling van het individuele en het maatschappelijke tot
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uitdrukking brengt. Dit is mddr dan alleen maar aangeven dat sociale
verschijnselen altijd zowel een individueel als een maatschappelijk
aspect hebben (1966, blz. 173-184).
Zijderveld maakt, in navolging van Gurvitch, onderscheid tussen de
dialectische beweging in de sociale werkelijkheid en de dialectische
benadering van deze werkelijkheid.
De dialectische beweging bestaat uit 'de objektivering van "indivi-
duele" handelingen tot "strukturele" handelingspatronen (instituties,
sociale struktuur), die op hun beurt - en dit is a.h.w. de dialektische
omslag - weer het "individuele" handelen beinvloeden of zelfs deter-
mineren'. Zijderveld vervolgt: 'Hiermee hebben wij naast de ideaal-
typische scheiding tussen "individueel" en "struktureel" ("objektief'),
een in de werkelijkheid niet voorkomende sequens opgesteld: in de
werkelijkheid is het niet mogelijk de sequens van "individuele" han-
deling naar "objektief' handelingspatroon en vandaar weer naar het
"individuele" handelen op deze (ideaaltypische) wijze terug te vinden,
aangezien daar het "individuele" altijd "struktureel" is, en het "struk-
turele" nietmogelijkzonderhet "individuele" '(1966,blz. 186).
Dialectiek als benaderingswijze heeft betrekking op de integratie der
denkvormen. Zijderveld ziet hiervoor o.a. aanknopingspunten bij
Marx en Sartre.
Marx kiest weliswaar zijn uitgangspunt bij de individuele mens en
diens praxis, maar werkt vervolgens de spanning tussen 'praxis' en
'sociale structuur' dialectisch uit. Verschillende auteurs na Marx
hebben de werkelijk dialectische denkwijze losgelaten door de aan-
dacht overwegend te vestigen op de zelfstandigheid van de geobjecti-
veerde sociale structuurals'totaliteit'.
Sartre verzette zich krachtig tegen deze ontdialectisering van het totali-
teitsbegrip. Sartre erkent dat de mens 8econditioneerd wordt door zijn
omgeving, zijn verleden, zijn materiele mogelijkheden, de sociale
structuren. Doch de mens is 'geen passief objekt, maar maakt als aktief
subjekt totaliserend zijn geschiedenis, daarbij geleid door een op de toe-
komst gericht projekt. In zijn praxis overschrijdt de mens totaliserend
de determinatie der sociale strukturen, waardoor zowel deze determi-
natie als de individuele vrijheid tot elkaar in een dialektische spanning
komen te staan', aldus Zijdervelds weergave van de opvattingen van
Sartre (1966, blz. 196-200). Voor Sartre is- zoals hijzelfin de televisie-
film 'Sartre over zichzelf9 opmerkte - het uitgangspunt van de mense-
lijke vrijheid zijn hele leven lang een dominerend thema geweest. Twee
belangrijke aspecten van de vrijheid - waaraan hij naar eigen zeggen
aanvankelijk te weinig aandacht had geschonken - zijn de historische
en maatschappelijke conditionering van de vrijheid en de gevolgen van

42



de vrijheid. Enerzijds is vrijheid niet situatieloos, anderzijds is vrijheid
geen vrijblijvendheid. Een in een gegeven situatie gemaakte keuze
heeft onontkoombare gevolgen, waar men tevens verantwoordelijkheid

voordraagt, aldus Sartre.
Nu vertoont deze theorie volgens Zijderveld wel een adequate dialec-
tische denkvorm, maar zij is inhoudelijk speculatief. Het is een wijs-
gerige theorie. De sociologie moet - als wetenschap - strikt causaal
redeneren (1966, blz. 152) en kan niet pretenderen, uitspraken te doen
over het objectieve karakter van de sociale werkelijkheid. De socioloog
legt de wijsgerig antropoloog niets in de weg om aan te nemen dat de
mens vrijheid kent, maar de socioloog redeneert, zowel binnen de
katascopische en de anascopische als binnen de dialectische denkvorm,
vanuit het postulaat van causale determinatie. Het gaat om denk-
modellen 'van verschillende orde'. Binnen 66n denkmodel kan men
niet tegelijkertijd het wetenschappelijke postulaat van causaliteit en
het wijsgerige postulaat van vrijheid hanteren (zie hierover ook Berger,
1963). Daarom gaat Zijderveld op zoek naar sociologische bijdragen,
die in de dialectische denkvorm geYntegreerd kunnen worden.

Aanknopingspunten voor een dialectische sociologie
Zijderveld vindt met name bij W. I. Thomas (de constructie van de
sociale werkelijkheid), Weber ('Idealtypen' en 'Kollektivgebilde') en
Durkheim ('reprdsentations collectives') benaderingswijzen die welis-
waar een dualistisch karakter hebben, maar in principe openstaan voor
een dialectische uitbreiding (1966, blz. 200-207). Hoe deze uitbreiding
in concrete gestalte moet krijgen, geeft hij  in zijn publikatie van  1966
niet aan. Hij zet het zoekproces voort in zijn boek De theorie van het
symbolisch interactionisme (1973) en vindt ook daar aanknopings-
punten vooreen dialectische sociologie.
Op de eerste plaats kan de benaderingswijze van Cooley genoemd
worden, die stelde: ' "Society" and "individual"  do not denote
separable phenomena, but are simply collective and distinctive aspects
ofthe same thing.' En verder: 'The individual is always cause as well as
effect ofthe institution.' Zijderveld merkt hierbij op: 'Uiteraard ziet hij
(Cooley - AG) de relatie van individu tot instituties weer strikt dialec-
tisch' (1973, blz. 72). Cooley stelt bovendien duidelijk dat niet alleen
het begrip 'maatschappij; maar ook het begrip individu' een optiek
vertegenwoordigt, en dat deze begrippen dus niet naar verschillende
verschijnselen verwijzen (Zijderveld, 1973, blz. 69).
Mead maakte eveneens interessante openingen naar een dialectische
denkvorm. Het voor hem centrale begrip 'meaning' (zin, betekenis)
verwijst niet naar een psychische toestand of naar een exclusieve eigen-
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schap van het bewustzijn ofvan de inwendige ervaring, maar duidt op
de eerste plaats een eigenschap van gedrag ('behavior') aan, en op de
tweede plaats een eigenschap van objecten (Zijderveld, 1973, blz. 79).
Hiermee voorkomt Mead een ondialectische scheiding tussen het sub-
jectieve en het objectieve.
Een dialectisch gezichtspunt is ook te vinden in het belangrijke begrip
'Self. Hierin zijn volgens Mead twee aspecten vertegenwoordigd: het
'Me' en het'I'. Het'Me' verwijst naarde identiteit van de persoon, zoals
deze tot stand komt in de confrontatie met 'de ander'. Het 'I' duidt het
creatieve en actieve aspect van de persoon aan, dat invloed uitoefent op
de omgeving respectievelijk de anderen (Zijderveld, 1973, blz. 83).
Thomas verbond het objectieve en het subjectieve aspect van de sociale
werkelijkheid door de 'objectiviteit' van deze werkelijkheid te zien als
'het resultaat van menselijke definities die binnen bepaalde situaties
geformuleerd worden'. Dit heeft hij op treffende wijze verwoord in zijn
bekende uitspraak: 'If men define situations as real, they are real in
theirconsequences' (Zijderveld, 1973,blz. 91-92).

Kenmerkend in de tot nu toe genoemde theorieEn is, dat dialectiek
steeds beschreven wordt in termen van de ondeelbaarheid en weder-
zijdse implicatie van twee aspecten: het objectieve en het subjectieve,
het sociale en het individuele, het 'Me' en het 'I'. Geeft dit mogelijk-
heden om de dialectische denkvorm van Sartre te bereiken? Wij menen
dat dit niet het geval is. De reden hiervan ligt niet in het door Zijderveld
aangeroerde probleem, dat de dialectiek weer tot complementariteit
dreigt te vervallen, wanneer men tracht de theorie aan de empirie te
toetsen (Zijderveld, 1966,blz. 207-208).
De reden is deze: indien men de dynamische wederzijdse bepaling van
het individuele en het maatschappelijke wil analyseren, dient men het
individuele en het maatschappelijke als weliswaar verbonden, maar
toch niet met elkaar samenvallende verschijnselen te beschouwen. De
spanningsverhouding tussen het subjectieve en het objectieve en tussen
het individuele en het maatschappelijke verdwijnt uit het blikveld, in-
dien men ze slechts als aspecten van 66n ondeelbaar verschijnsel be-
schouwt. Om de actieve en creatieve (of destructieve) rol van het
individu in deze spanningsverhouding te kunnen analyseren, dient
men de veronderstelling dat zijn handelen causaal gedetermineerd is, te
vervangen door de veronderstelling dat het individu een vrij subject is,
dat zowel bijdraagt aan de constructie van de sociale werkelijkheid als
er afstand van neemt. In het verlengde hiervan ligt de veronderstelling,
dat in de spanningsverhouding tussen individuen en maatschappelijke
structuur tevens belangentegenstellingen tussen (groepen van) indivi-
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duen tot uitdrukking komen. Aan dit aspect wordt door Zijderveld
nauwelijks aandacht besteed. Op vele plaatsen proeft men zelfs dui-
delijk de veronderstelling, dat de dialectiek tussen sociale feiten en zin-
geving consensus tussen de betrokken actoren insluit (zie bijvoorbeeld
Zijderveld, 1973, blz. 69,72,85, 184-216, in het bijzonderbiz. 194 en
211).
De keerzijde van deze medaille is, dat ook het structurele aspect van het
sociale gebeuren niet op zijn zelfstandige invloeden wordt geanaly-
seerd. Typerend voor de stroming van het symbolisch interactionisme
is, dat men de aandacht richt op interacties op micro-niveau. Dit is
begrijpelijk, omdat men hoofdzakelijk belangstelling heeft voor het
symbolische en zingevende karakter van de interactie. Dit blijkt ook bij
ZijderveId, die meent dat de adequaatheid van sociologische theorieEn
vooral bepaald wordt door'de intentie van de socioloog om zijn begrip-
pen en theorieen voortdurend op de sociale leefwereld betrokken te
houden en (. . .) door het door Schutz gereleveerde (. . .) feit dat sociolo-
gische begrippen (typen) gefundeerd zijn in en geconstrueerd zijn op de
alledaagse begrippen (typificaties) in de leefwereld' (1973, biz. 184).
Door deze gerichtheid op de 'beleefde wereld' is er in deze theorieen
weinig aandacht voor macro-structuren, of, zo men wil: 'dieperliggen-
de' structuren, die weliswaar niet geheel onafhankelijk van situatie-
definities en zingeving door actoren bestaan, maar toch een realiteit en
'Eigengesetzlichkeit' hebben. Het ligt voor de hand, dat er evenmin
aandacht geschonken wordt aan het feit dat deze structuren niet nood-
zakelijk gedragen worden door een eensgezinde collectiviteit, maar in
belangrijke mate verdedigd worden door bepaalde groepen tdgen de
belangenbehartiging ofzelfs het verzet van andere groepen in.
Zoals we gezien hebben, biedt Mead een aanknopingspunt om ook het
aspect van het creatieve subject in de theorie op te nemen. Van alle
door Zijderveld besproken auteurs was Blumer de enige die uitwerking
aan dit gezichtspunt gaf. Er is hier dan ook sprake van een significante
verschuiving in het perspectief. Blumer legt nadruk op het feit dat het
individu in zijn interactie met anderen zijn handelen ontwerpt. In deze
ontwerpende interactie worden de werkelijkheid, het identiteitsbesef
en de zin-ervaring gecreEerd. Het structuuraspect van de samenleving
ziet Blumer noch als iets wat slechts bij de gratie van subjectieve defini-
ties bestaat, noch als een geheel van determinerende factoren. De
structuur heeft een objectief karakter, doch vormt voor de interactie
slechts een conditionerend kader. De aandacht voor de structuur als
objectief gegeven vindt men echter niet terug in Blumers inductieve
onderzoeksmethodiek, 'naturalistic research' genoemd (Zijderveld,
1973,blz. 98-101).

45



Het is naar onze mening onmogelijk, de benaderingswijze van Blumer
te funderen op het postulaat van causale determinatie. Algemener
gesteld: het is onmogelijk, een dialectische theorie te funderen op het
postulaat van causale determinatie. Bovendien is het onmogelijk, een
dialectische denkvorm te bereiken in een ondialectische theorie.
Gezien deze conclusies dienen wij de vraag te beantwoorden, ofmen in
het kader van een wetenschappelijke sociologie het postulaat van
causale determinatie zo maar overboord mag zetten. Wagen wij ons
niet op het gladde ijs van de'metafysische mystificaties'?
Het antwoord is eenvoudig: de postulaten van causaliteit en vrijheid
zijn binnen den model niet verenigbaar. Door de postulaten aan'denk-
modellen van verschillende orde' toe te schrijven, miskent men het feit
dat zaken die in 66n denkmodel beslist onverenigbaar zijn, in de werke-
lijkheid niet tegelijkertijd en in 66n gebeurtenis kunnen voorkomen.
Als het ene postulaat waar is, is het andere postulaat onwaar. Wanneer
men van mening is dat de te bestuderen werkelijkheid zich niet volgens
een strikt causaliteitsprincipe gedraagt, dan is het onzin om die werke-
lijkheid te bestuderen met een model waarin strikte causaliteit wordt
verondersteld. Dat zou onwetenschappelijk zijn. De sociologie als
wetenschap heeft een wijsgerig-antropologisch fundament.

2.8     De dialectische verhouding tussen actoren en sociale systemen:
Crozier en Friedberg

Crozier en  Friedberg presenteren  in hun boek L'acteur et le systeme
(1977) een dialectische theorie, waarin zij pogen de tegenstelling tussen
een eenzijdig actor-denken en een eenzijdig systeem-denken te over-
bruggen. Zij zien deze theorie niet als een stelsel van inhoudelijke gene-
ralisaties, maar als een 'mode de raisonnement' die aangeeft hoe men
als onderzoeker de sociale werkelijkheid dient te benaderen (Crozier en
Friedberg, 1977,blz. 7 en 391-393).
Crozier en Friedberg zijn van huis uit organisdenisatiesociologen. De
verhouding tussen organisaties en actoren was 66n van de hoofdthema's
van Croziers bekendste publikatie Le phknomKne bureaucratique
(1963). Crozier beschouwde noch de organisatie - gezien als zelfstan-
dige grootheid - noch de individuele actoren als geEigend object van
sociologische studie. Hij richtte de aandacht op het 'georganiseerde
handelen' ('1'action organiste'), dat enerzijds gezien moet worden als
activiteit van strategisch kiezende actoren, die structuur-genererende
gevolgen heeft, anderzijds als handelen dat geconditioneerd wordt door
structurele gegevenheden, zowel binnen de organisatie als in de omge-
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ving. Generalisering van dit perspectief lag voor de hand, toen Crozier
terecht concludeerde, dat er geen dwingende redenen zijn om het
begrip 'georganiseerd handelen' slechts in verbinding te brengen met
formele organisaties.
De verbreding van het perspectief wordt in L'acteur et le systame aan-
gegeven door de vervanging van het begrip 'l'action organis 'doorhet
begrip 'l'action collective'.  In dit begrip komt de wederzijdse bepaling
van actoren en sociale systemen tot uitdrukking.
De sociale systemen zijn geen op zichzelf staande realiteit,  maar vor-
men een constructie, het produkt van collectief strategisch handelen.
Het handelen der actoren is onderhevig aan beperkingen, die voort-
vloeien uit de door deze en andere actoren gecreeende constructies.
Deze beperkingen hebben niet de vorm van een dwang, die de actoren
alle handelingsalternatieven ontneemt. De beperkingen bepalen voor
de actoren tevens de keuzemogelijkheden. De uitkomst van de keuze is
onbepaald. Deze reEle keuzevrijheid geeft elke actor de mogelijkheid,
een strategie te ontwikkelen. De strategische alternatieven van de ene
actor vormen een bron van onzekerheid voor de andere actoren. Ver-
ondersteld wordt dat een actor de onzekerheid voor andere actoren zal
willen verkleinen, indien die anderen dat ook voor hem willen doen.
De onderhandelingen hierover monden uit in een overeenkomst, ofte-
wel een sociale constructie. Deze oefent 'druk' uit op de actoren door
middel van de dreiging dat de zekerheden die andere actoren bereid zijn
te geven, ongedaan gemaakt worden indien men zich niet aan de over-
eenkomst houdt.
In een overeenkomst worden niet slechts de handelingsalternatieven
voor een actor beperkt; hem kunnen ook handelingsalternatieven
worden gegeven, die hij zonderdie overeenkomst niet zou hebben.
Noch de doeleinden waar actoren hun strategieen op richten, noch de
omstandigheden waarin zij hun doeleinden nastreven, zijn statische
gegevenheden. Mogelijke handelingsalternatieven en relevante zeker-
heden en onzekerheden zijn hierdoor aan verandering onderhevig.
Actoren onderzoeken daarom voortdurend de mogelijkheden om
gemaakte overeenkomsten op voor hen zinvolle wijze te herzien. De
reconstructie van sociale structuren die hieruit voortvloeit, onder-
scheidt zich niet principieel van de constructie van sociale structuren.
Op gelijke wijze is instandhouding van sociale structuren het produkt
van collectieve strategische actie.
De hier zeer beknopt weergegeven gedachtengang van Crozier en
Friedberg wordt in het nu volgende verder uitgewerkt.
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Collectiefstrategisch handelen
De bestaande vormen van collectief handelen ('modes d'action col-
lective') zijn geen'natuurlijke' gegevenheden, die als het ware spontaan
zouden zijn ontstaan en waarvan het bestaan vanzelfsprekend zou zijn.
Ze vormen in feite specifieke oplossingen die min of meer autonome
actoren, met hun bijzondere hulpbronnen, mogelijkheden en beper-
kingen, hebben geschapen, uitgevonden of ingesteld om de problemen
op te lossen die voortkomen uit het collectief handelen, met name het
probleem van de samenwerking met het oog op de realisering van
gemeenschappelijke doeleinden bij overigens uiteenlopende of tegen-
gestelde orientaties (Crozieren Friedberg, 1977, blz. 13).
Collectief handelen veronderstelt het bestaan  van  een   'zaak',  een
probleem of doeleinden die op een of andere manier voor ieder van de
deelnemende actoren relevant zijn. Dit wil echter niet zeggen, dat het
probleem in kwestie voor alle betrokkenen dezelfde betekenis heeft. Er
wordt juist van uitgegaan, dat degenen die in een collectieve hande-
lingssituatie bijeenkomen, ongelijke, tegengestelde, soms zelfs onver-
enigbare doeleinden hebben.
Hierdoor kan een probleem in een collectieve handelingssituatie nooit
'als zodanig' aangepakt worden. Er moet eerst een collectieve
probleemdejinitie gecrederd worden. Een belangrijke eigenschap van
sociale constructies is, dat er 'wijzen van probleemdefiniEring' in
worden vastgelegd. Dit vastleggen is echter slechts een relatieve zaak.
Probleemdefinities worden niet tot in de kleinste details vastgelegd. Er
kan ook worden geregeld op welke wijze of door wie de probleem-

4 definiEring nader kan worden ingevuld. Ook kunnen aspecten van een
probleem volledig 'ongeregeld' blijven. Tenslotte is het vastleggen van
wijzen van probleemdefiniaring slechts een tijdelijke zaak.
In elke collectieve handelingssituatie is reeds vanaf het moment van
probleemdefiniering een actieve rol voor de actoren weggelegd. Zij
zullen gezamenlijk de vraag moeten beantwoorden, in hoeverre
bestaande wijzen van probleemdefiniEring van toepassing zijn, hoe
nog-niet-geregelde aspecten van het probleem benaderd moeten
worden, welke actoren hierbij meer of minder invloed kunnen doen
gelden, etc. Het beantwoorden van deze vragen veronderstelt een
proces van onderhandeling, hetzij impliciet, hetzij expliciet. Hierbij

kunnen de actoren een verschillend gerichte belangstelling hebben en
over verschillende beinvioedingsmogelijkheden beschikken. De gein-
stitutionaliseerde dn de niet-geinstitutionaliseerde beinvloedings-
mogelijkheden van elke actor bepalen zijn 'strategische alternatieven'
of'spelmogelijkheden'(Crozieren Friedberg, 1977, blz. 19 en 79-108).
Tussen de 'objectieve' structuur van een probleem en de oplossing
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ervan in het collectieve handelen zijn dus enerzijds bestaande construc-
ties voor collectief handelen van invloed en worden anderzijds nieuwe
constructies gecreEerd. Elke constructie is een selectie uit mogelijke
alternatieven. Ze vloeien niet eenduidig voort uit de 'objectieve aard'
van het te bewerken probleem, noch uit 'natuurlijke wetten', noch uit
de doeleinden, oogmerken of de 'logica' van elke afzonderlijke actor,
noch uit een of ander postuleerbaar rationaliteitsmodel (Crozier en
Friedberg, 1977, blz. 13 en 28-29). Ze zijn voor een groot deel
onbepaald en dus arbitrair. Crozier en Friedberg duiden dit aan met de
term 'contingent'.
Deze term kan voor verwarring zorgen. Er wordt niet hetzelfde mee be-
doeld als met het begrip 'contingency', zoals het in de Angelsaksische
literatuur, met name binnen de '(structural) contingency-benadering',
wordt gebruikt. DAAr wordt de term gebezigd ter aanduiding van onaf-
hankelijke variabelen, die specifieke waarden kunnen aannemen, en
van invloed zijn op de afhankelijke variabelen, die centraal in de aan-
dacht staan. In de organisatiesociologie betekende de 'contingency'-
benadering, dat men de samenhang tussen intra-organisationele varia-
belen niet meer gel'soleerd beschouwde, maar in verband bracht met
specifieke omgevingsvariabelen, die zelfniet verder verklaard werden.
Bij Crozier en Friedberg betekent 'contingent': tegelijkertijd afhanke-
lijk van een context, van gegeven mogelijkheden en beperkingen
(zowel materieel als menselijk), dn onbepaald, dus vrij: 'Contingent,
(. . .) c'est-A-dire  i la fois ddpendent d'un contexte, des opportunitds et
contraintes (mattrielles et humaines) qu'jl fournit, et inddtermind,
donc libre' (Crozieren Friedberg, 1977, blz. 39 voetnoot).10
Ondanks het onbepaalde karakter van het handelen hebben de sociale
constructies wel een reele invioed.Hun beinvloedend vermogen is juist
de reden waarom ze geconstrueerd worden. Ze oefenen druk uit op de
actoren en reduceren zodoende de onzekerheden die de actoren voor
elkaar opleveren. Ze zijn 'contmignantes'. Structuur houdt in, dat er
voor iedere actor een beperkt aantal strategische alternatieven is gede-
finieerd. Aan de doeleinden die hij legitiem kan nastreven, zijn in het
licht van collectieve ondernemingen grenzen gesteld, de hierbij aan te
wenden middelen zijn beperkt, de aanvaardbare gedragsalternatieven
zijn in zekere mate gespecificeerd. De structuren hebben echter gaan
causaal-determinerende werking de actoren kunnen kiezen uit alter-
natieve spelmogelijkheden. Zij kunnen zelfs de gestructureerde spel-
mogelijkheden afwijzen. Dit kan betekenen dat de betrokken actoren
van verdere deelneming aan de interactiesituatie afzien, maar ook, dat
er door veranderingen in doeleinden of in de beheersing van machts-
bronnen nieuwe spelmogelijkheden worden ontwikkeld.
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Macht alsfundament van het collectieve handelen
In het voorgaande is gesteld, dat de strategische alternatieven van de
ene actor een bron van onzekerheid vormen voor de andere actoren.
Daarom is in het collectieve handelen de beheersing van 'onzeker-
heidsgebieden' van groot belang." Voor zover een actor een gebied van
onzekerheid weet te beheersen door zijn eigen gedrag onvoorspelbaar
te houden tegenover de andere actoren, levert hem dat macht op,
indien hij althans kan kiezen uit strategieen die voor de andere actoren
voordelige of nadelige gevolgen kunnen hebben. Dat wil zeggen: er
moet een zekere onderlinge afhankelijkheid bestaan.
Afgezien van de mogelijkheid dat actoren elkaar enige tijd kunnen mis-
leiden ten aanzien van de eigen reele gedragsalternatieven, is de
beheersing van hulpbronnen waarop de eigen keuzemogelijkheden
berusten, een wezenlijke factor in het machtsspel. Beheersing van
hulpbronnen is niet voldoende: ze moeten ook feitelijk aangewend, en
dus gemobiliseerd kunnen worden, en bovendien van reele betekenis
zijn voor de doeleinden van de andere partij (Crozier en Friedberg,

1977, blz. 65-66).
Doordat de actoren in een handelingssituatie doorgaans over en weer
relevante onzekerheidsgebieden beheersen, is er onderhandeling
mogelijk. De partijen gaan na, welke handelingsalternatieven zij
achterwege moeten laten om de tegenpartij ertoe te brengen, eveneens
van minder gewenste handelingsalternatieven af te zien. In het ver-
lengde van de onderhandeling ligt dus ruit, de partijen sluiten een over-
eenkomst (Crozieren Frie4berg, 1977,biz. 56-57).
Crozier en Friedberg leggen sterk de nadruk op de beheersing van
onzekerheidsgebieden als fundament van macht, en verwaarlozen het
feit dat het feitelijke vermogen om dingen te doen die voor de andere
partijen nadelig zijn, hierbij een onmisbare voorwaarde is. Daardoor
beschouwen zij situaties waarin juist het scheppen van grote zekerheid
een effectiefmachtsmiddel kan zijn, als uitzondering. Een voorbeeld is
het verschijnsel 'chantage', of de strategie van stakende spoorweg-
arbeiders die zichzelf aan de rails vastketenen om stakingsbrekers te
dwingen de treinen stil te zetten. In deze situaties berust de macht op de
zekerheid die men voor de tegenpartij schept, dat deze - indien zij
weigert het door haar zeergewenste alternatieflos te laten en een verlies
te incasseren - een nog ernstiger verlies (nadeel) zal lijden. Ook al
berust de strategie hier op het scheppen van zekerheid, het fundament
van de macht verschilt hierdoorniet in essentialezin.
De bovenstaande gedachtengang, waarin wederzijdse afhankelijkheid,
onderhandeling en ruil centraal staan, sluit het bestaan van maclits-
ongelijkheid niet uit. Integendeel: macht is gewoonlijk ongelijk ver-
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deeld, omdat de partijen niet in gelijke mate over troeven beschikken
die van belang zijn voor gemeenschappelijke doeleinden en voor
elkaars doeleinden. In een machtsrelatie kan de ene partij gewoonlijk
dus meer voordelen behalen dan de andere partij, maar het is volgens
Crozier en Friedberg nooit zo, dat de ene partij totale macht heeft en de
andere partij geen enkele macht. Zij spreken hier van de macht van de
zwakke ('le pouvoir du faible'; 1977, blz. 60). Macht wordt altijd
geEffectueerd binnen een relatie. Crozier en Friedberg veronderstellen
dat de machtige geen relatie met de 'machteloze' zou aangaan, indien
hij er niet iets uit zou kunnen verkrijgen dat zin heeft voor zijn doel-
einden. Hoe gering de macht van de ander ook is, hij kan altijd datgene
weigeren wat de machtige van hem vraagt, ook al zet hij daardoor veel
op het spel. 12

Macht is niet alleen gebonden aan feitelijke relaties tussen actoren,
maar ook aan een sociale structuur, waarin voor de actoren uiteen-
lopende spelmogelijkheden zijn gedefinieerd. Het gaat hierbij zowel
om de wijze waarop de feitelijke beheersing van middelen ('hulp-
bronnen') is verdeeld, als om regels die 'kunstmatige' grenzen stellen
aan ieders strategische alternatieven. Regels beperken niet alleen de
troeven die men mag uitspelen, maar kunnen ook de plaats innemen
van ontbrekende re8le middelen. Wie het onmisbare geld inbrengt in
een collectieve onderneming, verkrijgt daardoor nog niet de volledige
beslissingsmacht; regels kunnen beslissingsbevoegdheden toekennen
aan personen die de vereiste deskundigheid missen.
Hierbij dient men wel te bedenken, dat deze regels zelf weer het
produkt zijn van onderhandelings- en uitwisselingsprocessen, waarin
spelmogelijkheden voor de actoren werden 'verdeeld' (Crozier en
Friedberg, 1977, blz. 66). Het mes snijdt dus aan twee kanten: machts-
verhoudingen conditioneren de handelingsalternatieven van actoren,
en in hun interactie (re)construeren de actoren de machtsverhoudin-
gen. In de woorden van Crozier en Friedberg: '. . . toute structure
d'action collective se constitue comme systtme de pouvoir. Elle est
phtnomdne, effet et fait de pouvoir. En tant que construit humain, elle
amdnage, rtgularise, "apprivoise" et crde du pouvoir pour permettre
aux hommes de coop6rer dans des entreprises collectives' (1977, blz.
22).
De hier beschreven benadering van'macht' is niet strijdig met de tradi-
tionele opvatting dat macht geinstitutionaliseerd kan worden en met
bepaalde posities verbonden kan worden. Deze meer traditionele op-
vatting is slechts te beperkt. Wel verzetten Crozier en Friedberg zich
uitdrukkelijk tegen een functionalistische interpretatie van macht,
waarbij men macht voorstelt als een eigenschap van een positie in een
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structuur, waarbij de werking van de macht bepaald wordt door de
structuur van de totaliteit en beschouwd wordt in het licht van de stabi-
lisering hiervan. In het begrip zelf ligt volgens de auteurs immers de
mogelijkheid van autonome beslissing door de macht-hebbende actor
opgesloten. Macht kan dus gebruikt worden op een wijze die niet
strookt met vitale belangen van de 'totaliteit'. Met dit 'actieve' aspect
van het machtsverschijnsel kan het functionalistische systeem-denken
niet uitde voeten(Crozieren Friedberg, 1977,blz. 23-28).

Het spel als instrument van het collectieve handelen
De sociale constructies die de actoren geconstrueerd hebben, zijn
gemaakt en worden in stand gehouden ofgewijzigd om het handelen in
situaties van gemeenschappelijk belang te reguleren. De regulerende
werking van deze constructies is niet rechtstreeks, noch causaal deter-
minerend. Hun werking berust op de instelling van 'spelen'die minder
of meer stringent, geformaliseerd en bewust gestructureerd zijn. De
structuur en de regels van de spelen omschrijven een serie mogelijke
voordelige of winstgevende strategieEn, waaruit de actoren kunnen
kiezen. Het spelconcept hebben Crozier en Friedberg ontleend aan de
'speltheorie', in het bijzonder zoals deze werd uitgewerkt door
Schelling.
De kern-idee van de speltheorie - die vooral in de economie en de
psychologie veel invloed heeft gehad - is te vinden in het model van het
'zero-sum game'.Van Dijck omschrijft dit samenvattend als volgt: 'De
spelers of partijen trachten "iets" te maximaliseren en de kosten te
minimaliseren. De partijen weten wat ze willen en hebben een prefe-
rentievolgorde voor hun doelstellingen; ze staan tegenover elkaar als
rationele opponenten met een bepaalde gelijke mate van beheersing
van (o.a. informatie over) de situatie. Het spel - het conflictproces -
bestaat uit een op elkaars gedrag reageren, waarbij winst voor de 66n
verlies voor de ander betekent . . .' (Van Dijck, 1972, blz. 198-199).
Vanwege de verstoring van dit model door het bestaan van interdepen-
dentie tussen de actoren en door het bestaan van gemeenschappelijke
belangen, ontwikkelde Schelling het model van het 'mixed motives
game', ook wel aangeduid als 'variable sum game'.
In het 'mixed motives game' kunnen de actoren door middel van
wederkerige beinvloeding, onderhandeling, manipulering en gemeen-
schappelijke besluitvorming invloed uitoefenen op de omvang van de
totale opbrengst, en dus gemeenschappelijke winst of verlies boeken.
Dit kan gebeuren door het bernvloeden van elkaars preferentieschema,
maar ook door het overeenkomen van nieuwe spelregels. Dit sluit
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uiteraard niet uit, dat de actoren deze veranderingen toetsen aan andere
strategieen en spelregels, die min ofmeerconstant blijven.
Dit spelmodel neemt bij Crozier en Friedberg een centrale plaats in
(1977, biz. 55-108). Zij gebruiken het om de dialectische verhouding
tussen actoren en sociale systemen, die voortdurend in het collectieve
handelen aanwezig is, te analyseren. De spelen definiaren de strate-
gische alternatieven van de actoren, maar de actoren kunnen in het
collectieve handelen de spelen bevestigen, wijzigen ofzelfs vervangen
door geheel nieuwe spelen. Dit laatste wordt niet primair in verband
gebracht met de consensus tussen de actoren, maar vooral met de
strategieen die de respectieve actoren hanteren en de relevante
onzekerheidsgebieden die zij beheersen. Het spel is een concreet
mechanisme waarmee de mensen hun machtsrelaties structureren en
reguleren, zonder de vrijheid op te heffen; het is een instrument waar-
mee zij hun samenwerking regelen. De regels van het spel reduceren de
onzekerheid die de actoren voor elkaar zouden opleveren indien er
geen spelregels zouden zijn. De aard van het spel definieert tevens de
rationaliteitsmaatstaven die de actoren in hun strategieen kunnen
hanteren. Maar de structuur van het spel is niet gefixeerd. De structuur
ende regels van hetspelstaan inprincipe zeuop het spel, terwijl het spel
gespeeld wordt.
Alles wat in de voorgaande beschouwingen gezegd werd over het col-
lectieve handelen en over macht, is op het spel van toepassing. Crozier
en Friedberg nemen aan, dat de actoren er in het spel altijd op uit zijn de
meest gunstige machtsverhoudingen te realiseren. Zij oefenen druk uit
op de andere actoren om aan hun eisen te voldoen (offensieve strategie),
en pogen zelfaan de druk van anderen te ontsnappen dooreen systema-
tische bescherming van de eigen vrijheidsmarge en manoeuvreer-
ruimte (defensieve strategie) (Crozier en Friedberg, 1977, blz. 79). De
structuur van het spel bepaalt hoe ver de actoren hierin kunnen gaan,
indien zij althans niet de verliezen, willen incasseren die gekoppeld zijn
aan het negtren van de spelregels, noch hun deelneming aan het spel
willen beaindigen, waardoor zij tevens hun macht zouden verliezen
voorzoverzij die daaraan ontlenen (1977, blz. 90).
Gelijkheid tussen de spelers wordt niet verondersteld. Evenmin wordt
aangenomen, dat er consensus bestaat over de regels van het spel, over
de opbrengsten die de interactie moet opleveren ofover de maatstaven
voor rationaliteit en doelmatigheid. Er is slechts een minimale consen-
sus nodigoverde wenselijkheid, het spel te spelen. De basis van het spel
is het feit dat het voor iedere deelnemer uiteindelijk het voordeligst is,
aan het spel mee te doen en de beperkingen te aanvaarden die de spel-
structuur met zich meebrengt.
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Behalve aan de mogelijkheden en beperkingen die het spel de actoren
geeft, moet volgens Crozier en Friedberg aandacht geschonken worden
aan de vraag, waar de spelregels zelf - inhoudelijk gezien - uit voort-
vloeien. Met andere woorden: wat bepaalt de selectie uit de mogelijke
handelingsalternatieven die in de spelregels is gedefinieerd? Crozier en
Friedberg wijzen in dit verband op de samenhang tussen de spelen en de
culturele modellen die in debetreffende samenleving bestaan. De wijze
waarop de actoren in het spel hun samenwerking reguleren, wordt
beYnvloed door de cuhuur, die de auteurs opvatten als 'un ensemble
d'616ments de la vie psychique et mentale, avec ses composantes
affectives, cognitives, intellectuelles, relationnelles: Dit geheel is
'instrument (et) capacite que les individus acquitrent, utilisent et trans-
forment en batissant et vivant leurs relations et leurs dchanges avec les
autres'(1977,biz. 179).
Hiermee wordt geen nieuw determinisme geYntroduceerd. Er is geen
sprake van, dat de spelen cultureel gedetermineerd zouden zijn. De
cultuur bevat een reeks aangeleerde uitgangspunten en mogelijkheden
om vorm te geven aan de relaties met anderen. Cultuur betekent vooral
'capacite'. Deze cultuur is geen homogeen en voor de totale samen-
leving geldend fenomeen. Hoewel sommige culturele oriEntaties door
grote delen van een samenleving of zelfs door samenlevingen in hun
geheel gedragen kunnen worden, kunnen vele andere culturele oriEnta-
ties kenmerkend zijn voor specifieke categorieen ofbijzondere groepe-
ringen.

Strategisch handelen en rationaliteit
De voorgaande uiteenzetting roept de vraag op, hoe rationeel een actor
is of kan zijn, hoe hij tot een keuze komt en wat voor criteria hij daarbij
hanteert. Een belangrijk uitgangspunt van Crozier en Friedberg is, dat
er geen enkele absolute maatstaf voor rationaliteit is. Ex zijn bijvoor-
beeld geen 'natuurlijke' wetten of universeel geldende eisen waaraan
sociale systemen moeten voldoen. Evenmin kan men op voorhand
aannemen, dat actoren het criterium hanteren dat er in de interactie
een eerlijke ruil van bijdragen en voordelen plaatsvindt, of dat het
handelen de gezondheid of het welzijn van individuen, groepen of
gemeenschappen moet bevorderen (Crozier en Friedberg, 1977, blz.
39-42).
Er zijn verschillende redenen waarom er geen absolute rationaliteit
bestaat. Ten eerste hebben actoren zelden heldere, duidelijke en
coherente doeleinden. Doeleinden zijn veelvoudig, min of meer
diffuus, min of meer expliciet en in zekere mate ambigu en tegen-
strijdig. Bovendien zijn doeleinden niet alleen grondslag voor het
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handelen, maar worden tevens ontdekt en gevormd in het handelen,
tijdens het nemen van beslissingen en door ervaringen die men opdoet
(Crozieren Friedberg, 1977,blz. 47-48 en 273).
Ten tweede is het gewoonlijk niet zonder meer duidelijk, op welke
wijze gegeven doeleinden effectief gerealiseerd kunnen worden, omdat
ergeen rechtlijnige logica bestaat waarmee men uit gegeven doeleinden
eenduidig de noodzakelijke handelingen kan afleiden, en omdat doel-
einden en te nemen beslissingen altijd gebonden zijn aan een concrete
spelsituatie, waarin strategische alternatieven, beperkingen en on-
zekerheden gegeven zijn, zonder dat men daar overigens een helder
beeld van heeft. Optimalisering van oplossingen voor gegeven
problemen is derhalve onmogelijk (Crozier en Friedberg, 1977, blz.
265-276;zie ook March en Simon, 1958).
Actoren kiezen weI uit mogelijkheden, ze nemen wel beslissingen,
maar de rationaliteit daarvan is zeer beperkt. Irrationeel kan men de
keuzen en beslissingen ook niet noemen, want daartoe zou men eerst
een - a priori geformuleerd - rationaliteitscriterium moeten hebben.
De rationaliteit die er in het beslissen en kiezen zit, is veel meer een
rationaliteit van het 'grijpen van kansen' die men ziet in het licht van
de mogelijkheden waarover men beschikt (Crozier en Friedberg, 1977,
blz. 44-45). Actoren kiezen niet vanuit een totaal-plan, maar pakken
het ene probleem na het andere bij de kop, en kiezen uit de alternatie-
ven de eerste de beste oplossing die naar hun schatting een minimale
drempel van doelmatigheid bereikt. De mens is niet'optimizing', maar
'satisficing', aldus Crozier en Friedberg (1977, blz. 46 en 276; zie ook
March en Simon, 1958).
Gedeeltelijk is dit een verschuiving van het probleem, want het roept
de vraag op, welke criteria de actor hanteert ter bepaling van het mini-
male niveau van voldoening ('crittres de satisfaction'). Volgens Crozier
en Friedberg gaat het hier niet om volkomen ongrijpbare criteria, die
afhankelijk zijn van de wisselvalligheid van de persoon. Zij worden
gevormd in een leerproces en houden verband met wijd verbreide
culturele waarden, met de specifieke condities die voortvloeien uit de
spelen waaraan zij deelnemen, en met de strategische keuzen die de
individuen in de gegeven context maken (Crozier en Friedberg, 1977,
blz. 277-278).
Dus, hoewel ergeen universele rationaliteitscriteria bestaan, zijn er wel
sociaal gefundeerde 'bes/issingsprogramma's',  die de actoren toepas-
sen en al naar gelang hun ervaringen aanpassen (Crozier en Friedberg,
1977, blz. 313-315).
Het relatieve karakter van de rationaliteit betekent dat er in de inter-
actie doorgaans niet slechts 66n rationaliteit meespeelt, doch een veel-
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heid van 'concurrerende rationaliteiten'. De strijd tussen actoren heeft
niet alleen betrekking op de voor- en nadelen van de verschillende
mogelijke oplossingen voor een probleem, maar ook en vooral op de
definitie van de aard van het probleem zelf, dat wil zeggen, op de ratio-
naliteit die moet worden toegepast. De structurering van de spelsituatie
conditioneert het resultaat van de krachtmeting tussen de concurre-
rende rationaliteiten (Crozier en Friedberg, 1977, biz. 315-316). Dit
wil overigens niet zeggen, dat de uitkomst van het handelen inderdaad
voldoet aan de dominerende rationaliteitscriteria. De uitkomst van het
collectieve handelen is immers niet afhankelijk van de rationaliteit van
de afzonderlijke actoren, maar van de verhouding tussen de door alle
actoren gekozen strategietn en de spelstructuur. 13 Hoewel de strategie
van de afzonderlijke actoren rationeel kan zijn, kunnen de onontkoom-
bare beperkingen die de spelstructuur met zich meebrengt, en de on-
zekerheden die voor alle actoren blijven bestaan, tot gevolg hebben dat
de uitkomst van het handelen zelfs in strijd is met wat ieder der actoren
had gewild. Deze onbedoelde of ongewenste uitkomsten, in de litera-
tuur onder andere bekend als 'dysfunctionele gevolgen', worden door
Crozier en Friedberg aangeduid als 'effets contre-intuitifs' of 'effets
pervers'(1977,blz. 14).
Een bekend voorbeeld is het 'prisoners-dilemma'. Twee gevangenen
kunnen elkaars schuld inzake een misdrijfbewijzen. Als de 66n getuigt
tegen de ander, komt de eerstgenoemde vrij en krijgt de andereen zware
gevangenisstraf. Getuigen zij beiden tegen elkaar, dan krijgen zij beiden
een wat minder zware straf. Getuigen zij niet tegen elkaar, dan krijgen
zij beiden een lichte straf voor kleine vergrijpen die wel bewezen
kunnen worden. Als elke gevangene de strategie kiest die voor hemzelf
de gunstigste uitkomst lijkt op te leveren (getuigen tegen de ander), dan
is de uitkomst voor beiden zeer ongunstig. Als men niet tegen de ander
getuigt, om dit effect te vermijden, en men dus'mikt' op een lichte straf,
is de kans groot dat men zelf een zware straf oploopt, terwijl de ander
vrij komt.
Werkelijke beslissingssituaties zijn vrijwel altijd complexer dan het
hier beschreven - en beroemde -'zero-sum-game'. Dit betekent dat er
gewoonlijk m66r onzekere factoren in het spel zijn, maar ook kunnen er
bepaalde zekerheden tegenover staan, die in dit voorbeeld niet voor-
komen. Het is bijvoorbeeld heel goed mogelijk, dat de gevangenen aan
een 'erecode' de zekerheid ontlenen dat de andere partij geen belas-
tende verklaringen aflegt en vanwege het gemeenschappelijke belang
bereid is de prijs van een lichte straf te betalen. In dat geval is er sprake
van een andere spelstructuur. Het is steeds de spelstructuur die bepaalt
welke strategieEn relatief winstgevend zijn, welke onzekerheden er
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voor de verschillende actoren in het spel zijn, en welke rationaliteiten
toegepast kunnen worden.

Concrete actiesystemen
Hoewel de spelen waarbinnen het strategisch handelen plaatsvindt,
zijn afgebakend van andere spelen, zijn zij er tevens mee verbonden.
Spelen veronderstellen volgens Crozier en Friedberg het bestaan van
systemen waarin de verbindingen worden gelegd. Daarom is er naast dn
verbonden met een 'raisonnement strat6gique' een 'raisonnement
syst6mique' nodig. Zonder het systeem-denken komt de strategische
analyse niet boven het niveau van de fenomenologische interpretatie
uit, en zonder het strategische denken blijft de systeem-analyse
speculatief en deterministisch, aldus Crozier en Friedberg. Het spel-
begrip is juist gekozen om het strategische denken en het systeem-
denken met elkaar te kunnen verbinden (Crozier en Friedberg, 1977,
blz. 200-204).
De systemen waarin het verband tussen de spelen gestalte krijgt,
noemen Crozier en Friedberg 'concrete actiesystemen' ('systdmes
d'action concrets') (1977, blz. 207). Dit begrip betekent iets anders dan
het doorgaans dubbelzinnige functionalistische of cybernetische
systeembegrip, dat enerzijds een abstracte constructie van de weten-
schapper aanduidt, welke niet correspondeert met reEle verschijnselen,
en anderzijds reale sociale constructies aanduidt, waaruit het voort-
bestaan en de ontwikkeling van collectiviteiten kunnen worden ver-
klaard. Een wezenlijke tekortkoming hierbij is, dat gemakkelijk gesug-        ri
gereerd wordt dat de reele sociale constructies zich

noodzakelijkerwijze         
gedragen conform het intellectuele model. (Dit is reYficatie; zie Berger
en Luckmann, 1967, en Crozier en Friedberg, 1977, blz. 208-209.)
Echter, het feit dat het onjuist is om intellectuele constructies te remce-         /
ren, neemt niet weg dat er concrete sociale constructies zijn. Ze worden C
aangeduid met het begrip 'concreet actiesysteem: De kenmerken van
een concreet actiesysteem kunnen niet worden afgeleid uit een theore-
tische constructie; ze worden niet bepaald door de socioloog, doch tot
stand gebracht in het interactieproces tussen actoren. De socioloog kan
ze wel analyseren. Om vast te stellen of er in een collectiviteit inder-
daad sprake is van een concreet actiesysteem, gaat men na of men een
stelsel van spelen, spelregels, min of meer stabiele strategieEn en
machtsrelaties kan ontdekken. Vervolgens tracht men aan te geven,
waar de grenzen van het actiesysteem liggen ofgelegd kunnen worden,
en op welke problemen'het collectieve handelen in het actiesysteem
betrekking heeft.
Het bestaan en de grenzen van een concreet actiesysteem zijn zelden
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volstrekt duidelijk en eenduidig.  Het is geen kwestie van zwart of wit.
Maar men moet eerst mate en aard van systeemvorming vaststellen,
voordat men het actiesysteem als analyse-object kan benaderen
(Crozieren Friedberg, 1977,blz. 212-216).
Concrete actiesystemen functioneren niet volgens natuurwetten of
universele modellen. Ze zijn geconstrueerd en 'contingent', resultaat
van strategische interactie, die zelfook niet beantwoordt aan universele
modellen. Niettemin vertonen ze in zekere mate stabiliteit, die berust
op reguleringsmechanismen, die door actoren geconstrueerd zijn, in
stand gehouden of veranderd worden met het oog op hun onderlinge
afhankelijkheid. De werking ervan berust niet op een geprogrammeerd
stuurorgaan, zoals in cybernetische systemen, noch op een rationaliteit
die de strategieEn van de actoren integreert in het licht van vitale
belangen van het totale systeem. De reguleringsmechanismen condi-
tioneren het handelen der actoren slechts indirect, namelijk door het
aanbieden van een reeks gestructureerde spelen (Crozier en Friedberg,
1977, blz. 239-244).

Evaluatie van de dialectische theorie van Crozier en Friedberg
De redenering van Crozier en Friedberg in haar geheel overziende,
kunnen wij zeker concluderen dat zij erin geslaagd zijn de tegenstelling
tussen een eenzijdig katascopisch denken en een eenzijdig anascopisch
denken te overbruggen. De wederzijdse beinvloeding van sociale
structuren en sociaal handelen wordt verantwoord. Anders dan bij
Parsons wordt de spanning tussen het individuele en het structurele
niet door analytische kunstgrepen ongedaan gemaakt, doch juist als
wezenlijk element in de theorie opgenomen. Anders dan bij Parsons en
Luhmann is er ruimte voor de rationaliteit van de actoren, zonder
welke noch het handelen zelf, noch de hieruit resulterende structuren
begrepen kunnen worden. De 'eigen logica' van interactiesituaties en
structuren wordt evenwel niet ontkend. Anders dan bij Zijderveld en
bij Bergeren Luckmann wordt het verband tussen het structurele en het
handelen niet als causaal-deterministisch opgevat, doch berust op
conditionering en vrije keuze. Individuen en sociale structuren duiden
niet slechts op twee perspectieven met betrekking tot 66n werkelijk-
heid: het zijn twee realiteiten, die niet met elkaar samenvallen, maar
wel met elkaar verbonden zijn.
Men mag concluderen dat de theorie van Crozier en Friedberg in vele
opzichten 'anders dan andere' is. Dit tekent ook de sfeer waarin hun
boek is geschreven. De auteurs zetten zich voortdurend met nadruk af
tegen de onjuiste en eenzijdige denkbeelden van de vele niet-dialec-
tische sociologen die hun voorgingen. Hoewel hun boek inderdaad
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getuigt van originaliteit, is het toch zeker nuttig en interessant, hun ver-
wantschap met de denkbeelden van verschillende andere auteurs aan te
geven. Dat brengt tevens enkele duidelijke beperkingen aan het licht.
Opvallend - met name voor wie de voetnoten in L'acteur et le systjme
leest - is de verwantschap met de speltheoreticus Schelling. Crozier en
Friedberg hebben de kerngedachten van het 'mixed motives game'
verder uitgebouwd, maar niet wezenlijk gewijzigd. Zij hebben het
model ingebouwd in een algemenere en dialectische theorie van het
collectieve handelen. Hierdoor wordt niet alleen de interactie ver-
klaard als resultante van de spelstructuur, maar wordt tevens het spel
gezien als produkt van interactie. Ook is het geisoleerde karakter van
het spel doorbroken. Het is ingebed in een meer omvattende structuur
(concreet actiesysteem), terwijl zijn specifieke eigenschappen tevens
een cultureel produkt zijn.
Het rationalisme dat de speltheorie kenmerkt, is ook eigen aan de
theorie van Crozier en Friedberg. Zij erkennen echter nadrukkelijk de
relativiteit van de rationaliteit. Silverman duidt Croziers denken dan
ook aan als 'neo-rationalisme'(Silverman, 1974, blz. 227-232).
Deze gerichtheid op de rationaliteit van het handelen treft men ook aan
in de ruiltheorieinvan Homans en Blau. Homans ziet menselijke inter-
acties primair als ruilprocessen. Het handelen van de actoren wordt
verklaard uit de (mede door ervaring bepaalde) schatting van de
beloningen en de nadelen die ermee verbonden zijn (Homans, 1961; zie
ook de beknopte samenvatting in Zijderveld, 1973, blz. 110-116, en
Berting, 1976).
De berekenende opstelling van actoren in de interactie is ook kenmer-
kend voor de theorie van Blau, die meent dat de actoren erop toezien
dat de voordelen die zij elkaar geven, evenwichtig verdeeld worden.
Waar de actuele verdeling onevenwichtigheden vertoont, geeft de ene
actor de andere als het ware 'krediet', hetgeen hem macht oplevert
(Blau, 1964; zie ook de beknopte samenvatting in Zijderveld, 1973, blz.
117-120, en Berting, 1976).
Dit laatste punt wust op een nog wat verdergaande verwantschap
tussen Crozier en Friedberg enerzijds en Blau anderzijds: hun aandacht
voor de processen van machtsvorming in interactiesituaties. Wel is er
een accentverschil tussen Blau's nadruk op de onevenwichtigheid van
voordelen en Croziers nadruk op de beheersing van onzekerheids-
gebieden.
Wat de dialectische grondgedachte in de theorie van Crozier en Fried-
berg betreft, kan men natuurlijk niet van een nieuwe vinding spreken.
Door de vrijheid van de actoren nadrukkelijk te erkennen, hebben zij
de impasse kunnen vermijden die bij Berger en Luckmann en bij
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Zijderveld zichtbaar is in hun poging om een dialectische denkvorm te
combineren met een causaal-deterministische verklaringswijze. Hier-
door kunnen zij verantwoorden dat de actoren afstand kunnen nemen
van sociale constructies, deze kunnen bevestigen, maar zich er ook
tegen kunnen verzetten. Men moet hierbij rekening houden met de
doeleinden die zij hebben en de middelen die zij beheersen. Op dit punt
is hun verwantschap met Sartre duidelijk, en wel in grotere mate dan
blijkt uit de spaarzame citaten uit het werk van Sartre (Crozier en
Friedberg, 1977, blz. 27,48,181 en 368).
Beperken wij ons tot de sociologie in meer beperkte zin, dan valt de
frappante gelijkenis met de theorie van Blumer op, en wel ten aanzien
van de actieve rol van de individuen in het vormgeven ofhet ontwerpen
van de interactie. Blumers gedachte, dat in de interactie niet slechts de
sociale werkelijkheid wordt gecreEerd, maar ook het identiteitsbesef
('Self) en de zin-ervaring ('meaning') (zie Zijderveld, 1973, blz. 99) is
bepaald niet strijdig met de opvattingen van Crozier en Friedberg. De
gedachte dat de actor afstand kan nemen van de structurele gegeven-
heden om vanuit die positie op de structuren in te werken, is in beide
theorieEn aanwezig. Tenslotte wordt in beide theorieEn marginale aan-
dacht geschonken aan de verbinding tussen interactie en de macro-
structuren, en wordt - wat het onderzoek betreft - de voorkeur gegeven
aan de methode van de case-studie.
Crozier en Friedberg wijzen zelfop de verwantschap tussen hun opvat-
tingen en de ideeEn van Weber en Schutz, door wie ook de symbolisch
interactionisten zich hebben laten inspireren (Crozier en Friedberg,
1977, blz. 48n). Zij verwijten echter de symbolisch-interactionistische
schrijvers, onder wie met name Goffman, dat deze een veel te exclu-
sieve aandacht hebben voor de beleving van de interactiesituatie door
de actoren, en tevens van hieruit trachten door middel van extrapolatie
de kenmerken van de spelen zelf en van de meer omvattende sociale
structuren te reconstrueren (Crozier en Friedberg, 1977, blz. 199).
Overigens dient vastgesteld te worden, dat Goffman zelf wel degelijk
expliciet aangeeft dat de spelsituaties voor de actoren sociaal zijn v66r-
gestructureerd (Goffman, 1969/1971, blz. 113-115); hij werkt dit punt
echter nauwelijks uit.
Het cruciale punt, dat Crozier en Friedberg bij de symbolisch inter-
actionisten missen, is het gegeven dat de spelen zodanig zijn gestructu-
reerd, dat het voor de actoren in het algemeen aantrekkelijker is, hun
voordeel te zoeken binnen de grenzen van het spel dan daarbuiten,
terwijl juist deze spelen de minimaal noodzakelijke samenwerking
organiseren zonder de actoren hun vrijheid te ontnemen. Die samen-
werking is noodzakelijk om de gemeenschappelijke problemen bevre-
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digend op te lossen; het spel brengt de hiervoor noodzakelijke integratie
tot stand (Crozier en Friedberg,  1977, blz. 97-98 en 198-199). Kortom:
terwijl auteurs als Parsons en Luhmann te weinig aandacht schenken
aan de subjectieve oriEntaties van de actoren, richten de symbolisch
interactionisten zich te exclusiefop dit subjectieve aspect.

Ondanks hun aandacht voor zowel het strategische als het gestructu-
reerde karakter van het spel, weten Crozier en Friedberg - zoals wij
reeds vermeldden - niet goed, hoe zij de verbinding met de macro-
structuur van de samenleving moeten leggen. Zij merken op, dat het
duidelijk is dat men uitgangspunten en bevindingen die betrekking
hebben op concrete actiesystemen, niet zo maar mag generaliseren of
extrapoleren naar het niveau van de samenleving respectievelijk de
macro-sociologie (Crozier en Friedberg, 1977, blz. 251-256). Hierbij
speelt niet alleen de grotere complexiteit een rol, maar ook het feit dat
men concrete actiesystemen niet als actor mag opvatten. Ook al stelt
men concrete actiesystemen soms om taalkundige of stilistische
redenen gepersonifieerd voor, zij kunnen geen autonome handelings-
subjecten zijn, zoals individuen (blz. 140). De auteurs geven wel wat
openingen voor een verbinding met de macro-sociologie, enerzijds
door ook groepen als actoren aan te duiden (blz. 18), anderzijds door
aan te geven dat concrete actiesystemen als 'moyens d'action' in de
samenleving als geheel fungeren (blz. 252). 'Action collective' heeft
niet alleen betrekking op het onderlinge handelen van individuele
actoren binnen een concreet actiesysteem, maar ook op het handelen
van een collectiviteit of van individuen namens een collectiviteit
('repr6sentation', biz. 143), gericht op individuen of collectiviteiten in
de omgeving. Essentieel in deze gedachtengang is, dat ook op het
niveau van de gehele samenleving een deterministische beschouwings-
wijze wordt afgewezen, en dat ook hier de sociale constructies en het
strategische handelen van actoren in een dialectische spanning ten op-
zichte van elkaar staan.
Een niet onbelangrijke beperking die wij in de theorie van Crozier en
Friedberg zien, heeft betrekking op de betekenis die wordt toegekend
aan de factor macht. Op vele plaatsen verzetten de auteurs zich tegen
universele verklaringswijzen, waarin een of andere 'natuurlijke' of
'fundamentele' factor als 'deus ex machina' de andere sociale fenome-
nen verklaart (zie bijvoorbeeld blz. 29, 39-45, 85,111-136). Maar
maken zij niet dezelfde fout die zij anderen verwijten, wanneer zij
aannemen dat actoren er altijd op uit zijn - 'tout naturellement' (blz.
62,135) - de onzekerheidszones zodanig te manipuleren dat de meest
gunstige machtsverhoudingen verkregen worden? Wij menen dat,

61



naast de machtsbeluste actor, andere typen actoren (ofstrategietypen)
te onderscheiden zijn, bijvoorbeeld de op zekerheid gerichte actor en de
gemakzuchtige actor.
In de volgende paragraaf bespreken wij Touraines theorie over de
klassentegenstellingen in de post-industriele samenleving. Hierop
vooruitlopend, kan nu reeds gewezen worden op het negatieve oordeel
van Touraine over de theorie van Crozier en Friedberg, die volgens
hem niet dialectisch genoemd mag worden en wordt gekenmerkt door
een 'elitistische veranderingsideologie' (Touraine, 1978, biz. 64-65).
Crozier en Friedberg leggen er de nadruk op dat de macht tussen
actoren weliswaar ongelijk verdeeld is, maar dat zelfs de zwakste partij
nog bepaalde relevante onzekerheidsgebieden beheerst, en dus macht
heeft. Touraine meent dat er in de samenleving een heersende klasse en
een overheerste klasse bestaan, en dat de heersende klasse een exclu-
sieve invloed heeft op de vormgeving en verdere ontwikkeling van de
samenleving, met andere woorden: zich de beheersing van de historici-
teit van de samenleving heeft toegeEigend (Touraine, 1974, biz. 63-68).
Volgens Touraine beheerst de overheerste klasse geen relevante
onzekerheidsgebieden, en  is een theorie die doet voorkomen alsof dat
wet het geval is, een theorie van de heersende klasse.
Wij menen dat Touraines kritiek overdreven en in die mate onjuist is,
omdat men in de 'sociale bewegingen' - volgens Touraine de klassen-
strijd in hedendaagse vorm - duidelijke bewijzen kan zien van het feit
dat de overheerste klassen wel degelijk bepaalde relevante onzeker-
heidsbronnen beheersen. Van de andere kant zijn wij ook van mening,
dat Crozier en Friedberg onvoldoende aandacht schenken aan het
bestaan van aanzienlijke machtsongelijkheid tussen actoren, en
nauwelijks oog hebben voor de wortels daarvan in de macro-structuren
van de samenleving.
Tenslotte zien wij een punt van kritiek in de wijze waarop Crozier en
Friedberg de verhouding tussen theorie en onderzoek zien. Zoals
gezegd, zien zij hun theorie niet als een stelsel van substantiEle generali-
saties, maar als een redeneerwijze. Dit hangt samen met de veronder-
stelling, dat er geen wetmatige samenhangen in de sociale werkelijk-
heid bestaan. Een gevolg van deze stellingname is, dat zij de theorie niet
zozeer beschouwen als resultaat van onderzoek, als wel als basis voor
onderzoek. Op (lit punt vertonen zij verwantschap met de eerder
besproken auteurs die het zogenaamde 'analytische' karakter van de
theorie beklemtonen. Omdat de theorie geen uitspraken doet over de
feitelijk bestaande sociale constructies en hun werking, de problemen
van de actoren en hun strategisch handelen, moeten deze steeds weer
opnieuw ontdekt worden in het onderzoek. De methode van de case-
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studie is voor de auteurs dan ook de enig zinvolle methode van onder-
zoek (Crozier en Friedberg, 1977, blz. 95, 254-258 en 391-399). Naar
onze mening verwaarlozen zij de noodzaak, de ervaringen uit de case-
studies samen te vatten in uitspraken respectievelijk informatieve
theorieEn met een meer algemene strekking, die weliswaar nimmer als
algemene wetten mogen worden opgevat, maar wel een zeer nuttige
heuristische functie kunnen vervullen bij de analyse van concrete
actiesystemen. Het gaat ons eenvoudig om het vastleggen van wat
Weber'generelle Erfahrungsregeln' noemde.

2.9     De dialectische verhouding tussen actoren en sociale systemen:
Touraine

Deongelijkheid tussen actorenende historische ontwikkeling van
sociale systemen
Volgens Touraine is de bestudering van de maatschappij voortdurend
verdeeld in enerzijds de beschrijving van de 'wetten' die de orde, de
evolutie, het recht en dergelijke bepalen, en anderzijds de analyse van
'projecten' ('projects') van de actoren, die weliswaar leven binnen een
sociale wereld, maar in hun oriantaties de gegeven wereld overstijgen.
Het is de studie van de 'ordre' tegenover de studie van de 'croyances'
(Touraine, 1974, blz. 212). Deze tegenstelling is verwant aan het
dilemma tussen katascopische en anascopische benadering. Touraine
meent dat dergelijke eenzijdige benaderingen onvoldoende inzicht
geven in de aard van sociale relaties. Het handelen van de actoren en de
structuur van sociale relaties moeten in hun onderlinge verbondenheid
bestudeerd worden.
Het handelen omvat vier hoofdcategorieEn: produceren, organiseren,
herverdelen en consumeren. Dit handelen vindt plaats binnen en wordt
geconditioneerd door sociale relaties. Sociale relaties worden gedefi-
nieerd als de verhouding tussen actoren ten opzichte van elkaar. Deze
verhouding is altijd afhankelijk van een ofander eenheidsprincipe, dat
het  veld van interactie of oppositie definieert. Het sociale denken  kan
bijvoorbeeld een veld van interactie definiEren vanuit een eenheids-
principe als'God', 'de vorst', 'de historie' of iets dergelijks. In de heden-
daagse wereld vervult de 'Vooruitgang' de rol van eenheidsprincipe:
'Le progrts est un modtle culturel plus pratique que Dieu ou le souve-
rain et pourtant tout ce qu'il touche devient sacrd' (Touraine, 1974, blz.
216). Deze eenheidsprincipes nu - van waaruit sociale relaties gedefi-
nieerd worden - zijn zelf sociale produkten: worden geproduceerd
binnen sociale relaties. De socioloog moet bestuderen hoe dat zich vol-
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trekt. Hij moet de aandacht richten op de 'modes d'intervention d'une
collectivit6 sur elle-mtme' (de wijzen waarop een collectiviteit inter-
venieert ten opzichte van zichzelf; Touraine, 1974, blz. 39 et passim).
Hij analyseert sociale relaties als uitgangspunt dn produkt van de
wijzen waarop de samenleving intervenieert ten opzichte van zichzelf.
Touraine onderscheidt drie niveaus van sociale relaties: rolrelaties,
invloedsrelaties en historiciteit. Rolrelaties zijn de verhoudingen
tussen actoren, gedefinieerd in termen van differentiatie en interdepen-
dentie van rolgedrag. Ze vormen 'georganiseerde systemen'. Ze verwij-
zen naar orientaties, doeleinden, normen, hiErarchie, machtsverhou-
dingen en technische systemen. Invioedsrelaties definieren de verde-
ling van de beslissingsmacht en vormen de grondslag voor de rol-
relaties. Anders gezegd: georganiseerde systemen zijn afhankelijk van
politieke systemen. Politieke systemen zijn weer afhankelijk van het
derde niveau: historiciteit. Het is een beetje lastig voor positivistisch en
functionalistisch geschoolde sociologen om in het begrip 'historiciteit'
een niveau van sociale relaties te zien. Een vergelijking kan het begrip
verduidelijken: zoals rolrelaties de verbinding vormen tussen actoren
die deelnemen in een georganiseerd patroon van gedifferentieerd en
interdependent handelen, en zoals invloedsrelaties de verbinding
vormen tussen actoren die deelnemen in een systeem van ongelijk
verdeelde machtsuitoefening, zo vormt de historiciteit de verbinding
tussen een collectiviteit en zichzelf Hiermee wordt bedoeld dat een
collectiviteit zichzelfaantreft met een historisch tot stand gebrachte en
nu dus gegeven structuur, hiervan afstand neemt en zichzelf bewerkt,
dat wil zeggen, zichzelf produceert en reproduceert. Hierbij wordt het
bestaande deels bevestigd, deels veranderd. De collectiviteit is tegelij-
kertijd actor kn object van eigen interventies (Touraine, 1974, blz.
35-39). Hierin is het dialectisch karakter van de historiciteit gegeven.
Maar 'dialectiek' is in dit verband m66r dan alleen maar een 'denk-
vorm'. Het heeft weinig zin om over 'historiciteit' te praten, als men
geen concrete 'historische actiesystemen' zou willen analyseren.
Touraine verdiept zich dan ook slechts in methodologische vraagstuk-
ken om op verantwoorde wijze het concrete historische actiesysteem te
kunnen analyseren, dat in onze hedendaagse wereld actueel is. Zonder
zich te verdiepen in de speculatieve vraag of klassentegenstellingen
onvermijdelijk zijn of niet, constateert Touraine dat de meest funda-
mentele eigenschap van het historische actiesysteem in onze samen-
leving het bestaan van klassentegenstellingen is. Derhalve probeert hij
een 'ensemble de concepts', een 'langage sociologique' te ontwikkelen
om de historische betekenis en ontwikkeling van de klassentegenstel-
lingen te kunnen analyseren.
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Op dit punt in het betoog dringt zich de vraag op: wie is nu eigentijk
'actor' in de samenleving zoals geschetst door Touraine? Aanvankelijk
spreekt hij over de 'collectiviteit' ofde 'samenleving' die intervenieert
ten opzichte van zichzelf: de totale samenleving als historische actor.
Nu blijkt die samenteving echter verdeeld te zijn in twee kampen: op
zijn minst dus twee actoren die met elkaar in conflict zijn.
Het antwoord luidt - eenvoudig weergegeven - als volgt: in principe
kan de totale samenleving als historische actor worden gedacht: de col-
lectiviteit die haar eigen ontwikkeling produceert. In die ontwikkeling
zijn echter twee klassen ontstaan, een heersende klasse ('classe
dirigeante') en een beheerste klasse of massa ('classe populaire'). De
heersende klasse bepaalt de economische activiteit en de accumulatie
van niet-geconsumeerde produkten en is tevens drager van het cultu-
rele model en de kennissystemen die tot het historische actiesysteem
behoren. De heersende klasse heeft zodoende een exclusieve invloed op
de ontwikkeling van de samenleving, zij het niet naar eigen willekeur,
doch geconditioneerd door haar eigen positie in het historische actie-
systeem: 'Les classes en conflit appartiennent au mBme champ
d'historicitd' (Touraine, 1974, blz. 67). Dus in principe produceert de
collectiviteit haar eigen historische ontwikkeling, maar de heersende
klasse heeft zich de beheersing van de historiciteit toegeeigenduitnaam
van het zogenaamde 'algemeen belang'. De beheerste klasse is beroofd
van haar invloed op de historische ontwikkeling en wordt in haar
bewustzijn bepaald door de ideologie van de heersende klasse. Wan-
neer de overheerste klasse zich hiervan bewust wordt, kan zij twee
dingen doen: de eigen sociale en culturele verworvenheden verdedigen
tegenover het culturele model van de heersende klasse, en eisen stellen
ten aanzien van de beheersing (het verwerven van controle daarover)
van de maatschappelijke ontwikkeling. Dit veronderstelt dat de over-
heerste klasse zich distantieert van de identiteit die haar wordt opge-
drukt door de ideologie van de heersende klasse (Touraine, 1974, blz.
195).
Touraine waarschuwt, dat de hier beschreven theorie niet gezien moet
worden als een 'maquette' van de actuele sociale werkelijkheid.
Klassentegenstellingen bestaan en zijn fundamenteel, maar in onze
samenleving is de scherpe onderverdeling in twee oppositionele
klassen achterhaald. De beheersing van de historiciteit is nu vooral
gebaseerd op de beheersing van communicatie-, informatie- en beslis-
singssystemen. Die hebben een extensief en diffuus karakter. De
klassenstrijd is daardoor nu een democratiseringsbeweging geworden,
waarbij noch de heersende klasse noch de massa een homogene collec-
tiviteit vormt. Wel zijn er bepaalde zwaartepunten in deze democrati-
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seringsbeweging aan te wijzen. In een recenter werk wijst Touraine er
met name op, dat in de hedendaagse 'geprogrammeerde samenleving'
het verzet van allerlei sociale bewegingen tegen de georganiseerde
beheersingsapparaten van de staat een belangrijke plaats inneemt
(Touraine, 1978, blz. 15 et passim).

Evaluatie van de dialectische theorie van Touraine
Met betrekking tot de kwesties die ons in dit hoofdstuk bezighouden,
kunnen wij uit het voorgaande concluderen dat er bij Touraine geen
sprake is van een eenzijdig objectivistisch of subjectivistisch perspec-
tief. Touraine zegt zelfs dat het onderscheiden van objectieve en subjec-
tieve factoren in de sociologie zinloos is (1974, blz. 31).
Met betrekking tot de dimensie 'katascopie versus anascopie' wekt
Touraine in eerste instantie de indruk, anascopisch te denken, en wel
door zijn (thans meest bekende) boek Sociologie de l'action le noemen

(Touraine, 1965) en zijn benadering aan te duiden als 'analyse actiona-
liste'. Al lezend begint men zich af te vragen  of hier in werkelijkheid
niet een katascopisch denken achter schuilgaat, omdat het allengs
duidelijker wordt dat de actor gedefinieerd wordt door zijn sociale
relaties. Touraine kiest duidelijk voor Durkheims 'gulden regel' om
sociale feiten slechts op het niveau van de sociale relaties te verklaren
(1974, blz. 126). Hij zegt zelfs: 'La sociologie est l'ennemie du moi. La
conscience que l'acteur individuel ou collectifa de lui-meme ne livre
pas le sens de sa situation, la raison d'Btre de ses conduites' (1974, blz.
179-180).
Dat het per'spectief noch eenzijdig anascopisch noch eenzijdig katasco-
pisch is, maar dialectisch, wordt duidelijk uit Touraines centrale idee
dat een individu, een groep of een collectiviteit niet slechts 'actor' is,
doch evenzeer 'subject', en wel 'historisch subject'. 'Actor-zijn'
betekent 'handelen', en men kAn zich dit handelen voorstellen als
gedetermineerd door sociale relaties. 'Subject-zijn' betekent: zich
bewust zijn van de conditionering door de sociale relaties, afstand
nemen van de hoedanigheid van'sociaal gedefinieerde actor', initiatie-
ven nemen, eisen stellen, de sociale relaties bewerken. Dit doet het
subject en kan het subject slechts doen vanuit de historisch eenmaal tot
stand gekomen sociale relaties(Touraine, 1965, biz. 119-180, en-een-
voudiger-1974, biz. 55-91).
Vanwege het feit dat zowel Touraine als Crozier en Friedberg de ver-
houding tussen sociale systemen en actoren schetsen in termen van
conditionering, afstand nemen en creatie, zijn beide theoriean qua
denkvorm in gelijke mate dialectisch. Het verschil tussen beide
theorieEn bestaat hierin, dat Touraine vooral oog heeft voor de machts-
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ongelijkheid tussen actoren met betrekking tot de beheersing van de
maatschappelijke ontwikkeling, terwijl Crozier en Friedberg in hun
'mode de raisonnement' in principe evenzeer rekening houden met
machtspluralisme als met machtsongelijkheid. De veronderstelling
van machtspluralisme is in de ogen van Touraine historisch gezien on-
juist, maarstemt wel overeen met de ideologie van de heersende klasse.
Het komt ons voor, dat beide theorieEn heel goed te verzoenen zijn.
Touraine pretendeert immers niet, met zijn theorie een objectiefbeeld
van de huidige samenleving te schetsen. En Crozier en Friedberg
sluiten machtsongelijkheid tussen actoren niet uit. Wanneer de theorie
van Touraine als 'ideaaltype' wordt opgevat, en wanneer Crozier en
Friedberg de verbinding tussen hun 'strategieEn, spelen en structuren'
met de macro-structuur van de samenleving uitwerken, kunnen beide
theorieEn onzes inziens in grote lijnen uitstekend met elkaar verbonden
worden.

2.10 Slot

In dit hoofdstuk hebben wij ons verdiept in de methodologische funda-
menten van de analyse van sociale relaties, in de verwachting dat dit
een referentiekader zou opleveren voor ordening en beoordeling van
theorie8n over interorganisationele relaties. Wij zien ervan af, onze
beschouwingen tot nu toe op deze plaats samen te vatten, omdat het
hoofdstuk zelf reeds een sterk samenvattend karakter heeft, en omdat
wij in het volgende hoofdstuk zullen trachten onze conclusies uit deze
beschouwingen te trekken. De belangrijkste conclusies verdienen
evenwel hier vermeld te worden. Zij luiden:
1  De sociologie dient de sociale verschijnselen te verklaren vanuit de
wisselwerking tussen het handelen van actoren en de conditionering
door sociale systemen.
2 Deze wisselwerking heeft een dialectisch karakter. Actoren zijn een
produkt van de sociale relaties waarin zij zijn 'grootgebracht'; zij
nemen afstand van deze relaties en bewerken of reconstrueren ze.

3  De bestaande structuren zijn voor sommige actoren voordeliger dan
voor andere actoren. Oppositie tussen actoren gaat hand in hand met
het verdedigen respectievelijk aanvechten van gegeven structuren.
4 De sociologie moet haar substantiele kennis samenvatten in
ideaaltypen.
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Noten bij hoofdstuk 2

1 Heldere samenvattingen van Webers benadering zijn te vinden bij Aron (1967),
Goddijn e.a. (1971)en Mouzelis(1967).

1  Ook Touraine verwerpt de tegenstelling tussen het subjectieve en het objectieve, doch
kan desondanks het verdedigen van machtsposities en het verzet tegen de gevestigde

orde analyseren door uit te gaan van een dialectische spanning tussen sociale systemen
en actoren (Touraine, o.a. 1974).

1 Het verklaren betekent dat men tot op zekere hoogte de 'regelmaat' achter onregel-

matigheden zichtbaar maakt.
4 Dit wil niet zeggen dat de causale verklaring in de natuurwetenschappen zonder

problemen zou zijn. Zie hierover Reichenbach, 1968.
5 Met de toevoeging 'et aux intentions' kunnen wij slechts instemmen, indien ermee

bedoeld wordt dat bedoelingen weliswaar een cruciale rol spelen in het sociale
handelen, maar als zodanig het sociale handelen en de ermee verbonden sociale ver-
schijnselen niet adequaat kunnen verklaren.

6 Figuurlijk gesproken. Opgemerkt moet worden, dat aan deze twee delen een
beschouwing voorafgaat over de aard van de kennis in het alledaagse leven.

'  Het is niet duidelijk, hoe het mogelijk is dat er problemen ontstaan die niet begrepen
kunnen worden in termen van de institutioneleorde.

s  Omdat het weinig gebruikelijk is, de als'dialectisch' gepresenteerde theorie van Berger
en Luckmann functionalistisch te noemen, noemen wij hier enkele plaatsen in hun
boek(1967) waaruitspraken van onvervalst functionalistische strekkingte vinden zijn:
biz. 138,147,149,168.

9 Uitgezonden doorde NOS op 6 maart 1980.
10 Het begrip 'contingent' is verwant aan het begrip 'Wahlverwantschaft', dat Weber als

alternatief voor het causaliteitsprincipe ontwikkelde. Dit komt scherp naar voren in
Zijdervelds opmerking: 'Men krijgt sterk de indruk, dat Weber de ironie en onvoor-
spelbaarheid van de geschiedenis (en absoluut niet de Hegelse "list der rede") heeft
willen accentueren: de gehele moderne wereld is het gevolg van een samentoop van
omstandigheden ("Wahlverwantschaft"), en is een niet-bedoelde consequentie'
(Zijderveld, 1973,biz. 31).

11  Zowel bij Crozier en Friedberg als bij andere auteurs worden de begrippen 'onzeker-
heidszones' ('zones d'incertitude') en 'onzekerheidsbronnen' ('sources d'incertitude')
naast ofdoor elkaar gebruikt. Het laatste begrip is dubbelzinnig. Het kan betekenen:

'datgene wat voor sommige actoren een bron van onzekerheid is', maar ook: 'de hulp-
bronnen waaraan een actor strategische alternatieven ontleent, waardoor deze actor
voor anderen een onzekerheidsfactor is'. Wij zullen de term 'onzekerheidsbronnen'
slechts gebruiken indien op de dubbele betekenis wordt gedoeld. Ter aanduiding van
de eerste betekenis spreken wij van 'onzekerheidsgebieden' of 'onzekerheidszones'.
Wordt slechts de tweede betekenis bedoeld, zonder nadruk op het onzekerheidsaspect,
dan spreken wij van'hulpbronnen' of'middelen'.

12 Wij menen dat er situaties denkbaar zijn, waarin de zwakke partij geen enkele macht
heeft tegenover de machtige partij. Dit betekent niet dat de theorie van Crozier en
Friedberg onjuist is, maar dat de toepasbaarheid ervan beperkt is.

11  Men  kan  hier -  in  de  terminologie  van  P.  Blau  (1964) - spreken  van de 'emergent

properties' van de spelstructuur.
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3     Een algemeen model voor de
analyse van sociale actiesystemen

3.1 Inleiding

Naar onze opvatting is het de taak van de sociologie, de wisselwerking
tussen het handelen van actoren en de conditionering door sociale
systemen te analyseren en begrijpelijk te maken. Indien de sociologie
eenzijdig katascopisch ofeenzijdig anascopisch redeneert, ofeenzijdig
vanuit de eigenschappen van sociale systemen dan wel vanuit de
ervaringen en motieven van actoren het sociale leven probeert te
verklaren, is zij niet bij machte deze taak adequaat te vervullen. Indien
de tegenstelling tussen eenzijdige perspectieven ongedaan wordt
gemaakt door analyse-eenheden te kiezen, die in termen van de
genoemde perspectieven 'neutraal' zijn, worden tevens de spanning en
de wisselwerking tussen actoren en sociale systemen onzichtbaar. Hier-
door verliest de sociologie haar verklarend vermogen. Indien de soci-
ologie de wisselwerking tussen actoren en sociale systemen tracht te
analyseren met behoud van het postulaat van causale determinatie,
raakt zij verstrikt in een gesloten deterministische cirkel, waarin geen
ruimte is voor een zelfstandige en creatieve (of destructieve) rol van de
actoren. Dit leidt tot contradicties, omdat er dan niet meer van wissel-
werking gesproken kan worden. Alleen een dialectische theorie is bij
machte, de wisselwerking tussen actoren en sociale systemen op conse-
quente wijze te beschrijven en te verklaren.

Deze opvatting - waarvoor de argumenten in het vorige hoofdstuk
bijeengebracht zijn - zullen wij in paragraaf 3.2 nog eens in kort bestek
verantwoorden. In de rest van dit hoofdstuk trachten wij onze uitgangs-
punten te vertalen in een'algemeen model voor de analyse van sociale
actiesystemen. In paragraaf 3.3 gaan wij in op de bronnen van weder-      *
zildse afhankehjkheid tussen actoren. In paragraaf 3.4 bespreken wij        \
het verschijnsel strategisch handelen. Hierbij wordt aandacht geschon-  
ken aan de rationaliteit van het handelen en aan de mogelijkheid om
typen van strategisch handelen te ontwikkelen. Er wordt een onder-
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scheid gemaakt tussen strategietypen (zie paragraaf 3.5) en speltypen
(zie paragraaf 3.6). In paragraaf 3.7 wordt aandacht besteed aan het
verschijnsel sociaal actiesysteem en aan de mogelijkheid om typen van
actiesystemen te onderscheiden.

3.2 Premissen

De sociologie heeft - als wetenschap - een wijsgerig-antropologische
basis, zo beschreven wij in paragraaf2.7. De basis van onze sociologie-
opvatting is de veronderstelling, dat mensen in hun handelen vrij zijn
in die zin, dat zij uit handelingsalternatieven kunnen kiezen. De
handelingsalternatieven worden geconditioneerd door een context van
natuurlijke condities (fysisch, chemisch, biologisch, ruimtelijk, etc.) en
door sociale constructies. De sociale constructies zijn een produkt van
menselijke interactie, maar moeten niettemin als realiteit - namelijk
sociale realiteit- worden opgevat.
Deze condities beperken de handelingsmogelijkheden van de mens,
maar ontnemen hem niet zijn keuzevrijheid. Mensen kunnen niet
alleen vrij kiezen binnen de grenzen van de bestaande sociale construe-
ties. Ze kunnen er ook afstand van nemen, de constructies zelf bein-
vioeden, veranderen en zelfs radicaal vervangen door nieuwe construc-
ties. De wijze waarop zij hun vrijheid gebruiken, kan niet begrepen
worden uit causale wetten of uit universele regels waaraan sociale
systemen zouden voldoen. Om het handelen en de daaruit voort-
komende sociale verschijnselen te kunnen verklaren en begrijpen,
moet men ze derhalve in verband brengen met de motieven en afwegin-
gen van de handelende mensen (actoren).
De vrijheid van actoren is niet alleen gebonden aan beperkende
omstandigheden, maar ook aan de onontkoombaarheid van de gevol-
gen van een gemaakte keuze. 1 Wij nemen aan, dat de motieven en af-
wegingen van actoren niet begrepen kunnen worden zonder ze in ver-
band te brengen met de gevolgen die de actoren van de verschillende
handelingsalternatieven verwachtten. Men kan daarom sociale con-
structies ook niet adequaat verklaren zonder rekening te houden met de
conditionerende werking die de actoren ervan verwachtten toen zij ze
tot stand brachten. De werkelijke gevolgen van het handelen vallen
echter gewoonlijk niet of niet volledig samen met de beoogde of ver-
wachte gevolgen. Afgezien van andere onzekerheid scheppende
factoren, vindt de vrijheid van iedere actor zijn begrenzing in de
vrijheid van andere actoren. Het handelen van actoren is interdepen-
dent. Door deze interdependentie kunnen de gevolgen van het hande-
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len, met name de sociale constructies die in de interactie geproduceerd
worden, afwijken van of zelfs in strijd zijn met de effecten die ieder der
actoren ervan gehoopt ofverwacht had.

Deze wijsgerig-antropologische veronderstellingen hebben gevolgen
voor de methodologische uitgangspunten van de sociologiebeoe fening.
De eerste consequentie is, dat het als de eerste en voornaamste taak van
de sociologie beschouwd moet worden, de wisselwerking tussen het
handelen van actoren en de conditionering van sociale systemen te
analyseren en begrijpelijk te maken. Zoals reeds duidelijk is gemaakt,
schiet een eenzijdig katascopisch of anascopisch denken of een een-
zijdig systeem-denken of actor-denken ten aanzien van deze opgave
tekort. Omdat actoren en sociale systemen elkaar weliswaar veronder-
stellen, maar toch verschillende realiteiten zijn, en omdat de processen
van conditionering door sociale systemen en creatie door actoren
elkaar eveneens veronderstellen, maar toch verschillende processen
zijn, kan men de wisselwerking tussen actoren en sociale systemen ook
niet adequaat analyseren en verklaren, indien men actoren en sociale
systemen, conditionering en creatie slechts als aspecten van 66n -
neutraal gedefinieerde - realiteit opvat. Tenslotte dwingt de veronder-
stelling van de vrijheid deractoren ons, het postulaat van causale deter-
minatie van het handelen afte wijzen.
Niet alleen het zoeken naar zuiver causale verklaringen voor het
sociale handelen, doch ook het streven naar een zuiver generaliserende
theorie over de samenhang tussen sociale verschijnselen is in het licht
van onze veronderstellingen zinloos. Het bestaan van universele
samenhangen wordt immers ten principale ontkend. Pogingen om in
plaats van algemene generalisaties 'tendentiewetten' te formuleren,
lossen op zichzelf niets op. Afgezien van het feit dat de term 'wetten'
hier misleidend is en dat er beter gesproken zou kunnen worden over
'op ervaring gebaseerde waarschijnlijkheidsuitspraken', hebben derge-
lijke uitspraken - eenmaal geformuleerd - geen enkele verklarende
betekenis.
Toch menen wij, dat men nooit bruikbare theorieEn kan formuleren op
basis van het uitgangspunt, dat alle verschijnselen uniek zijn (vgl.
Thompson, 1967, blz. vii). Samenhangen die in de ene situatie gevon-
den worden, zijn weliswaar niet zo maar van toepassing op andere
situaties, maar toch ontkomt de socioloog er niet aan, onderzoeks-
ervaringen samen te vatten in uitspraken die een 'beperkt algemene
strekking' hebben. Dit is nodig om de kennis'hanteerbaar' te houden,
alsmede om te dienen als hulpmiddel in de vergelijkende analyse, dat
wil zeggen, de analyse van overeenkomsten en bijzonderheden in ver-
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schillende situaties.
In samenhang hiermee moet de sociologie verklaringsmodellen ont-
wikkelen, waarin geen causale determinatie wordt verondersteld. De
aandacht verschuiven van de oorzaken van het bestudeerde verschijn-
sel naar de gevolgen - zoals in het functionalisme gebeurt - biedt op
zichzelf geen toereikende oplossing voor het probleem van het ver-
klaren. De functionalistische verklaringswijze schiet tekort, indien het
verband tussen een sociaal verschijnsel en zijn gevolgen wordt opgevat
als een causaal ofuniverseel verband. Maar men kan wel modellen van
beperkte strekking formuleren over de rol (functie) die bepaalde sociale
constructies in de samenleving spelen. Dergelijke modellen kunnen in
de bredere context van een dialectische theorie geplaatst worden, zodat
er verband gelegd kan worden tussen de functies van sociale construc-
ties en de strategie8n van actoren.
Verklaren betekent: rekening houdend met de ervaringen die zijn op-

getekend in vergelijkbare situaties, een zodanig verband leggen tussen
de eigenschappen van sociale constructies en het handelen van actoren,
dat de wisselwerking tussen deze twee begrijpelijk wordt. In case-
studies tracht men een concreet en specifiek verband te vinden. In ver-
klaringsmodellen worden op wat abstracter niveau verbanden beschre-
ven die in uiteenlopende situaties redelijkerwijze gelegd zouden kun-
nen worden. Deze modellen veronderstellen geen wetmatigheid, noch
universele geldigheid. Ze zijn rationeel geconstrueerd, maar geen
'zuiver rationele constructies'; ze sluiten aan bij empirische bevindin-
gen, maar vormen geen objectieve empirische beschrijving.
Connaisseurs zullen in het uitgangspunt dat er 'begrijpelijke verban-
den' gelegd moeten worden, Webers eis van adequate zingeving her-
kennen, en zullen in het uitgangspunt dat het verband in de sociale
werkelijkheid moet (kunnen) voorkomen, de eis herkennen die Weber
als de eis van 'causale adequaatheid' aanduidde. Ook met
betrekking tot het vraagstuk van de generalisering stemmen onze uit-
gangspunten overeen met die van Weber.
Om deze redenen zouden wij de voorgestelde verklaringsmodellen als
'ideaaitypen' willen aanduiden. Wij gebruiken deze term echter met
enige terughoudendheid, omdat wij bepaalde kenmerken van Webers
'Idealtypen' afwijzen. In afwijking van Webers 'Idealtypen' worden
door ons geen eenduidigheid en onderlinge consistentie van rationa-
liteitscriteria verondersteld, en wordt - bijgevolg - niet getracht een
handelingsverloop te schetsen waarin alle mogelijke 'storende facto-
ren' uitgezuiverd zijn (vgl. Zijderveld, 1973, blz. 205-212; Mouzelis,
1971, blz. 43-49; Aron, 1970, blz. 202-210).
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De hier beschreven wijze van theorievorming impliceert ook een
oplossing voor het vraagstuk van de 'deductieve versus inductieve
theorievorming', als men hierin tenminste een dilemma ziet (vgl.
Zijderveld, 1973, blz. 200-202). Men treft in de literatuur inderdaad
uiteenlopende opvattingen aan. Tegenover diegenen die menen dat de
vorming van de theorie voorafgaat aan de confrontatie met de sociale
werkelijkheid, en dat in die confrontatie toetsing plaatsvindt van
uitspraken die uit de theorie zijn afgeleid (Popper, Parsons), menen
anderen dat de theorie als het ware'uit de werkelijkheid moet oprijzen'
(symbolisch interactionisten - Blumer! -, Glaser, Strauss). Wij zien
hierin een onjuiste en onnodige tegenstelling tussen deductief en
inductief denken. Kennisvorming op de door ons bedoelde wijze is
duidelijk zowel deductiefals inductief. Theorie wordt geformuleerd in
een voortdurende wisselwerking met het empirisch onderzoek, en het
onderzoek is slechts mogelijk vanuit een theoretisch referentiekader,
hoe primitief dat ook moge zijn. Ideaaltypen nemen zowel in de
deductieve als in de inductieve fase van de kennisvorming een centrale
plaats in.

In de volgende paragrafen presenteren wij een algemeen model voor de
analyse van sociale actiesystemen, dat gebaseerd is op de hier
besproken uitgangspunten. Het bevat nog geen uitgewerkte ideaal-
typen, maar een referentiekader dat gebruikt kan worden voor het
ordenen van de theorie over interorganisationele relaties. In hoofdstuk
5 zetten we de eerste stappen op het pad van de typen-ontwikkeling.
Een schema waarin het verband tussen sociale constructies en strate-
gisch handelen wordt geschetst, treft men aan op bladzijde 74.

3  3 Wederzijdse afhankelijkheid tussen actoren

Wanneer wij nu de aandacht richten op de wederzijdse afhankelijkheid
tussen actoren als fundament van de strategische interactie, dient eerst
de vraag beantwoord te worden, wie wij als 'actoren' opvatten.  Het
antwoord luidt: individuen, groepen en collectiviteiten. Dat
individuen actoren zijn, is duidelijk. Dat ook groepen en collectivitei-
ten actoren kunnen zijn, moet worden toegelicht.
Crozier en Friedberg menen bijvoorbeeld dat 'organisaties' niet als
actor mogen worden opgevat. Organisaties zijn immers sociale con-
structies, geen subjecten. Een sociale constructie kan niet handelen.
Touraine daarentegen stelt dat zowel individuen als groepen en col-
lectiviteiten als handelende subjecten begrepen dienen te worden. Deze
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gezichtspunten zijn onzes inziens gemakkelijk te verzoenen. Een
sociale constructie kan inderdaad niet handelen en mag niet als actor
worden opgevat.  Maar een groep of collectiviteit is niet hetzelfde als
een sociale constructie. Duidelijker: een groep is geen sociaal systeem,
rnaar heefi een sociaal systeem. Juist het feit dat een groep een sociaal

systeem heeft ontwikkeld, betekent dat zij als eenheid kan optreden en
dus als subject mag worden opgevat.
Het begrip 'organisatie' is dubbelzinnig, omdat het zowel gebruikt
wordt ter aanduiding van een sociale constructie als ter aanduiding van
een georganiseerde groep. In de eerste betekenis kan een organisatie
geen actorzijn, in de tweede betekenis wel.
Uit deze gedachtengang vloeit ook voort, dat men de samenleving wel
globaal kan indelen in een beheersende klasse en een overheerste klasse
(de verzamelingen van beheersende respectievelijk beheerste actoren),
maar dat men deze klassen niet als historische actoren kan opvatten. zij
beschikken niet over een sociaal actiesysteem dat hun de mogelijkheid
geeft als eenheid te handelen. Een 'Klasse-an-sich' moet klassebewust-
zijn ontwikkelen om 'Klasse-fOr-sich' te worden. Een 'Klasse-fOr-sich'
moet een actiesysteem ontwikkelen om 'sujet historique' te kunnen
worden. Deze rol van historisch subject wordt nu gespeeld door een
reeks onafhankelijk van elkaar optredende collectiviteiten met een
vaak geringe organisatiegraad: sociale bewegingen (zie Touraine,
1978).

Om een keuze van actoren uit hun handelingsalternatieven te kunnen
begrijpen, moet men deze in verband brengen met hun behoeften,
motieven, oriEntaties, afwegingen, kortom met hun doeleinden (blok 4
in het schema). Deze doeleinden kunnen van zeer uiteenlopende aard
zijn: vaag ofduidelijk, algemeen of specifiek, in meer of mindere mate
bewust, rationeel en dergelijke.
Dit uitgangspunt is niet bedoeld om een nieuw soort psychologisme te
propageren, hoewel erkend wordt dat de psychologie in principe veel
zou kunnen bijdragen aan het inzicht in de interactie tussen actoren.
De doeleinden van actoren spelen geen allesbepalende, maar wel een
belangrijke rol in de wisselwerking tussen handelen en sociale con-
structies. Wij veronderstellen dat de doeleinden (ruim opgevat) van de
actoren geconditioneerd worden door de natuurlijke levenscondities
van de mens (biologische aanleg en mogelijkheden, ruimtelijke om-
geving, en dergelijke;  zie blok  1),  en  door de culturele en structurele
kenmerken van de omvattende samenleving (blok 2), en van meer con-
crete sociale actiesystemen van de groepen waarin de actoren zijn op-
genomen (blok 3).
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Datgene wat kan helpen de doeleinden te 'bereiken', duiden wij aan
met het begrip 'middelen' (blok 5). Zowel het begrip 'bereiken' als het
begrip 'middelen' dient ruim geYnterpreteerd te worden. Het maakt
voor onze theorie weinig uit ofeen doel feitelijk bereikt wordt. Van vele
doeleinden kan men nimmer zeggen dat zij - definitief - bereikt zijn,
bijvoorbeeld het doel 'in leven blijven' of het doel 'erkenning verwer-
ven'. 'Middelen' kunnen stoffelijk of onstoffelijk zijn, rechtstreeks of
indirect van betekenis zijn voor de doeleinden. GrondstofTen, geld,
arbeidskracht zijn voor de hand liggende voorbeelden. Maar ook'con-
tact' zien wij als middel ter bevrediging van de 'behoefte aan contact';
'rechten' en 'macht' als middelen om in de toekomst over bepaalde
hulpbronnen te kunnen beschikken. De gedifferentieerde verdeling
van de beheersing van middelen is een sociaal produkt.

  Het verband tussen doeleinden en middelen enerzijds en interacties
anderzijds ligt in het verschijnsel 'wederzildse afhankelilkheid' of

V 'interdependentie' (blok 6). Dit begrip duidt het verschijnsel aan, dat
actoren op elkaar zijn aangewezen om de middelen te verkrijgen die zij
met het oog op hun doeleinden nodig (menen te) hebben. Als een actor
bepaalde behoeften heeft en een andere actor kan in de benodigde
middelen voorzien, dan is de eerste actor voor die middelen afhankelijk

,     van de tweede actor (of van anderen die zijn plaats zouden kunnen
innemen). Is de tweede actor eveneens afhankelijk van de middelen die
de eerste actor beheerst, dan is er sprake van wederzijdse afhankelijk-
heid. Ook het feit dat actoren activiteiten kunnen ondernemen die
bevorderlijk of belemmerend kunnen  zijn voor elkaars doelbereiking,
duidt op interdependentie. Wij veronderstellen dat actoren met elkaar
interacteren, omdat zij verwachten of hopen dat die interactie hun de
benodigde 'middelen' zal opleveren. De interactie kan dan begrepen
worden als'uitwisseling' respectievelijk als communicatie waarin over
uitwisseling wordt onderhandeld (blok 8).

Het verband tussen doeleinden, interdependentie en interactie mag in
een dialectisch model echter niet zo rechtlijnig worden opgevat als hier
is geschetst. De behoeften, de beheersing van middelen en de inter-
dependentie veranderen  zelf in en  door de interactie (blok 9). Actoren
beinvloeden elkaar, met name hun doeleinden en prioriteiten. Boven-
dien verandert door de uitwisseling van middelen veelal de verdeling
van de beheersing ervan (blok 10). Tenslotte is het mogelijk dat actoren
doeleinden ontwikkelen, omdat zij ontdekken dat zij door hun relatie
met andere actoren over de benodigde middelen kunnen beschikken
(vgl. Godfroij, 1974). Kortom: interdependentie is niet alleen maar een
gegeven, waaruit de aard van de interactie verklaard kan worden;
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interdependentie wordt evenzeer in de interactie tussen de actoren ont-
dekt, gecreferd, veranderd en opgeheven.

 .
Strategisch handelen

Het strategieconcept
Hoewel het handelen sociaal geconditioneerd is, kan men het niet af-
doende verklaren uit de werking van conditionerende factoren. Voor
een goed begrip van het handelen dient men 66k - en zelfs in de eerste
plaats - aandacht te schenken aan de consequenties ervan, zoals gezien
door de betrokken actoren. In het handelen staat altijd iets op het spel
('enjeu'). Daarom beschouwen wij het handelen van actoren als strate-

gisch handelen.   Met het begrip 'strategie' bedoelen wij: de opstelling
die een actor kiest, het ontwerp van het handelingsverloop dat hij
maakt met het oog op zijn doeleinden (zie blok 7). Het ontwerp dat een
actormaakt van een interactieverloop is ook in deze definitiebegrepen.
Child gebruikt het begrip strategie ter aanduiding van de politieke
processen in organisaties waarin dominante coalities vanuit ideologi-
sche waarden de beperkingen en kansen in een gegeven situatie evalue-
ren, op grond van die evaluatie doelstellingen formuleren en daarvoor
geschikt geachte activiteiten, instrumenten en structuren ontwerpen.
Uit wie de dominante coalities op een bepaald moment bestaat, is niet
bij voorbaat aan te geven. Zij valt niet noodzakelijk samen met de
leidinggevende groep (Child, 1972).
Silverman spreekt van tactieken en strategietn, wanneer de subjectieve
definitie van de situatie van een actor wordt uitgedrukt in actie. 'Men
kan van een actor zeggen dat hij een strategie gebruikt, wanneer hij
geregeld handelt in overeenstemming met een vaststaande opvatting
over hetgeen waarschijnlijk een response van andere actoren teweeg zal
brengen, die gunstig is voor verscheidene van zijn gewaardeerde doel-
einden; een tactiek heeft betrekking op een bepaalde koers van actie,
die slechts in 66n situatie gevolgd kan worden en die bedoeld is om een
enkel afgeperkt doel te bereiken' (Silverman, 1974, blz. 203; cursive-
ring D.S.). Essentieel in deze omschrijving is de schatting van de
reacties van anderen en de beoordeling van de effecten in het licht van
de eigen doeleinden. Aan het onderscheid tussen strategie en tactiek
('geregeld' versus'eenmalig') hebben wij geen behoefte.
Bij Crozier en Friedberg impliceert het begrip strategie dat actoren, met
het oog op het bereiken van hun doeleinden, in de interactie trachten
'relevante zekerheden' te verwerven en tevens de toekomstige betrek-
kingen zodanig te reguleren, dat de verdeling van de beheersing van
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onzekerheidsbronnen voor de toekomst op relatief voordelige wijze
wordt vastgelegd (Crozier en Friedberg, 1977).

Rationaliteit
Hoewel het strategieconcept impliceert dat actoren in zekere mate
rationeel handelen, maakten Crozier en Friedberg duidelijk dat die
rationaliteit slechts zeer beperktkan zijn. Nietalleen zijn dedoeleinden
zelf niet geheel duidelijk en consistent, maar ook is het zelden geheel
duidelijk welke handelingsalternatieven men precies heeft en welke
middelen het meest geschikt zijn. Het is dus een illusie, te menen dat
een actor zijn gedrag exact zou afwegen in het licht van gegeven doel-
stellingen. Desondanks is het gedrag actief Het wordt niet zo maardoor
externe omstandigheden bepaald; deactor'stopteriets van zichzelf in'.
Hoewel het gedrag niet zonder meer rationeel is in relatie tot gegeven
doeleinden, kan men het wel beschouwen als rationeel in relatie tot de
kansen die zich voordoen, de context en het gedrag van anderen.
Achter het direct waarneembare gedrag liggen volgens Crozier en
Friedberg altijd betekenissen, die regelmatigheden vertonen. Het
begrip strategie verwijst naar deze 'patronen van betekenis-geven'.
Daarom kan men elk gedrag in principe als 'strategisch gedrag' begrij-
pen: echt irrationeel gedrag bestaat niet, aldus Crozier en Friedberg
(1977,blz. 47-48).
De laatstgenoemde uitspraak is naar onze mening te absoluut gesteld.
Toch hechten wij er veel betekenis aan, omdat zij aangeeft dat er geen
absoluut rationaliteitscriterium bestaat. In elk handelen is een 'eigen
rationaliteit' aanwezig; in elke interactiesituatie speelt een veelheid
van rationaliteitscriteria een rol. Deze uiteenlopende rationaliteiten
kunnen in verband gebracht worden met de leerprocessen die de
actoren hebben doorgemaakt, met de cultuur van de omringende
samenleving en met de specifieke condities van de betreffende inter-
actiesituatie. Rationaliteit heeft zelf'sociale wortels'. Maar rationali-
teit heeft haar wortels tevens in het vrije kiezen van het subject.
Omdat duidelijke rationaliteitsmaatstaven ontbreken, menen som-
mige auteurs dat actoren zich slechts tevreden zouden stellen met de
eerste debeste oplossing vooreen probleem dat lijkt te voldoen aan hun
vage maatstaven ('satisfaction') (March en Simon, 1958; Simon, 1957;
Silverman, 1970; Crozier en Friedberg, 1977). Deze gedachte wordt
met tamelijk grote stelligheid naar voren gebracht. Wij menen dat deze
vorm van rationaliteit ongetwijfeld voorkomt, misschien zelfs op grote
schaal. Maar dit sluit de mogelijkheid van zorgvuldige rationele
afweging niet uit. Ons primaire uitgangspunt is, dat een actor - zo lang
de afwegingsprocessen niet al te ingewikkeld zijn - de neiging heeft te
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kiezen voor datgene wat hem het meest voordelig voorkomt. Wanneer
hij boven de 'satisfactiedrempel' een aantal handelingsalternatieven
kan onderscheiden en overzien, is er geen reden om aan te nemen dat
hij het 'eerste het beste alternatief zal kiezen.
Bovendien kunnen actoren ingewikkelde beslissingssituaties op uit-
eenlopende manieren vereenvoudigen, bijvoorbeeld door het kiezen
van uitgangspunten, het structureren van het beslissingsproces, het
nemen van deelbeslissingen, het sluiten van overeenkomsten, en
dergelijke.
Hoewel de 'satisfactiestrategie' op het eerste gezicht 'minder rationeel'
lijkt, kan men haar heel goed als een rationele strategie interpreteren.
In vele beslissingssituaties is het rationele afwegen van alternatieven
door de vaagheid van rationaliteitsmaatstaven en door het bestaan van
vele onzekerheden reeds een 'kostenfactor' van betekenis. De hiervoor
vereiste inspanningen kunnen het vermogen van de betrokken actoren
te boven gaan. Bovendien zal het rendement van zorgvuldige afweging
in veel gevallen achteraf beperkter blijken  te  zijn  dan men tijdens  de
keuze hoopte of verwachtte. Vanwege de relatief hoge 'kosten' en het
matige 'rendement' van een permanent optimaliseringsstreven is het
rationeel, voor dit voortdurende afwegen te zoeken. Routinisering,
ritualisme, traditionalisme kunnen oplossingen zijn die tot 'bevredi-
gende' resultaten leiden en toch de kosten van het afwegingsproces aan-
zienlijkdrukken.

In de hier beschreven paradox is de verhouding tussen strategie en
cultuur aan de orde. Cultuur vormt enerzijds een kader waarbinnen

mogelijkheden voor rationeel handelen worden gedefinieerd. Of, zoals
Crozier en Friedberg stellen: cultuur is een fonds van mogelijkheden
om problemen op te lossen. Maar bij Crozier en Friedberg blijft de
rationeel afwegende actor centraal staan, 66k in de 'satisfactiestrategie':
in de optimaliseringsstrategie vindt toetsing aan ideale maatstaven
plaats, in de satisfactiestrategie vindt toetsing aan minimum-
maatstaven plaats.
Maar een actor kan - zoals Luhmann opmerkte - ook vertrouwde han-
delingspatronen toepassen zonder min of meer serieus de handelings-
alternatieven onder ogen te zien en in het licht van bepaalde maat-
staven te toetsen. Dat wijst op een andere betekenis van de cultuur:
cultuur levert een alternatief voor rationele afweging.2 Culturele
modellen bevrijden de actoren van de noodzaak, in elke handelings-
situatie alle handelingsmogelijkheden te analyseren en te toetsen. In
plaats daarvan handelen zij op een bepaalde wijze'omdat het zo hoort'.
Deze gedachte impliceert g66n cultureel determinisme. De actoren
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hebben steeds de mogelijkheid, zich van gegeven culturele modellen te
distantiEren en verandering ervan na te streven. Maar dit doet, om-
gekeerd, geen afl)reuk aan het feit dat zij culturele modellen kunnen
bevestigen. En ook aan dit bevestigen kan men een rationaliteitsaspect
onderkennen, aangenomen dat de actor zich bewust is van zijn ver-
mogen om zich ervan te distanti8ren. Dus ook het handelen volgens
vertrouwde culturele modellen kan als strategisch handelen van acto-
ren geYnterpreteerd worden.

Strategisch handelen en strategische interactie
Het onderwerp van onze studie is niet zozeer het strategisch handelen
van actoren als zodanig, maar het strategisch handelen in situaties van
interdependentie. Wij dienen de beschouwing daarom toe te spitsen opy
het verschijnsel 'strategische interactie', dat wil zeggen, het op elkaar
gerichte strategisch handelen van actoren. Het bijzondere van strategi-
sche interactie, vergeleken met strategisch handelen in het algemeen, is
dat de actoren met het oog op hun doeleinden een handelingsverloop
ontwerpen, rekening houdend met het feitelijke en verwachte strate-
gisch handelen van de andere actoren. Omdat in de loop van een inter-
actieproces onzekere factoren in zekerheden worden omgezet, wordt
verondersteld dat de actoren in principe geneigd zijn hun strategie te
veranderen in het licht van de veranderde omstandigheden. Strate-
gische interactie moet in principe als dynamisch verschijnsel geanaly-
seerd worden; het ontbreken van dynamiek moet als bijzondere variant
beschouwd worden.
De strategische interactie speelt in de wisselwerking tussen sociale
systemen en het handelen van actoren een centrale rol. Sociale
systemen worden in interactieprocessen gecreEerd en leveren op hun
beurt mogelijkheden en vormen voor interactie. Wij hebben de opvat-
ting verdedigd, dat deze wisselwerking met behulp van ideaaltypen
geanalyseerd moet worden, en aan deze ideaaltypen de eis gesteld dat er
een zodanig verband tussen de eigenschappen van sociale constructies
en het handelen van actoren gelegd wordt, dat hun wisselwerking
begrijpelijk wordt (paragraaf 3.2). Hiertoe moeten het strategisch
handelen, de interactie en de sociale constructies zodanig geconcep-
tualiseerd worden, dat er niet reeds per definitie een deterministisch
verband tussen strategieEn, interactie en sociale constructies wordt
gelegd, terwijl debegrippen toch opelkaar worden afgestemd.
Omdat een strategie een ontwerp van een handelings- respectievelijk
interactieverloop is, is een strategie altijd gebonden aan een actor. Men
kan in principe strategietypen onderscheiden in termen van de vorm
van een handelingsverloop of in termen van de ontworpen interactie-
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typen. Enerzijds vanwege de eindeloze veelvormigheid van hande-
lingssequenties, anderzijds om de verklarende kracht van de strategie-
typen zo groot mogelijk te maken, geven wij de voorkeur aan, strategie-
typen te beschrijven in termen van 'het soort rationaliteit' dat aan het
ontwerp ten grondslag ligt (zie paragraaf3.5).
Interactietypen moeten onafhankelijk van de strategietypen gedefi-
nieerd worden, maar wel met de strategieEn in verband kunnen worden
gebracht. Wij kiezen voor het onderscheiden van 'speltypen', omdat het
spelbegrip zowel naar de aard van de interdependentie (waaronder
congruentie of discongruentie van strategieEn) verwijst, als naar de
interactievorm. Co6peratie en conflict kunnen in dit verband als
hoofdtypen worden aangemerkt (zie paragraaf3.6).
Typen van sociale constructies kunnen in principe eveneens op uiteen-
lopende manieren worden onderscheiden. De aard van de vigerende
culturele modellen en de machtsverhoudingen zien wij als hoofd-
dimensies(zie paragraaf3.7).
De hier onderscheiden typen  zijn op zichzelf geen ideaaltypen,  maar
vormen de bouwstenen hiervan. Ideaaltypen zijn immers verklarings-
modellen.

3.5 Strategietypen

Strategietypen hebben betrekking op het 'soort rationaliteit' van waar-
uit een actor een handelingsverloop ontwerpt. In principe kunnen
rationaliteiten in een onbegrensde hoeveelheid varianten voorkomen.
Wanneer wij trachten typen te onderscheiden, kunnen wij absoluut
niet pretenderen, een min  of meer volledig overzicht van typen - zelfs
van hoofdtypen - te geven. De literatuur vertoont op dit punt ook
allerminst een beeld van systematiek. Wij menen dan ook dat het
verder uitwerken van strategietypen in de nabije toekomst hoge
prioriteit moet hebben. Hier moeten wij volstaan met 'kanttekeningen
bij de literatuur'.
Bij auteurs als Crozier en Friedberg Silverman en Thompson wordt
veel aandacht besteed aan machtsvergroting en onzekerheidsreductie
als essentiele aspecten van het strategisch handelen.
Volgens Crozier en Friedberg zijn actoren er op uit, hun eigen beslis-
singsgebieden te behouden en te vergroten, hun afhankelijkheid van
anderen te beperken, de voorspelbaarheid van het eigen gedrag te
beperken en debeheersing te vergroten overalle omgevingsfactoren die
de doelbereiking kunnen beinvloeden, doch waarvan men de aan-
wezigheid, de werking ofde uitwerking niet kent (Crozier en Friedberg,
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1977). Dit zijn de voornaamste elementen van wat de auteurs als
'machtsstrategie' aanduiden.
1flet beheersen van onzekerheidsbronnen speelt hierin op twee
manieren een rol. Op de eerste plaats is zekerheid van directe betekenis
voor het rationele handelen, omdat het het nemen van beslissingen
vereenvoudigt en de kans op 'juiste' beslissingen vergroot. Op de
tweede plaats is het beheersen van onzekerheidsbronnen op indirecte
wijze van betekenis voor het rationele handelen: het is een ruilmiddel
waarmee men anderen er via onderhandelingen toe kan bewegen,
zekerheden te verschaffen die men (nog) niet beheerst. In dit onder-
handelingsproces kan de actor zijn beheersing van de onzekerheids-
bronnen die voor de ander van belang zijn, uitspelen. Juist dit laatste is
de reden waarom de beheersing van onzekerheidsbronnen als macht
wordt geinterpreteerd.
Crozier en Friedberg wijzen erop, dat actoren hun macht niet alleen
aanwenden om de direct benodigde zekerheden te verkrijgen, maar ook
om hun toekomstige machtspositie veilig te stellen. Hierbij leggen zij
niet de nadruk op het behouden van 'primaire' middelen, zoals kracht,
geld, kennis ofgoederen, maarop de constructie van 'spelregels', waar-
aan zij het recht ontlenen om over de toekomstige aanwending van
middelen te beslissen. In de interactie gebruiken de actoren dus de
macht die zij reeds hebben, om de toekomstige machtsverhoudingen op
een voor hen gunstige wijze te reconstrueren.

Op vele plaatsen in de literatuur komt men het begrip 'onzekerheids-
reductie' tegen als een belangrijk motief of belang van actoren, ook
zonder dat het direct met het verschijnsel 'macht' in verbinding wordt
gebracht. Het oplossen van onzekerheden ('coping with uncertainty') is
bijvoorbeeld volgens Thompson, die het strategisch gedrag van organi-
saties ten opzichte van hun omgeving bestudeert, 'het centrale
probleem' (Thompson, 1967, blz. 13,159 et passim). Binnen de eisen
en randvoorwaarden die de omgeving stelt, moet de organisatie 'under
rationality norms' (Thompson, 1967, op vele plaatsen) trachten haar
doeleinden zo goed mogelijk te realiseren tegen zo gering mogelijke
kosten. Daartoe moet de organisatie trachten zoveel mogelijk onzeker-
heden te reduceren die het nemen van rationele beslissingen verstoren.
Met het oog hierop handelt de organisatie strategisch zowel ten op-
zichte van haar'taakomgeving' als ten opzichte van haar leden, met wie
de organisatie contracten sluit.3
Ook bij Silverman speelt het verschijnsel 'onzekerheidsreductie' een
belangrijke rol. Hij analyseert organisaties als een actieveld, waar-
binnen verschillende groepen actoren vanuit concurrerende interpre-
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tatiesystemen en vanuit een verschillende betrokkenheid aan de inter-
actie deelnemen (Silverman, 1974, blz.  152 en 191-200). Actoren heb-
ben enerzijds de neiging om gewaardeerde situaties te verdedigen tegen
bedreigingen (defensieve strategieen), anderzijds de neiging om
situaties zodanig te beYnvloeden, dat zij meer met de gehanteerde
maatstaven overeenkomen (agressieve strategieen). Vooral defensieve
strategietn zijn een uitdrukking van de behoefte van actoren aan stabi-
liteit (Silverman, 1974, biz. 174-178 en 204). Silverman wijst ook op
het streven van groepen actoren in een organisatie om de eigen beslis-
singsgebieden te behouden en te vergroten en de afhankelijkheid ten
opzichte van anderen te beperken.
Een merkwaardig gegeven in vele beschouwingen over onzekerheids-
reductie is, dat onevenredig veel aandacht geschonken wordt aan de
zekerheid als conditie voor rationeel handelen, terwijl weinig of geen
aandacht besteed wordt aan de factoren waarover men zekerheid wil
verkrijgen. De redenering lijkt te zijn: als een actor zekerheid heeft, kan
hij bij de gegeven omstandigheden de meest gunstige strategie uit-
stippelen, ongeacht de aard van deze omstandigheden. Er wordt der-
halve onvoldoende rekening gehouden met de voor de hand liggende
mogelijkheid, dat actoren tevens proberen - voor zover dat in hun
vermogen ligt - zich te verzekeren van gunstige factoren. Het is zelfs
mogelijk dat een actorgenoegen neemt met grotere onzekerheid, om de
kans te vergroten dat de handelingssituatie voor hem in gunstige zin
verandert: doelbewuste risico-aanvaarding.

De voorgaande beschouwing zou tot de veronderstelling kunnen
leiden, dat vergroting van macht en reductie van onzekerheid en
afhankelijkheid volledig met elkaar corresponderen. Dit is echter niet
het geval.
In de eerste plaats levert macht niet alle gewenste zekerheden op. Inter-
actiesituaties hebben een 'eigen logica', die weliswaar het resultaat is
van het collectieve handelen van de actoren, maar door geen enkele
actor volledigbeheerst kan worden.
In de tweede plaats kan grotere zekerheid reductie van macht veroor-
zaken, met name indien actoren in een onderhandelingsproces over-
eenkomen, bepaaide zekerheden 'uit te wisselen', dat wil zeggen: een
contract aangaan. Het contract en de spelregels die er in zijn vastgelegd,
vergroten voor de afzonderlijke actor de zekerheden, maar beperken
tevens zijn handelingsmogelijkheden.
In de derde plaats kan machtsvergroting ook onzekerheidsvergroting
met zich meebrengen, met name omdat men door de toegenomen
macht voor keuzen geplaatst wordt, die men voorheen niet hoefde te
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maken; onzekerheden die voorheen niet relevant waren, kunnen dat nu
worden. Men kan het ook zo formuleren: machtsuitoefening brengt
verantwoordelijkheden met zich mee, waar de actor met geringe macht
'niet onder gebukt gaat'. De inspanningen van de machtsstrijd en de
verantwoordelijkheden van de machtsuitoefening worden niet nood-
zakelijkerwijze 'goedgemaakt' door de voordelen die de macht op-
levert. Daarom kan het bewust 'overlaten van de macht aan anderen'
evenzeer een rationele strategie zijn als het nastreven van machts-
vergroting.
Wij concluderen dat machtsvergroting niet altijd tot evenredige
vergroting van zekerheden leidt, en dat (grotere) zekerheid niet alleen
afhankelijk is van (grotere) macht.

De laatstgenoemde overwegingen brengen ons op het spoor van een
strategietype, waarin het behoud van gevestigde sociale constructies
centraal staat. In de strategieEn gericht op behoud en vergroting van
macht en zekerheid zit een sterk berekenend element. Zoals we met
name bij Luhmann gezien hebben, nemen sociale constructies- van de
meest algemene culturele modellen tot de meest concrete formele
regels - de actoren ten aanzien van het selecteren uit mogelijke hande-
lingsalternatieven 'werk uit handen'. Hoewel het verdedigen van geves-
tigde sociale constructies deel kan uitmaken van een berekenende
strategie, kan de aanvaarding ervan eveneens verwijzen naar het tegen-
deel: het ontwijken van de noodzaak, alternatieven afte wegen.
Zoals in theoriean over institutionalisering, bureaucratisering en
routinisering al vaak naar voren is gebracht, kunnen in de strategie van
het behoud van gevestigde sociale constructies de doeleinden die bij het
tot stand brengen daarvan in het geding waren, gemakkelijk uit het oog
worden verloren ('goal displacement'). Ze worden niet meer effectief
als toetssteen voor het handelingen gebruikt. Het is mogelijk
dat de tradities op een gegeven moment als'heilig' beschouwd worden
en vanuit dit motief verdedigd worden, doch het is evenzeer mogelijk
dat het minder verheven motief van de zekerheid en het daaruit voort-
vloeiende gemak aan deze strategie ten grondslag ligt.
Een tweede strategietype, waarin berekening een ondergeschikte rol
speelt, wordt gekenmerkt door een gerichtheid op  waarden of morele
standaarden. Het gaat hier om strategieen waarin handelingsalternatie-
ven niet geselecteerd worden op grond van hun instrumentele geschikt-
heid voor het bereiken van gegeven doeleinden, maar gekozen worden
omdat ze principieel juist geacht worden. Het is niet onze bedoeling,
met de aanduiding van dit strategietype een academisch debat op te roe-
pen over het precieze onderscheid tussen instrumenteel handelen en
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waarde-gericht handelen. Het is bedoeld ter correctie van de eenzijdige
aandacht voor de gerichtheid op macht en zekerheid, die men in de
literatuur over 'strategisch handelen' aantreft. Men mag er zeker ook
niet uit afteiden, dat de strategie van het waarden-gericht handelen niet
met meer berekende strategieen gecombineerd zou kunnen worden.
Een duidelijk voorbeeld van het samengaan van waarden-gericht en
berekenend handelen vinden we in het verlenen van humanitaire hulp
door allerlei particuliere instellingen, het Rode Kruis en VN-organisa-
ties. Het verlenen van hulp wordt principieel gemotiveerd door
ethische motieven. Tegelijkertijd staan deze organisaties dagelijks voor
het vraagstuk, hoe zij met hun beperkte middelen zo doelmatig moge-
lijk hulp kunnen verlenen, zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken,
en dergelijke.  Hulp die men op de ene plaats brengt, wordt aan anderen
onthouden.
Hoewel de gerichtheid op waarden samen kan gaan met de gerichtheid
op het behoud van gevestigde sociale constructies, vallen deze twee niet
samen. Waarden kunnen dienen ter legitimering van een behoudende
strategie, maar kunnen ook het motief vormen om 'alle tradities over-
boord te zetten' ofeen'nieuwe maatschappelijke orde' na te streven.

Samenvattend onderscheiden wij de volgende strategietypen die aan
het handelen van actoren ten grondslag kunnen liggen:

1     De strategie van hetbehoudofde vergrotingvan macht.
2     De strategie van hetbehoud ofde vergroting van zekerheid.
3     De strategie van de doelbewuste risico-aanvaarding.
4     De strategie vanhet ontwijken van macht en verantwoordelijkheid.
5     De strategie van het behoud van gevestigde sociale constructies.
6     De strategie van het waarden-gericht handelen.

Deze strategietypen zijn zeer globaal, niet wederzijds uitsluitend en
niet uitputtend. Ze verwijzen niet naar verschillende structuren van
een handelings- of interactiepatroon of naar specifieke 'programma's
die actoren ten uitvoer brengen. De strategietypen onderscheiden zich
door de uiteenlopende 'rationaliteiten' van waaruit de actoren hun
handelingen ontwerpen.

3.6 Speltypen

In paragraaf 3.4 hebben wij speltypen aangeduid als interactietypen
waarin een verband wordt verondersteld tussen de mate van congruen-
tie ofdiscongruentie van de strategieEn van de deelnemende actoren en
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de aard van de handelingssequenties. Dit verband ligt voorde hand, om-
dat een strategie het ontwerp van een handelingsverloop is, en omdat
actoren in een interactiesituatie rekening houden met elkaars strate-
gieen. Omdat de interdependentie tussen actoren in hun strategieEn tot
uitdrukking komt, moet er verband gelegd kunnen worden tussen de
aard van de interdependentie en de aard van de spelen die zich tussen
deze actoren voltrekken.
Nu dient opgemerkt te worden dat niet Alle begrippen waarmee
sociologen interactieprocessen · plegen te beschrijven, betrekking
hebben op bijzondere speltypen in de doorons bedoelde zin. Sommige
begrippen hebben betrekking op dimensies van interactieprocessen die
van meer algemene aard zijn.

Algemenedimensies vaninteractie
In paragraaf3.3 stelden wij: 'De interactie kan ( . . . ) begrepen worden
als "uitwisseling" respectievelijk als communicatie waarin over uitwis-
seling wordt onderhandeld'. Aangezien tussen onderhandeling en uit-
wisseling'besluitvorming' verondersteld mag worden, kunnen wij ten-
minste vier dimensies in interactieprocessen onderscheiden, die welis-
waar meer of minder geprononceerd kunnen zijn, maar niet als 'spel-
typen' kunnen worden opgevat. Deze dimensies zijn: communicatie,
onderhandeling, besluitvorming en ruil (uitwisseling).
Communicatie is een fundamentele dimensie van interactie, die
betrekking heeft op het uitwisselen van informatie, vragen, mededelin-
gen, eisen, meningen, en dergelijke. Het ligt voor de hand dat de aard
van de communicatie de aard van de interdependentie weerspiegelt.
Wanneer de interdependentie duidelijk en specifiek is, kan men bij-
voorbeeld specifiekere communicatie verwachten dan wanneer de
interdependentie diffuus is. Wanneer de doeleinden van de actoren met
elkaarin conflictzijn, zullen deactoren meereisen aan elkaar stellen en
elkaar minder informatie verstrekken dan wanneer de doeleinden
elkaar ondersteunen.
Uiteraard moet communicatie niet gezien worden als 'domme reftex'
op een gegeven en onveranderbare toestand van interdependentie.
Communiceren betekent: strategisch met de interdependentie omgaan,
elkaars prioriteiten en strategieEn beinvloeden, wederkerig onzeker-
heden verkleinen ofjuist vergroten, en dergelijke.
In het begrip onderhandeling - dat uiteraard 'communicatie' insluit -
wordt meer het accent gelegd op pogingen tot wederzijdse bernvloeding
van de actoren. Onderhandeling wordt in de literatuur op zeer uiteen-
lopende wijzen geYnterpreteerd. Walton benadert onderhandeling bij-
voorbeeld als een strategie die uitdrukking geeft aan conflicten
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(Walton, 1972). Thompson en McEwen zien onderhandeling als een
codperatieve strategie (Thompson en McEwen, 1973). Stern ziet
onderhandeling als een strategie voor conflictbeheersing en conflict-
oplossing(Stern, 1976).
Naar onze mening kan onderhandeling inderdaad al deze functies
vervullen, en kan zij zowel bij conflicterende als bij congruente
strategieEn de interactie kenmerken. Onderhandeling is niet meer of
minder dan communicatie in de vorm:  'als jij dit doet, dan doe ik dat',
waarbij de actoren trachten een uitwisselingsformule te vinden die voor
beide partijen relatiefaantrekkelijk is.
Het ligt voor de hand, dat het vinden van zo'n formule niet altijd even
gemakkelijk is. De communicatie zal daarom in conflictsituaties veelal
langduriger en opvallender een onderhandelingskarakter dragen dan in
situaties waarin de actoren weinig meningsverschillen hebben.  Maar A
wij zien ergeen specifiek speltype in. Vanwege het accent op 'beinvioe-1/
ding' is in onderhandelingsprocessen relatiefduidelijk

zichtbaar dat de actoren actiefinspelen op de gegeven interdependentieverhouding.
Besluitvorming is eveneens een dimensie van interactie, die een
algemene strekking heeft en niet als een speltype dient te worden
opgevat. Het is niet scherp van onderhandeling te onderscheiden,
maar het richt de aandacht meer op het resultaat van de onderhande-
ling dan op de onderhandeling zelf. Het is communicatie van het type:
'wij spreken af dat jij  dit doet en ik dat', of- in het extreme geval dat
de actoren in geen enkel opzicht overeenstemming hebben bereikt -
van het type:  'doe jij maar wat je wilt;  ik doe wat ik zelf wil'. Besluit-
vorming is in elke situatie van interdependentie van cruciale betekenis,
omdat het bepalend is voor de wijze waarop de actoren op de gegeven
interdependentieverhouding inspelen. Het betekent dat de actoren
bepaalde handelingsalternatieven uitsluiten ten gunste van andere.
Hoewel 'besluitvorming' geen specifiek speltype is, kan men ook in dit
proces de aard van de interdependentie tussen de actoren weerspiegeld
zien. Een besluitvormingsproces zal in het algemeen sneller tot resul-
taten leiden, indien de interdependentie duidelijk en specifiek is en
indien de strategieEn van de actoren onderling congruent zijn, vergele-
ken met situaties van diffuse interdependentie en conflicterende
strategieEn.
Ruil of uitwisseling ten slotte kan men het beste benaderen als het in
daden omzetten van de overeengekomen besluiten. Men zou hier in de
verleiding kunnen komen om de academische vraag te stellen, ofer van
uitwisseling gesproken mag worden indien er geen besluitvormings-
proces heeft plaatsgevonden. Wij menen dat een omgekeerde redene-
ring vruchtbaarder is: indien er klaarblijkelijk ruil tussen actoren
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plaatsvindt, moet worden aangenomen dat er - hetzij kort geleden,
hetzij langer geleden, hetzij expliciet, hetzij stilzwijgend - een besluit
tot ruil genomen is. Het constateren van ruilprocessen nodigt ertoe uit,
te proberen de interdependentieverhoudingen te achterhalen en het
proces van onderhandeling en besluitvorming te traceren, waarin de
verklaring voor de ruilprocessen gevonden kan worden.
Ruil kan vele vormen aannemen, zoals de uitwisseling van goederen,
informatie, geld, personeel, en dergelijke, maar ook het ondernemen
van overeengekomen activiteiten, of het achterwege laten van hande-
lingen die men zonder ruilovereenkomst verricht zou hebben. Laatst-
genoemde vorm van ruil is weliswaar vaak minder gemakkelijk waar te
nemen dan de andere vormen, maar is in het licht van het'strategisch
omgaan met interdependentie' principieel van even groot belang.

Speltypen
De verhouding tussen de strategieEn van actoren in een interactie-
situatie is van doorslaggevende betekenis voor de aard van het inter-
actieproces. De samenhang tussen interdependentie, strategieEn en
interactie kan - zoals wij uiteengezet hebben (paragraaf 3.2) - het beste
geanalyseerd worden met behulp van ideaaltypen. Ideaaltypen komen
tot stand en worden verbeterd in de wisselwerking tussen theorie-
vorming en onderzoek. De huidige stand van de wetenschapsbeoefe-
ning staat ons toe, een schets van 'speltypen' te maken, die waarschijn-
lijk nog in vele opzichten gebrekkig is. Wat wij opmerkten met betrek-
king tot de strategietypen, geldt ook hier: in de nabije toekomst moet
hoge prioriteit toegekend worden aan een verdere systematische uit-
werking van speltypen.
Wanneer actoren in hun relatie een zodanige interdependentie vast-
stellen, dat zij wederkerig kunnen bijdragen aan elkaars doelbereiking,
dan kunnen zij met dat oogmerk trachten hun activiteiten op elkaar af
te stemmen of ruilovereenkomsten aan te gaan. Dit speltype noemen
wilsamenwerkingofcouperatie.
Het is belangrijk, er de nadruk op te leggen dat het verschijnsel samen-
werking - evenals trouwens de andere speltypen - niet begrepen kan
worden los van haar 'strategische lading'. Dit komt duidelijk tot uit-
drukking in de omschrijving die K8nnen geeft. Er is volgens hem
sprake van interorganisationele samenwerking indien en voorzover er

tussen organisaties tot een gemeenschappelijk handelingsscenario
besloten wordt' (K6nnen, 1980, blz. 29). In plaats van 'organisaties'
kan men hierook'actoren'lezen.
Bish wijst erop dat samenwerking begrepen moet worden in het licht
van de doeleindencongruentie tussen actoren. Samenwerking is
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mogelijk indien de doeleinden van de actoren hetzelfde zijn, of indien
de doeleinden deel uitmaken van een meer omvattend doel en derhalve
complementair zijn, of indien de actoren tot wederzijds voordeel
middelen kunnen uitwisselen (vgl. Bish, 1978).
De beschreven situaties leiden echter niet automatisch noch uitslui-
tend tot samenwerking. De actoren kunnen tevens conflicterende doel-
einden hebben. Wat hiervan het effect is, hangt afvan de vraag, hoe de
betrokken actoren zelfde voor- en nadelen van samenwerking inschat-
ten. Hierbij geldt dat de balans van voor- en nadelen geen onverander-
lijk gegeven is (er is gewoonlijk geen sprgke van een zuiver 'zero-sum
game'), maar in de interactie veranderd kan worden.
Indien twee partijen beide meer voordelen dan nadelen in samenwer-
king zien, is het te verwachten dat zij ook feitelijk zullen gaan samen-
werken. Dat sluit niet uit, dat zij nog zullen proberen in een proces van
informatie-uitwisseling en onderhandeling mogelijkheden te vinden
om hun handelen zodanig op elkaarafte stemmen, dat de voordelen zo
groot mogelijk en de nadelen zo gering mogelijk zullen zijn.
Indien beide partijen meer nadelen dan voordelen in samenwerking
zien, is geen feitelijke samenwerking te verwachten, tenzij zij er in een
proces van informatie-uitwisseling en onderhandeling in slagen,
punten van samenwerking ofvormen van samenwerking te vinden die
meer voordelen dan nadelen opleveren. Partieel conflict is geen defini-
tieve belemmering voor samenwerking.
Indien beide partijen de voor- en nadelen zeer verschillend beoordelen,
is feitelijke samenwerking eveneens afhankelijk van de vraag, of de
partijen erin slagen hun interdependentie zodanig te interpreteren, dat
er samenwerkingsmogelijkheden zichtbaar worden die voor beide
partijen relatiefvoordelig zijn.
Het feit dat het samenwerkingsspel als een 'mixed motives game' wordt
opgevat, betekent dat de actoren in hun interactie elkaars strategieEn
beYnvloeden. Het is niet alleen zo, dat de partijen tot een andere afwe-
ging van voor- en nadelen komen door'water in de wijn te doen' (toe te
geven aan elkaars wensen), want 'toegeven' kan als nadeel gerekend
worden. Het is veeleer zo, dat de 'matrix' van voordelige en nadelige
samenwerkingsvormen bij de aanvang van de interactie niet volledig
bekendis, en de loop van de interactie ontdekten gecre#erdwordt.
Essentieel in de analyse van samenwerking is dan ook het bestuderen
van de manier waarop de actoren de aanvankelijke onduidelijkheid van
voor- en nadelen van samenwerking omzetten in duidelijkheid. Con-
crete besluiten tot samenwerking en feitelijke uitwisseling kunnen niet
los van deze creatieve interactie begrepen worden.
Het ontdekken van interdependentie, het zoeken naar voordelige
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samenwerkingsmogelijkheden, het nemen van besluiten en het effec-
tueren van ruil zijn overigens gewoonlijk niet als duidelijke en opeen-
volgende fasen in de interactie te herkennen. Alle fasen kunnen door
elkaar lopen, terwijl de samenwerkinggroeit, bloeit en vervalt.
Uit het voorgaande is af te leiden, dat het weinig vruchtbaar is om
samenwerking alleen maar vanuit belangenconsensus te beredeneren.
De voordelen die men in eventuele samenwerking ziet, leveren weinig
problemen op. Het zijn juist de punten van conflict en het nog-niet-
zien van bepaalde voordelen, die voor het verloop van het samen-
werkingsspel van essentiEle betekenis zijn.
Naast couperatie wordt in de literatuur (zie hoofdstuk 4) vaak over
coiirdinatie en coalitievorming gesproken. Coilrdinatie is nauwelijks
op zinvolle wijze van couperatie te onderscheiden. De gevoelswaarde
van het woord geeft het naaronze mening een ietsbeperktere betekenis:
het legt iets duidelijker het accent op de terughoudendheid van actoren
in de samenwerking, oftewel op hun streven om hun autonomie te
handhaven.
Hoewel het begrip 'coalitie' in de literatuur op andere wijzen wordt
gedefinieerd (zie paragraaf4.6), stellen wij voor, dit begrip te gebruiken
ter aanduiding van samenwerkingsvormen tussen actoren waarin een
conflict met een derde partij wordt verondersteld. De coalitie kan dan
gezien worden als een speltype waarmee de actoren trachten hun
gezamenlijke macht ten opzichte van de derde partij te vergroten.
Deze opvatting vinden wij onder andere bij De Roon en Wiegman
(1977) en bij K8nnen (1980), die de coalitie zien als een samen-
werkingsconfiguratie, die - behalve uit de behoefte aan competitie-
beperking en uit ideologische gelijkgezindheid - hoofdzakelijk ver-
klaard kan worden uit een strategie van vergroting van de gezamenlijke
macht ten opzichte van derde partijen. Een zwak punt in de genoemde
bijdragen is naar onze mening, dat de rationaliteit van machts-
strategieen ergereduceerd wordt tot getalsverhoudingen.

Hoewel in het samenwerkingsspel en het coalitiespel geen volledige
gelijkgerichtheid van belangen verondersteld wordt, is toch het meest
kenmerkende voor deze speltypen, dat de actoren door het onderling
afstemmen van hun handelen wederkerige voordelen kunnen bewerk-
stelligen. De interdependentie tussen actoren kan echter ook van dien
aard zijn, dat zij weinig of geen mogelijkheden hebben om deze
interdependentie door middel van afstemming in positieve richting te
sturen. Het kan zijn, dat een voordeel voor de ene partij zonder meer een
nadeet voor de andere partij betekent. Dit is de centrale veronderstel-
ling in het 'zero-sum game'. Dit speltype wordt wel gelijkgesteld met
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het 'prototype van het conflict'. Hierbij zijn drie kanttekeningen te
maken. Ten eerste sluit het 'mixed motives game' conflict allerminst
uit. Ten tweede is het in een dialectische theorie onjuist, zelfs het
scherpste conflict als'zero-sum game' op te vatten. Ook al brengt voor-
deel voor de ene partij nadeel voor de andere partij met zich mee, dat
neemt niet weg dat de actoren kunnen trachten de wederkerige nadelen
te verkleinen zonder evenredige verkleining van de eigen voordelen.
Ten derde hoeft een spelsituatie waarin het voordeel van de 66n een
nadeel voor de ander is, niet noodzakelijk een conflictklimaat te
vertonen.
Wij onderscheiden twee speltypen die het model van het 'zero-sum
game' benaderen: het competitiespel en de strijd.
Het competitiespel is globaal het tegendeel van het coalitiespel. Het is
een speltype waarin de actoren met het oog op hun doeleinden (het
leveren van een produkt, het verkrijgen van middelen) dingen naar de
gunst van de derde partij. Zij ontplooien activiteiten of laten deze juist
achterwege om hun aantrekkelijkheid als 'transactiepartner' ten
opzichte van de derde partij te vergroten.
Het is heel wel mogelijk dat dat de actoren die in een competitiespel
verwikkeld zijn, tevens samenwerken op punten die niet relevant zijn
voor het verwerven van de gunst van de derde partij.
Een bijzondere vorm van samenwerking kan zich voordoen in de
situatie waarin het competitiespel voor de actoren zelf te grote nadelen
dreigt op te leveren. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat ondernemingen
elkaar trachten te overtroeven in het aanbieden van voordelen aan de
derde partij-klanten, leveranciers, en dergelijke-zodat zij uit de trans-
acties met de derde partij onvoldoende opbrengsten verkrijgen om te
kunnen voortbestaan. In dat geval is beperking van competitie in het
voordeel van beide partijen en dus een voor de hand liggend item van
samenwerking (zie Williamson, 1965). Beperking van competitie is een
duidelijk voorbeeld van het vermogen van actoren om de gegeven
interdependentieverhoudingen'strategisch om te buigen'.
Het competitiespel is het duidelijkste voorbeeld van de mogelijkheid
dat een 'zero-sum game' niet noodzakelijk een conflictklimaat hoeft te
vertonen. De partijen in het competitiespel zijn vaak 'collega's' en zijn
het er ook vaak over eens, dat zij zich ten opzichte van elkaar gematigd
competitiefdienen te gedragen. Het competitiespel sluit een duidelijke
ideologische consensus niet uit.
Wanneer het competitieve handelen van de actoren zich afspeelt
binnen het kader van gemeenschappelijk aanvaarde spelregels, is er
geen sprake van zuivere conflictverhoudingen: de ene partij accepteert
het, wanneer de andere partij - met eerbiediging van de spelregels - met
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de winst gaat strijken, ook al kan het incasseren van het verlies hard
zijn.
Naast het competitiespel onderscheiden wij de strijdals apart speltype.
Het is de tegenpool van het samenwerkingsspel. De strijd wordt geken-
merkt door het streven van de betrokken actoren om de wederzijdse
doelbereiking te belemmeren. Terwijl de actoren in het competitiespel
er belang bij hebben, de gunst van een derde partij te winnen, maar er
op zichzelfgeen behoefte aan hebben de andere partij tegen te werken,
is de strijd er direct op gericht, te voorkomen dat de andere partij haar
doeleinden bereikt. De doeleinden van de actoren zijn als zodanig
discongruent. Het tegenwerken van de tegenpartij hoeft zelfs niet te
betekenen dat men daardoordeeigen doeleindenbeterkan realiseren.
De strijd kan zich op verschillende manieren afspelen. De actoren
kunnen elkaars doeleinden als zodanig aanvechten. De strijd
speelt zich  dan af op ideologisch vlak. De 'logica' hierachter is de ver-
onderstelling dat, als de legitimiteit van bepaalde doeleinden wordt
ondermijnd, de andere partij zal ophouden deze doeleinden na te
streven, hetzij uit eigen beweging, hetzij nadat derden het verschaffen
van middelen hebben gestaakt.
Actoren kunnen elkaar ook bestrijden door elkaar direct in de sfeer van
de activiteiten te dwarsbomen, of door de beschikbaarheid en ver-
krijging van middelen te manipuleren.
Welke vorm de strijd ook aanneemt, de tegenstellingen zijn van meer
principiale aard, zodat er weinig aanknopingspunten zullen zijn om
gemeenschappelijke problemen op te lossen. De probleemdefinities
van de actoren zijn immers onverenigbaar. Daarom is de strijd meestal
niet als een zuiver 'Zero-sum game' te benaderen. Ten eerste ontbreekt
veelal een gemeenschappelijke opvatting over de aard van de tegenstel-
lingen, ten tweede hoeft verlies voor de ene partij niet noodzakelijk
winst voor de andere partij met zich mee te brengen (of het moest het
gevoel van tevredenheid zijn dat men de tegenpartij effectief heeft
gedwarsboomd). Men zou van een 'negative (variable) sum game'
kunnen spreken.
Walton heeft gewezen op een interactietype, dat noch een co6peratief,
noch een conflictueel karakter heeft. Hij noemde het 'vermijding'
(avoidance; Walton, 1972). Walton paste het begrip toe op
de interactie tussen organisaties en tussen afdelingen van organisaties,
maar het heeft onzes inziens een algemenere toepasbaarheid. Dit spel-
type veronderstelt interdependentie die de betrokken actoren - met het
oog op hun doelbereiking - niet volstrekt kunnen negeren, zodat er
aanleiding is tot interactie, maar die niet duidelijk en concreet genoeg is
om de actoren ertoe te brengen actiefconflicten uit te spelen, te onder-
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handelen of transacties aan te gaan. Op korte termijn staat er voor de
actoren niet veel op het spel, terwijl er op de lange termijn veel op het
spel zou kunnen staan. Er vindt dus wel interactie plaats, zodat de
actoren 'op de hoogte blijven' en zelfs naar buiten de indruk kunnen
wekken 'samen te werken', maar zij vermijden dat er onnodig kwesties
worden aangeroerd die conflicten oproepen, belangrijke investeringen
vergen ofbedreigend zouden kunnen zijn voorde autonomie. Omdat in
het vermijdingsspel de partijen de neiging hebben elkaar te ontzien, ten
einde zelfontzien te worden, zal een ombuiging in de richting van een
ander speltype vaak pas optreden onder de druk van externe ontwikke-
lingen.
Tenslotte is er een speltype, dat speciaal van belang is voor de interactie
tussen georganiseerde groepen: de fusie. De fusie is in feite een bijzon-
dere vorm van samenwerking, die met zich meebrengt dat de actoren
ten gevolge van de samenwerking ophouden als afzonderlijke actoren
voort te bestaan. Strikt genomen is de fusie de uitkomst van het eigen-
lijke spel: de fusievoorbereiding. We bespreken deze samenvattings-
variant in paragraaf4.6.

Samenvattend onderscheiden we de volgende speltypen als ideaal-
typische varianten van de interactie tussen actoren:
1 Samenwerking of couperatie, waarin de actoren hun handelen
onderling afstemmen met het oog op de vergroting van wederzijdse
voordelen.
2 De coalitie, waarin actoren samenwerken om een gemeenschappelijk
belang tegenovereen derde partij te behartigen.
3 De competitie, waarin actoren pogen zich tegenover een derde partij
aantrekkelijkerte maken als transactiepartner dan de andere actoren.
4 Competitiebeperking, waarin actoren hun competitieve handelen
aan gemeenschappelijke spelregels binden om de wederzijdse nadelen
van de competitie te beperken.
5 De strijd, waarin actoren trachten de wederzijdse doelbereiking te
belemmeren.
6 De vermijding, waarin actoren interacteren zonder te willen samen-
werken ofconflicten te willen oproepen.
7 Defusie, waarin de samenwerking tussen georganiseerde groepen uit-
mondt in samensmelting van deze groepen.
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3.7 Sociale actiesystemen

Het concept 'sociaal actiesysteem'
In de strategische interactie tussen actoren worden niet alleen concrete
en eenmalige problemen opgelost, maar worden ook sociale construc-
ties gecreEerd, bevestigd, veranderd ofopgeheven. Hierdoor worden de
spelmogelijkheden voor de actoren voor de toekomst gedefinieerd. De
strategische interactie vindt altijd plaats binnen het kader van een
gegeven stelsel van spelen, en in de strategische interactie wordt het
stelsel van spelen geproduceerd en gereproduceerd. Een stelsel van
spelen noemen wij een 'sociaalactiesysteem'.
Het spelbegrip is  in de voorgaande paragraaf gebruikt om interactie-
typen te onderscheiden. Men mag hier echter niet uit concluderen dat
het alleen maar als'proces' mag worden opgevat. Het spelbegrip isjuist
gekozen omdat in het tegelijkertijd naar het 'spelen als proces' en naar
de 'spelstructuur' en de 'spelregels' verwijst. De dialectiek zit hierin,
dat de spelstructuur het spelen conditioneert, en dat in het spelen de
spelstructuur wordt 'bewerkt'. Het spel duidt op gestructureerde kn
structurerende interactie. Een sociaal actiesysteem is nu een stelselvan
spelen, hetgeen een verschuiving van het niveau van redenen impli-
ceert. Het begrip stelsel duidt primair op een gestructureerde samen-
hang binnen een verzameling spelen. De dynamiek van een sociaal

actiesysteem bestaat niet uit het 'spelen als proces', maar uit verande-
ringen in de structuur en de onderlinge samenhang van de spelen, die
voortvloeien uit de structurerende interactie.
De analyse van sociale actiesystemen is van belang, omdat een 'spel'
nooit in een sociaal vacuum bestaat, en niet adequaat begrepen kan
worden los van de context waarin het is ingebed. Deze context moet
niet begrepen worden als een deterministisch systeem, maar als het
verband tussen spelen dat voortvloeit uit het feit dat actoren - die in een
groot aantal interactiesituaties deelnemen - er samenhang in brengen.
Omdat het begrip 'actiesysteem' verwijst naar samenhang die sociaal
geconstrueerd is, hebben actiesystemen zelden scherpe grenzen. Men
kan gewoonlijk op verschillende manieren 'stelsels van met elkaar
samenhangende spelen' onderscheiden, maar waar men de grenzen
ook   legt,   men zal altijd 'grens-overschnjdende interactie' kunnen
waarnemen, hetgeen bewijst dat er ook samenhang met spelen in de
omgeving is. Omdat men voor het maken van een sociologische analyse
een grensbepaling van het studie-object niet kan missen, moet men
dergelijke grenzen op pragmatische gronden kiezen.
In het begrip 'sociaal actiesysteem' verwijst het systeem-concept dus
niet naar een conglomeraat van handelingen die functionele samen-
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hang vertonen, zoalsbij Parsons en Luhmann (zie paragraaf2.4 en 2.5).
Ook wordt het systeem-begripnietgebruikt teraanduiding van een ver-
zameling personen of actoren. Evenmin beschouwen wij het systeem-
begrip als een 'pure abstractie' van sociologen ter aanduiding van
eveneens abstracte aspecten die men met betrekking tot sociale ver-
schijnselen zou kunnen onderscheiden. Wij gebruiken de term
'systeem' niet om verbindingen te leggen met organische, natuurlijke of
technische systemen, noch om de vruchten van een'algemene systeem-
theorie' te kunnen plukken. Volgens De Leeuw (1974) is de voornaam-
ste betekenis van de algemene systeemleer. de mogelijkheid van co8rdi-
natie tussen verschillende disciplines door het bieden van een gemeen-
schappelijke taal en een gemeenschappelijke methode. Hoewel wij het
eens ziin met de belangrijkste door hem getrokken conclusie, namelijk
dat de systeemleer geen substantiEle theorie dient te zijn (De Leeuw,
1974, blz. 237), delen wij niet zijn optimisme ten aanzien van het nut
van de gemeenschappelijke taal en methode, die de systeemleer
mogelijk maakt. De Leeuw ziet geen bezwaar in het kiezen van
methodische en methodologische uitgangspunten die onafhankelijk
zijn van de discipline, ondanks het feit dat hij erkent dat door de keuze
van de systeemtheoretische benadering begrenzingen gekozen worden,
die het risico in zich dragen dat bepaalde essentiele vragen en inzichten
'wegvertaald' worden (De Leeuw,   1974,  blz.   145 en 193-200).  De
Leeuw wil zich niet uitspreken over de ontoetsbare vraag of de door de
sociale wetenschappen bestudeerde verschijnselen wel of niet van een
geheel andere orde zijn dan de door de natuurwetenschappen bestu-
deerde verschijnselen (1974, blz. 232). Ons uitgangspunt is daar-
entegen dat sociale verschijnselen van principieel andere orde zijn dan
biologische en fysische verschijnselen. Daarom menen wij dat wij van
de algemene systeemleer geen systematische zinvolle bijdrage aan de
sociologische theorievorming kunnen verwachten. Bovendien is de
vraag of we een adequate dialectische theorie in de taal van een alge-
mene systeemleer zouden kunnen uitdrukken, niet aan de orde zo lang
we wel een algemene systeemleer, maar nog geen adequate dialectische
theorie hebben.
Ook al hebben we de term 'systeem' gekozen, wij menen dat elke

analogie  met  biologische, fysische oftechnische  systemen als  irrelevant
verworpen moet worden. Wil moeten ons bij het begrip 'sociaal actie-
systeem' iets sociaals en dialectisch voorstellen: het is sociaal geprodu-
ceerd, het is reEel en het conditioneert de strategische interactie tussen
actoren.
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Strategische interactie en institutionalisering
De structuur van spelen en van sociale actiesystemen moet begrepen
worden als product van strategische interactie. Juist vanwege de con-
ditionerende werking ervan hebben actoren er belang bij, sociale con-
structies tot stand te brengen die gunstige voorwaarden bieden voor het
realiseren van hun doeleinden. In de strategische interactie staat niet
alleen het gebruik van beschikbare middelen voor actuele doeleinden
op het spel, maar eveneens de regulering van de beheersing der
middelen met het oog op hun aanwending voor toekomstige doel-
einden. De actoren gebruiken de middelen die zij nu beheersen niet
alleen voor het oplossen van actuele - eigen en gemeenschappelijke -
problemen, maar ook voor het reguleren van de toekomstige betrek-
kingen, in het bijzonder hun machtsverhoudingen.
Behalve op de toekomstige beheersing van de middelen kunnen
actoren ook trachten invloed uit te oefenen op de prioriteiten die de
betrokken actoren stellen met betrekking tot hun doeleinden, omdat
hierdoor de relevantie en de beschikbaarheid van uiteenlopende
middelen kunnen worden beinvioed.
Het streven van actoren om toekomstige prioriteiten en de beheersing
der middelen te beinvloeden, betekent dat zij - geconditioneerd door
hun huidige interdependentie - trachten hun toekomstige interdepen-
dentie te reguleren. Dit kan gebeuren door erkenning van prioriteiten,
erkenning van wederzijdse competenties en bevoegdheden, arbeids-
verdeling, formele werkafspraken, uitwisselingscontracten, regels voor
competitiebeperking, etc.
Nu mag men uit deze redenering niet afleiden, dat actoren sociale actie-
systemen kunnen maken naar gelang het hun uitkomt. Actiesystemen
zijn het product van een collectiviteit, en geen enkele afzonderlijke
actor kan het strategisch handelen van zijn mede- respectievelijk tegen-
spelers volledig beheersen. De uitkomsten van het collectieve handelen
zijn in die zin, vanuit strategisch oogpunt gezien, 'onbepaald'. Anders
gezegd: sociale actiesystemen vertonen een'eigen logica'. Deze is uiter-
aard niet onafhankelijk van de strategieEn van de betrokken actoren, en
volgt daarom geen universele wetten. Ook ontwikkelen sociale actie-
systemen zich niet volgens dwingende 'historische wetten', waarmee
hun ontwikkeling adequaat voorspeld zou kunnen worden. Wel kun-
nen achteraf verklaringen gevonden worden voor de feitelijke eigen-
schappen van actiesystemen, door ze te beschouwen als resultante van
de strategische acties van de betrokken actoren gezamenlijk.
Deze opvatting over actiesystemen als 'sociaal product' heeft impli-
caties voor de interpretatie van het verschijnsel 'institutionalisering'.
Zijderveld vatte institutionalisering op als een objectiveringsproces
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waarin individuele menselijke handelingen worden omgezet in collec-
tieve normatieve handelingspatronen, die de individuen beperkingen
opleggen En zekerheden verschaffen (Zijderveld, 1966, blz. 29-30). De
rol van actoren doet ons beseffen, dat het niet zo maar om een 'ver-
steningsproces' gaat, maar de uitkomst van de strategische actie van
individuele en collectieve actoren is.
Deze interpretatie impliceert een correctie ten opzichte van die
theorieBn die institutionalisering alleen maar als het resultaat van
gewoontevorming zien. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Berger en
Luckmann, die opmerken: 'Institutionalization occurs whenever there
is a reciprocal typification of habitualized actions by types of actors'
(1967, blz. 54). Ten eerste bestaan typen van actoren niet als reEle
subjecten, maar slechts als abstractie; ze kunnen dus niets 'doen'. Ten
tweede kunnen verzet en innovatie even goed als gewoontevorming de
basis van institutionalisering zijn. Ten derde is wederkerigheid van
typificaties geen onmisbare voorwaarde voor institutionalisering.
Ook Luhmann brengt institutionalisering in verband met gewoonte-
vorming: 'Soziale Systeme bestehen aus faktischen Handlungen, die
sinngemUss zusammenhiingen. Ein solcher Sinnzusammenhang
gewinnt Dauer, Konsistenz und Konsensfdhigkeit dadurch, dass das
Handeln typisch erwartbar wird' (Luhmann, 1970, blz. 42). Voorspel-
baarheid versterkt volgens Luhmann de betekenissamenhang, maar er
wordt - afgezien van de 'zirkullire Interdependenz' (1970, blz. 71) -
geen verklaring gegeven voor het voorspelbaar worden (gewoonte-
vorming).
Naar onze opvatting kan men slechts zinvol van'betekenissamenhang'
spreken voor zover deze gedragen wordt door actoren, dat wil zeggen:
in verband gebracht kan worden met hun strategieEn. 'Verstenings-
processen' voltrekken zich niet buiten de actoren om.

Sociale actiesystemen en hun omgeving
Zoals spelen niet geisoleerd bestaan, maar deel uitmaken van sociale
actiesystemen, zo bestaan sociale actiesystemen niet in isolement,
maar zijn verbonden met andere sociale actiesystemen, waarmee zij
samen het 'macro-systeem' van de samenleving vormen. Ook hier is
sprake van tweezijdige beinvloeding. Actoren kunnen veranderingen
tot stand brengen in actiesystemen en hun onderlinge samenhang, het-
geen veranderingen in het macro-systeem met zich meebrengt. Omge-
keerd worden de eigenschappen van een actiesysteem beinvloed door
zijn verbinding met andere actiesystemen.
Van de door ons besproken auteurs bepleit Touraine het duidelijkst
een analyse van het handelen van actoren in het licht van de aard van de

97



omvattende samenleving: 'Les 6changes et transactions ne forment pas
la trame d'une societe adaptative, car ils se situent eux-mtmes a
l'intdrieur d'un type de soci6t6, d'un moddle de connaissance, d'un
moddle culturel et d'un type d'accumulation' (Touraine, 1974, biz.
121). Touraine erkent nadrukkelijk de rol van de actoren, maar spreekt
duidelijk uit, dat het handelen van de actoren niet begrepen kan wor-
den tenzij in het licht van hun (klasse)positie in de samenleving en van
het culturele model van die samenleving dat hun bewustzijn conditio-
neert.
Ook Crozier en Friedberg wijzen op het belang van de cultuur als'fonds
van mogelijkheden om de problemen van de onderlinge interactie te
regelen'.
Ten aanzien van Touraine kan men de kritiek hebben, dat de rol van de
omgeving te veel wordt toegespitst op de klassenstructuur van de
samenleving. Ten aanzien van Crozier en Friedberg kan men kritiek
hebben, dat zij 'cultuur' te beperkt - namelijk zuiver instrumenteel -
benaderen.
Hoewel wij zelf nog slechts voorlopige ideeEn hebben over de wijze
waarop de rol van de omgeving van actiesystemen bestudeerd moet
worden, menen wij dat deze analyse hoofdzakelijk op twee vragen
betrokken moet worden:
1  Op welke wijze is het bestudeerde actiesysteem verbonden met
actiesystemen in zijn omgeving? Hierbij stelt men in principe dezelfde
vragen als bij de analyse van afzonderlijke actiesystemen: welke
actoren interacteren met elkaar, wat is de aard van hun interdependen-
tie, welke doeleinden stellen zij zich, welke middelen zijn relevant, hoe
is de beheersing over de middelen verdeeld, welke strategietypen
vinden we bij de verschillende actoren, welke speltypen kenmerken de
interactie, wat voor actiesysteem ontwikkelen de actoren? Dit komt
neer op de bestudering van een actiesysteem 'op een hoger niveau',
waarin de actoren zelf 'georganiseerde actoren' zijn. De analyse van
interorganisationele relaties is een duidelijk voorbeeld van dit type
analyse.
2 Welke invloed heeft de cultuur van de omvattende samenleving op
de werkelijkheidsdefinities van de betrokken actoren, hun doeleinden
en hun strategieEn?

De eerstgenoemde vraag zou op zichzelf genomen geen verdere toe-
lichting (wel uitwerking) behoeven, omdat al hetgeen gezegd is over
interdependentie, strategisch handelen, spelen en sociale actie-
systemen, er mutatis mutandis op van toepassing is. De tweede vraag
stelt echter de verhouding tussen sociale actiesystemen en cultuur ter
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discussie. Door'spelen' te betrekken op 'gestructureerde en structure-
rende interactie' en door het aanduiden van sociale actiesystemen als
'stelsels van spelen' is de verhouding tussen structuur en cultuur aan de
orde. Eenvoudig gezegd: zijn structuur en cultuur hetzelfde? Is de 66n
een 'onderdeel' of 'aspect' van de ander? Of zijn het verschillende
verschijnselen, waartussen invloedsrelaties kunnen worden vastge-
steld?

Structuur en cultuur
Van Doorn en Lammers maken een duidelijk onderscheid tussen
'structuur' en 'cultuur' als de twee hoofddimensies van sociale
systemen. 'Structuur' duidt op het geheel van objectieve relaties tussen
actoren, en 'cultuur' verwijst naar een fonds van waarden, normen,
doeleinden en verwachtingen (Van Doorn en Lammers, 1967).
Dit dualistische denken in termen van het feitelijke en objectieve
versus het ideEle en het normatieve lijkt weinig vruchtbaar, indien men
zich realiseert dat sociale relaties altijd sociaal geconstrueerd en nor-
matief geladen  zijn,  en dat culturele opvattingen de problemen defi-
nieren die in relaties aan de orde zijn, alsmede het strategisch handelen
dat op probleem-oplossing is gericht, normeren. Door een dualistisch
denken te verwerpen, dreigt het echter moeilijk, zo niet onmogelijk te
worden, structuur en cultuur van elkaar te onderscheiden. Dit
probleem is karakteristiek voor de Franse sociologie.
Bij Crozier en Friedberg vertonen de begrippen 'relatie' en 'cultuur'
een zeer nauwe verwantschap. Zij spreken van de 'relationele, dat wil
zeggen culturele vermogens van de individuen' ('des capacit6s
relationnelles, c'est- A-dire culturelles, des individus'; Crozier en Fried-
berg, 1977, blz. 168). Cultuur bestaat uit affectieve, cognitieve, intel-
lectuele en rationele elementen, en is een instrument en een vermogen
('capacitd') dat de individuen verwerven, gebruiken en veranderen,
terwijl ze hun relaties en ruilbetrekkingen met de anderen opbouwen
en beleven. Cultuur als dimensie van de groep wordt kortweg omschre-
ven als de collectieve capaciteit voor het oplossen van de problemen
van het gezamenlijke handelen (Crozier en Friedberg, 1977, blz.
179-189).
Het structuurbegrip krijgt in het werk van Crozier en Friedberg geen
zelfstandige definitie. Het verwijst eenvoudig naar 'het gestructureerd
zijn' van de relaties en de interactie tussen de actoren. De cultuur
vervult deze structurerende functie, en krijgt los van deze functie geen
aandacht

Bij Gurvitch wordt het structuur-begrip zo breed ingevuld, dat 'cultuur
er een aspect van is. Volgens Gurvitch houdt de sociologie zich bezig
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met de bestudering en verklaring van 'totale sociale verschijnselen'
('des phtnomBnes sociaux totaux'), die begrepen moeten worden als
'pluri-dimensioneel'. Totale sociale verschijnselen manifesteren zich
als bestaande uit een opeenstapeling van 'dieptelagen' (die wij ons niet
in ruimtelijke zin moeten voorstellen), die ieder een 'vlak' van de
verschijnselen voorstellen, gemakkelijker of moeilijker toegankelijk
voor onze waarneming; dieptelagen die ieder een bepaald licht werpen
op het totale sociale verschijnsel en daartoe ook in relatie tot dat sociale
verschijnsel geYnterpreteerd moeten worden. Deze 'lagen' zijn afhan-
kelijk van de beschouwingswijze van de socioloog. Zij moeten niet
worden opgevat als opeengestapelde substanties, noch als ontsluierin-
gen van het sociale wezen als zodanig, doch slechts als bruikbare con-
ceptuele kaders, die de objectiveringen in de werkelijkheid benaderen
en geschikt zijn voor sociologisch onderzoek (Gurvitch, 1958, blz.
157-158).
Het begrip 'strucmur' verwijst nu naar de totaliteit, de eenheid en de
dynamiek van deze totale sociale verschijnselen, die in de realiteit
bestaan, voorafgaand aan en onafhankelijk van de 'dieptelagen' die de
socioloog onderscheidt om de totale sociale verschijnselen te kunnen
analyseren.
Het begrip 'structuur' is weliswaar minder rijk dan de totale ver-
schijnselen zelf, maar het is rijker dan het begrip 'institutie' of'organi-
satie' of elk ander begrip dat een dieptelaag van de totale sociale ver-
schijnselen aanduidt; dit zijn;
- de morfologische en ecologische oppervlakte;
- de georganiseerde apparaten (geformaliseerde en gehiErarchiseerde
gedragswijzen);
- de sociale modellen, omvattend zowel culturele modellen als tech-

nische modellen;
- de collectieve gedragingen met een zekere regelmaat;
- de netwerken van sociale rollen;
- de collectieve attituden;
- de sociale symbolen;
-de creatieve en innoverende collectieve gedragingen;
-decollectieveideeEn en waarden;
- de collectieve mentale toestanden en geestelijke activiteit.
De structuur van de totale sociale verschijnselen kan door de socioloog
slechts benaderd worden door de analyse van deze dieptelagen in hun
complementariteit, wederzijdse implicatie, ambiguiteit, polariteit en
wederkerigheid (Gurvitch, 1958, blz. 158-171), waarmee hij structuur-
typen kan construeren (blz. 210).
Met deze zeer complexe en moeilijk operationaliseerbare benadering
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zet Gurvitch zich nadrukkelijk aftegen de in de Angelsaksische litera-
tuur dominerende neiging, de hele sociale realiteit te reduceren tot
relaties tussen individuen en groepen, en de structuur van deze relaties
te reduceren tot een netwerk van interacties, waarmee een verzameling
culturele waarden correspondeert.

Deze kleine excursie naar Gurvitch dient ter beargumentering van
onze opvatting, dat het begrip 'sociale structuur' in principe breed
moet worden opgevat en dat het het begrip'cultuur' in hoge mate over-
lapt. De complexiteit en veelomvattendheid van Gurvitch structuur-
begrip isechter van dien aard, dat het naaronzeopvatting weinigbruik-
baar is in een theorie die behalve 'adequaat verklarend' ook nog
'wetenschappelijk nuchter' en'empirisch kritiseerbaar' wit zijn.
Bovendien willen wij het onderscheid tussen 'structuur' en 'cuhuur'
handhaven, omdat dit begrip een zinvolle rol zou kunnen spelen in een
dialectische theorie, en wel in de beschrijving van de spanning tussen
het 'retle' en het 'mogelijke' Cultuur als een geheel van - niet geheel
consistente - zienswijzen en visies verschaft de actoren niet alleen
legitimeringsgronden om gevestigde sociale actiesystemen te aanvaar-
den en te verdedigen, maar ook om er afstand van te nemen, ze te ver-
anderen en zich eractieftegen te verzetten.
De analyse van interdependentie tussen actoren, strategieEn, spelen en
sociale actiesystemen (op verschillende analyseniveaus) zien wij als
een analyse van gestructureerde en structurerende interactie. Culturele
modellen bieden de actoren referentiekaders waarmee zij structuur-
bestendigende en structuur-veranderende 'oplossingen' voor hun
interdependentieproblemen kunnen legitimeren. Een typologie van
actiesystemen zou kunnen worden beschreven in termen van struc-
tuurvarianten en /of typen van culturele modellen.

Typen van sociale actiesystemen
Men kan vanuit zeer uiteenlopende gezichtshoeken typen van sociale
actiesystemen onderscheiden. In onze voorgaande beschouwing
hebben wij sociale actiesystemen vooral geYnterpreteerd als sociale
constructies, die actoren ontwikkeld hebben om hun interdependentie
te reguleren. Interdependentie is afhankelijk van de doeleinden van de
actoren en de beschikbaarheid van en de beheersing over relevante
middelen (doeleinden en middelen ruim geinterpreteerd). Dit betekent
dat regulering van interdependentie in principe zowel 'via de doel-
einden' als'via de beheersing van de middelen' gestalte kan krijgen. Dit
levertdde hoofdvarianten op:
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- regulering van interdependentie overwegend door middel van een
'cultureel model';
- regulering van interdependentie overwegend door middel van struc-
turering van de machtsverhoudingen;
- regulering van interdependentie door middel van een cultureel model
En doormiddel van structurering van de machtsverhoudingen.
Binnen deze hoofdvarianten kunnen typen onderscheiden worden op
basis van soorten culturele modellen en machtsstructuren en intensiteit
van de regulering.
Het zou op deze plaats te ver voeren, een overzicht te geven van typen
die binnen het hier geschetste kader'voor de hand' liggen of van typen
die in de literatuur beschreven worden en hier 'ingepast' zouden
kunnen worden. Wij volstaan rnet enkele voorbeelden.
Binnen de eerste hoofdvariant kunnen sociale actiesystemen worden
ingedeeld, waarin een normatieve 'leer'het dominante richtsnoer voor
het strategische handelen van de actoren is, en waarin de verdeling en
de beheersing van relevante middelen niet of nauwelijks gereguleerd
zijn. Religieuze actiesystemen vallen soms - maar niet altijd! - onder
deze variant, namelijk indien zij de gelovigen voorhouden op welke
waarden zij zich moeten orianteren - bijvoorbeeld naastenliefde,
geweldloosheid, aanvaarding van het noodlot - zonder dat concrete
handelingsalternatieven worden voorgeschreven of verboden. Ook
bepaalde kunstzinnige stromingen kunnen soms dit type actiesystemen
benaderen, namelijk indien ze een principe hoog in het vaandel
schrijven, maar de kunstenaar niet binden aan bepaalde middelen om
aan dit principe uitdrukking te geven.
Deze voorbeelden geven reeds aan, dat het moeilijk is 'zuivere' typen
van de eerste variant te vinden.
Sociale actiesystemen bevatten gewoonlijk ook spelregels, waarin de
beheersing van middelen en de legitieme gedragsalternatieven voor de
verschillende actoren zijn gedefinieerd. Indien zulks gebeurt zonder
verwijzing naar bepaalde culturele modellen, vindt de regulering
overwegend plaats door middel van structurering van de machts-
verhoudingen.
Binnen deze tweede hoofdvariant kunnen uiteenlopende structuur-
typen onderscheiden worden. Wij zien de mate van beheersing door
middel van formele regelgeving en de mate van machtsconcentratie
respectievelijk machtsspreiding als de belangrijkste dimensies. Deze
dimensies spelen een centrale rol in verschillende typologieEn.
Bijvoorbeeld:
- de bureaucratie, de frontline-organisatie, de totale institutie en de
doordringbareorganisatie(Smith, 1970);
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-de eenheidsstructuur, de federatieve structuur, de coalitiestructuur en
de sociale keuzestructuur(Warren, 1967; zie paragraaf4.4);
- het systeem van volledig persoonlijke beheersing, het systeem van
volledig geautomatiseerde beheersing, het systeem van de onpersoon-
lijke administratieve beheersing en het systeem van beheersing op basis
van decentralisatie en participatie (zie Plasmans, 1977, die overigens
deze systemen als 'strategieen' aanduidde).
In het volgende hoofdstuk zullen wij een aantal structuurvarianten van
interorganisationele netwerken naderbespreken.
De hier besproken structuurtypen zijn gedefinieerd onafhankelijk van
de culturele modellen die het betreffende actiesysteem kenmerken.
Wel is het zo, dat sommige van deze structuurtypen bij uitstek verenig-
baar zijn met 'cultureel pluralisme' - zoals de doordringbare organisa-
tie, de sociale keuzestructuur en het systeem van beheersing op basis
van decentralisatie en participatie -, terwijl andere structuurtypen het
bestaan van een dominant cultureel model veronderstellen - zoals de
totale institutie, de eenheidsstructuur en het systeem van volledig
geautomatiseerde beheersing.
De'zuiver pluralistische typen' berusten op regulering van interdepen-
dentie door middel van structurering van de machtsverhoudingen, en
behoren tot de tweede hoofdvariant.
Meestal zullen actiesystemen echter zowel een specijieke machts-
structuur als een (min of meer) dominant cultureel model hebben.
Typen die beschreven worden in termen van deze beide dimensies
behoren tot de derde hoofdvariant.
Hoe de typen van sociale actiesystemen ook in concreto worden
beschreven, essentieel is, dat ze worden geinterpreteerd en geanaly-
seerd als constructies die actoren in hun interactie ontwikkeld hebben
om hun interdependentie te reguleren. Ze moeten begrepen worden in
het licht van de dialectiek van conditjonering en creatie. Het heeft dus
geen zin, sociale actiesystemen te analyseren in het licht van'objectieve
effectiviteitsmaatstaven' of van universeel geachte eisen waaraan
systemen zouden moeten voldoen - eenvoudig omdat objectieve
maatstaven en universeel geldende eisen nietbestaan.

Noten bij hoofdstuk 3
1 Het begrip 'onontkoombaarheid' verwijst niet naar causale determinatie, maar

naar het feit dat het handelen van de actor reele gevolgen heeft, die hij even-
tueel kan trachten te compenseren, maar niet 'ongedaan' kan maken.

2 Ditsluitnietuitdatdecultuurtegelijkertijd rationeleafweging kan'voorschrijven'.
1 De theorie van Thomson is een duidelijk voorbeeld van een reificerende

systeembenadering, omdat de organisatie als zelfstandig subject wordt benaderd, on-
afhankelijk van haar leden. Een dominante groep representeert de organisatie.
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4     De analyse van interorganisationele
relaties

4.1 Inleiding

Wie  op zoek gaat naar literatuur over _interorganisationele relaties,
merkt na enig zoeken dat er al heel wat over dit onderwerp geschreven
is. Wie enkele veel geciteerde artikelen leest, zal tot de conclusie komen
dat er interessante dingen over dit onderwerp te zeggen zijn. Wie door-
gaat met artikelen lezen -boeken over interorganisationele relaties zijn
er, afgezien van enkele 'readers', nauwelijks - vindt er de problemen
van de hedendaagse sociologie overvloedig in terug. Er worden ver-
schijnselen en aspecten van verschijnselen benoemd, er worden
hypothesen geformuleerd over de samenhang ertussen, er wordt onder-
zoek gedaan en er worden conclusies getrokken. De precieze betekenis
van de begrippen en de strekking van de hypothesen en conclusies
blijven echter vaker wel dan niet in het vage, omdat ergewoonlijk grote
onduidelijkheid bestaat omtrent de methodologische fundamenten van
deze wetenschappelijke arbeid. Deze onduidelijkheid vloeit voort
zowel uit het bestaan van verschillende gezichtspunten als uit een

gebrekkige explicitering ervan. Dat dit tot allerlei contradicties binnen
de theorie van de interorganisationele relaties kan leiden, ligt voor de
hand.

Het doel van dit hoofdstuk is niet het geven van een overzicht van de
'stand van de wetenschap' met betrekking tot interorganisationele rela-
ties tout court. Het is ook niet onze bedoeling, uit een ordenende
bespreking van bestaande theorie8n een eigen'algemeen model voor de
analyse van interorganisationele relaties' 'af te leiden'. Door het
bestaan van zeer verschillende gezichtspunten En door de meestal
gebrekkige explicitering daarvan, is 'de' interorganisationele theorie
een zo fragmentarisch en onsamenhangend geheel, dat het onmogelijk
is hier een min of meer consistent model uit afte leiden. Het kiezen en
expliciteren van methodologische uitgangspunten is naar onze opvat-
ting een conditio sine qua non om tot een zinvolle ordening van
bestaande theorie8n te komen. Omdat het 'algemene model voor de
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analyse van sociale actiesystemen' (hoofdstuk 3), gezien zijn algemene
karakter, ook van toepassing is op interorganisationele relaties, stellen
wij ons voor, de interorganisationele theorie te ordenen vanuit dit voor-
afgekozen model. Dit houdt in concreto het volgende in.
In ons model staat de wisselwerking tussen het handelen van actoren en
de conditionering door sociale systemen centraal. Toegepast op inter-
organisationele relaties betekent dit, dat netwerken van organisaties
het handelen van de organisaties conditioneren (niet determineren),
dat de organisaties trachten stmjegisch op de gegeven interdependen-
ties in te spelen ter wille van de eigen doelbereiking, en dat zij hiertoe
tevens trachten de netwerkstructuur in hun eigen voordeel te beinvloe-
den. Wij gaan in dit hoofdstuk na, in hoeverre de bestaande interorgani-
sationele theorie bouwstenen biedt voor een model voor het analyseren
van de wisselwerking tussen het handelen van organisaties en de con-
ditionering door netwerkstructuren. Bij de bespreking van deze
theorieEn kunnen wij niet zonder meer de logica van ons algemene
model volgen, omdat de meeste theorieEn niet volgens die logica gecon-
strueerd zijn. Wdl kunnen de meeste theorieEn globaal ingedeeld wor-
den op de dimensie'systeem-denken versus actor-denken'.
Wij beginnen de schets van de 'state of the art' met een beschouwing
over de definitie van onderzoeksobject en analyse-eenheden (paragraaf
4.2). In paragraaf4.3 wordt het kernbegrip 'interdependentie' bespro-
ken. Vervolgens geven wij in paragraaf4.4 een schets van theorieEn met
een 'systeem-analytische' inslag. Deze weinig eenduidige term wordt -
bij gebrek aan beter-gebruikt teraanduiding van benaderingen waarin
relaties tussen kenmerken van netwerken worden bestudeerd, als
waren deze een 'realiteit sui generis'. Na een tussenbalans (paragraaf
4.5) worden in paragraaf 4.6 theorieEn besproken waarin processen in
situaties van interorganisationele interdependentie centraal staan.

F

Hoewel processen in 'systeemtermen' kunnen worden beschreven,
wordt in de'procesbenadering' de aandacht meestal gericht op de inter-
actie tussen interdependente organisaties, waardoor de actoren in het
vizier komen.
In de slotbeschouwing (paragraaf4.7) vatten wij onze conclusies samen
en trachten wij het 'algemene model' toe te spitsen op de analyse van
interorganisationele relaties.

4.2     De analyse-eenheden

Inleiding
Een eerste eis waaraan theorieEn moeten voldoen, is dat er duidelijk-
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heid bestaat omtrent de aard van de onderzoeksobjecten of analyse-
eenheden, alsmede over eventuele 'niveau-verschillen' tussen de
analyse-eenheden. In de literatuur over interorganisationele relaties is
wel te zien dat de auteurs zich in het algemeen van deze vragen bewust
zijn. De eensgezindheid over de antwoorden is vooralsnog echter
gering. Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de zeer verschillende
benamingen waarmee men de onderzoekseenheden aanduidt: organi-
satie, focal organization, organization set, omgeving, organisatie van
organisaties, interorganisationele relaties, verbindingen, interorganisa-
tioneel systeem, interorganizational collectivity, interorganizational
field, netwerk van organisaties, omgeving van interorganisationele net-
werken, en dergelijke.
Marrett heeft een verdienstelijke poging ondernomen om voor het
onderhavige probleem een oplossing te vinden. Zij onderscheidde vijf
benaderingen van interorganisationele relaties, die zich vooral van
elkaar onderscheiden door een verschillende keuze van de analyse-
niveaus (Marrett, 1971).

1  De eerste benadering richt zich op intra-organisationele eigen-
schappen. Deze eigenschappen kunnen van belang zijn voor de inter-
actie met andere organisaties, maar kunnen zelfstandig bestudeerd
worden.

2    De tweede benadering noemt Marrett 'comparative organizational,
hetgeen betekent dat de interacterende organisaties onderling ver-
geleken worden met betrekking tot bepaalde kenmerken. Zodoende
moet men ook de organisaties waarmee de gegeven organisatie inter-
acteert, in de analyse betrekken. Het gaat vooral om variabelen als
structurele (on)gelijksoortigheid, (dis)congruentie op het gebied van
waarden en doeleinden en dergelijke.

3   De derde benadering wordt 'relational' genoemd, omdat de ver-
binding tussen de organisaties centraal staat.

4    De vierde benadering bestaat uit het bestuderen van de wijze waar-
op de georganiseerde omgeving invloed uitoefent op de interactie
tussen organisaties. Dus een gegeven interorganisationele relatie wordt
geplaatst in een bredere georganiseerde context. Deze benadering
wordt aangeduid als Tormalcontextualapproach '

5   De vijfde benadering heet 'non-organized contextual approach',
waarbij het gaat om de bestudering van de invloed van omgevings-
condities en processen die onafhankelijk zijn van formele organisa-
ties, zoals culturele, politieke, demografische en andere factoren.
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Deze vijfbenaderingen sluiten elkaar niet uit. Terecht duidt Marrett ze
aan als'geordend volgens vijfinteressegebieden'. Het gaat om comple-
mentaire gezichtspunten, die alle tegelijkertijd relevant kunnen zijn
voor het begrijpen van een bepaald verschijnsel: 'A total analysis of
interorganizational relations requires a thorough understanding ofthe
interplay between variables operating on all levels. But such an analy-
sis is dependent upon the delineation ofthese variables' Marrett, 1971,
blz. 88-89).
Het verdienstelijke van de bijdrage van Marrett is hierin gelegen, dat zij
duidelijk heeft gemaakt dat het vraagstuk van de afbakening van
analyse-eenheden en analyseniveaus in een theorie over interorganisa-
tionele relaties expliciet behandeld moet worden. Hoe interessant haar
bijdrage  ook  is, zij geeft zelf geen duidelijke definitie van de analyse-
eenheden. Wat is een organisatie, een interorganisationele relatie, een
interorganisationeel netwerk?

Organisatie en interorganisationeel netwerk
Verschillende auteurs stellen zich de vraag, in welke opzichten een
interorganisationeel netwerk zich onderscheidt van een organisatie.
Men kan een netwerk opvatten als een verzameling organisaties, die op
een hoger aggregatieniveau bestudeerd worden. Er wordt - zoals
Tetteroo (  1974) het omschreef - een 'analytische sprong' gemaakt,
wanneer men de afzonderlijke organisatie als referentiepunt verlaat en
een 'set van organisaties' als eenheid van analyse neemt. Het probleem
is echter, dat wij pas kunnen vaststellen of iets een interorganisationeel
netwerk is, wanneer wij weten dat de samenstellende delen organisaties
zijn. Wij moeten eerst nagaan wat een organisatie is.
Er zijn auteurs die een organisatie opvatten als een instrument ter
bereiking van bepaalde (specifieke) doeleinden. Zo merkt Parsons op:
'As a formal analytical point of reference, primacy oforientation to the
attainment ofa specific goal is used as the defining characteristic ofan
organization which distinguishes it from other types of social system'
(Parsons, 1960, blz. 17). Blau en Scott definiEren een organisatie als 'a
social unit ( . . . ) that has been established for the explicit purpose of
achieving certain goals' (Blau en Scott, 1966, blz. 1).
Dit type benadering van het verschijnsel organisatie wordt door
Gouldner (1959) het 'rationele model' genoemd, door Etzioni (1960)
het 'doeleindenmodel' en door Albrow (1968) het 'orthodoxe model'
(vgl. Smith, 1970).
Smith wijst deze benaderingswijze af, vooral omdat de werkelijke doel-
einden van een organisatie veel complexer en dynamischer zijn dan uit
de officiEle lezing ervan blijkt. Hij pleit voor modellen waarin meer
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aandacht wordt besteed aan de belangen van verschillende groepen
binnen de organisatie en aan de wijze waarop deze groepen hun
belangen behartigen (Smith, 1970, blz. 11-12). Bij Silverman (1974)
vinden we gelijksoortige opvattingen.
De - door ons onderschreven - wens om in het te kiezen organisatie-
model meer ruimte te scheppen voor bestudering van de werkelijke
complexiteit, ligt ook ten grondslag aan de begripsomschrijvingen van
Karpik en van Haas en Drabek.
Karpik ziet de organisatie 'as a reality that is subject to and expresses
the determinations of the institutions (economic, scientific, political,
cultural and so forth) to which it belongs; as a collective actor whose
capacities for making choices are determined by the strategies of its
constitutive groups; as a strategic device in relations ofsocial domina-
tion' (Karpik, 1978, blz. 16). Karpik legt hiermee een verband tussen
de organisatie, de maatschappelijke context ('hoger niveau') en de
samenstellende groepen ('lager niveau'), en schenkt aandacht aan de
wederzijdse conditionering respectievelijk actieve strategische beYn-
vloeding.
Haas en Drabek beschouwen organisaties als 'emergent phenomena
comprised of the patterned interactions among participants', en zij
definieren de organisatie als 'a relatively permanent and relatively
complex discernible interaction system'. Zij benadrukken dat duur-
zaamheid en structurele complexiteit variabelen zijn en als continua
moeten worden opgevat (Haas en Drabek, 1973, blz. vii en 8-11).

Ondanks de typeringen van organisaties als 'a reality' (Karpik) en als
'an emergent phenomenon' (Haas en Drabek) is het niet duidelijk hoe
wij het verschijnsel 'organisatie' zouden kunnen herkennen. Wat
onderscheidt organisaties van andere verschijnselen, zoals 'groepen',
'coalities', 'netwerken', en dergelijke? Haas en Drabek lijken zich erbij
neer te leggen, dat deze vraag niet duidelijk te beantwoorden is: 'Rather
than quibble about wether an interaction system is a group or an orga-
nization, it appears that a far better strategy is to recognize... (the)
continua and to refrain from making hard distinctions by fiat' (Haas en
Drabek, 1973,blz. 10).
Er is veel te zeggen voor deze pragmatische oplossing. Zij leidt echter
tot het probleem, dat de grenzen van een organisatie ten opzichte van
haar omgeving niet scherp te trekken zijn, met als gevolg dat het
onderscheid tussen organisaties en interorganisationele netwerken op
de tocht komt te staan. Laten wij daarom het vraagstuk van de andere
kant benaderen en kijken wat er over interorganisationele netwerken
gezegd kan worden, ongeacht de vraag wat een organisatie is.
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Volgens Karpik duidt het begrip 'netwerk' op 'a set of organizations
which exercise their effects upon a focal organization or the system of
interaction itself, whose composition, configuration, equilibrium and
change are to be examined' (Karpik, 1978, blz. 5-6). Hij geeft zelfaan,
dat dit geen ondubbelzinnige definitie is, en dat men langs deze weg
slechts op pragmatische gronden tot een afbakening van netwerken
kan komen.
Haas en Drabek laten in het midden, hoe organisaties en interorganisa-
tionele netwerken zich van elkaar onderscheiden. Zij stellen de
grensbepaling van organisaties afhankelijk van de interesse van de
onderzoeker en kunnen derhalve 'organisatie' noemen, wat door een
ander als 'netwerk van organisaties' zou worden aangeduid (Haas en
Drabek, 1973,blz. 18-20).

Van Gils legt duidelijk andere accenten in een publikatie met de titel
'De organisatie van organisaties: aspecten van interorganisationele
samenwerking' (Van Gils, 1978). Deze titel suggereert dat organisaties
en netwerken niet principieel van elkaar verschillen. Deze suggestie
wordt door het betoog zelf echter duidelijk weerlegd: 'Theoretisch is
het onderscheid tussen beide niveaus van analyse van interorganisatio-
nele netwerken belangrijk. Het netwerk als entiteit op zich, kan eigen-
schappen bezitten, die niet op het niveau van de individuele organisatie
zijn terug te vinden. Anders gezegd, het totaal is meeren ook anders dan
de som der afzonderlijke delen. Interorganisationele netwerken verto-
nen eigenschappen die hen op een ander kwalitatief niveau plaatsen'
(Van Gils, 1978,blz. 22).
De stelling dat netwerken van organisaties andere eigenschappen
vertonen dan organisaties, veronderstelt dat men kan aangeven of het
bestudeerde object een organisatie of een netwerk is.  Van Gils neemt
echter stilzwijgend aan, dat we weten wat een organisatie is. Hij pm-

scbriift een netwerk als 'een cluster van interdependente qrganisaties,
die op enigerlei wijze zich gebundeld hebben om als collectiviteit een
bepaald doel te bereiken. Neiwerken kenmerken zich der»lve_doer
een bepaalde samenwerkings- en besluitvormingsstructuur, die mede
bepaald wordt door de opstelling van de individuele organisaties' (Van
Gils, 1978, biz. 21). Zou men in deze omschrijving de term 'organisa-
ties' vervangen door 'groepen', dan zou men probleemloos de term
'netwerk' kunnen vervangen door... 'organisatie'. Dat zou overeen-
stemmen met de ideeEn van Haas en Drabek. Van Gils' stelling omtrent
het 'kwalitatieve verschil' tussen netwerken en organisaties komt hier-
doorals algemene uitspraak op losse schroeven te staan.
Ook door andere auteurs wordt in de omschrijving van het begrip net-
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werk verondersteld dat wij weten wat organisaties zijn. Evan maakt
onderscheid tussen 'focal organization' en 'organization set: De 'focal
organization' is eenvoudig de organisatie die bij de bestudering van een
interorganisationeel netwerk centraal in de aandacht staat. Het begrip
'organization set' is gevormd naar analogie van het begrip'role set'. Het
duidt de verzameling organisaties aan waarmee de 'focal organiza-
tion' interacteert(Evan, 1966).
Brolir stelt dat (le georganiseerde nmle.ving varLOrganisaties vruchl-
baar bestudeerd kan worden vanuit twee DerspectievenCDe invalshoek
van de afzonderlijke organisatie met een gestructureerde omgeving kan
omschreven worden als een "omgevingsanalyse". De invalshoek van
het interorganisationele veld of netwerk waardoor de verschillende
organisaties met elkaar verbonden zijn, kan worden aangeduid als
"veldanalyse".' Wat een 'netwerk' is, blijkt uit de volgende omschrij-
ving: 'De eenvoudigste methode voor de veldanalyse is het in kaart
brengen van de relaties tussen een groep organisaties, bijvoorbeeld de
eenheden van een organisatieverzameling. Wanneeralle relaties tussen
de betreffende organisaties worden samengevat in een vereenvoudigde
structuur..antstarit pen nptwerk'(Breuer. 1978.blz. 33-381
Ook hier wordt stilzwijgend aangenomen dat we weten wat organisaties
zijn. Bovendien komen er nieuwe problemen aan het licht. Breuer
noemt zelf het probleem dat het netwerk empirisch moet worden in-
gevuld door de relaties tussen de organisaties in kaart te brengen, maar
dat het niet duidelijk is wat precies onder een relatie tussen twee organi-
saties moet worden verstaan. Ook is het volgens Breuer een probleem,
dat impliciet wordt aangenomen dat de organisaties in een netwerk als
gelijkwaardige eenheden beschouwd kunnen worden, terwijl er feitelijk
aanzienlijke verschillen kunnen bestaan qua grootte, organisatietype,
zelfstandigheid en dergelijke (Breuer, 1978, blz. 38),
Warren e.a. onderscheiden vier analyseniveaus, te weten: 'intra-
organizational level' (betreft intra-organisationele variabelen), 'orga-
nizational position' (betreftde relaties van een organisatie met haarom-
geving), 'specific organizational interaction' (betreft de interactie van
een organisatie met andere organisaties in een 'specific interactional
framework') en 'interorganizational field' (betreft eigenschappen van
een aggregaat van interacterende organisaties, welke niet gereduceerd
kunnen worden op de eigenschappen van de afzonderlijke organisaties)
(Warrene.a., 1972,blz. 146).
Litwak en Rothman stellen, dat het onderscheid tussen intra-

organisationele en inter-organisationele analyse vergelijkbaar is met
het verschil tussen dag en nacht: er is een verschil, maar de overgang
van het 66n naar het ander is moeilijk aan te geven (Litwak en Roth-
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man, 1970, blz. 138-139) . Na deze vaststelling richten zij de aandacht
dan ook op de extreme polen van het continuum.

Deze verkenning van de literatuur leert ons dat de definitie van het  
studie-object in theorieEn over interorganisationele netwerken grote j
problemen oplevert. Wij kunnen in ieder geval concluderen, dat een  
eenduidige definitie van het begrip 'interorganisationeel

netwerk' ver-  onderstelt dat bekend is wat'organisaties' zijn.

Organisaties, netwerken, systemen
Men zou na de voorgaande beschouwingen de tegenwerping kunnen
maken, dat we weliswaar niet precies kunnen formuleren wat het
beslissende verschil is tussen een organisatie en een interorganisatio-
neel netwerk, maar dat het wat flauw is om net te doen alsof we niet
weten wat een organisatie is. Dat argument is in het algemeen zeker
steekhoudend, zo lang wij onze aandacht richten concrete organisaties
of concrete verzamelingen van organisaties. Zuiver pragmatisch
gekozen begrenzingen volstaan dan om de situatie te kunnen bestude-
ren. Er rijzen echter problemen op het moment dat we uitspraken
willen doen die een algemenere strekking hebben dan de concrete
situatie waaraan ze ontleend zijn, en die betrekking hebben op catego-
rieEn oftypen van organisaties en netwerken. Het maakt een groot ver-
schil ofhet gaat om organisaties als concrete objecten, oforganisaties als
theoretische objecten.1
Volgens Haas en Drabek definieert men organisaties als theoretische
objecten door 'analytische grenzen' aan te geven:  '. . . organizational
boundaries may be viewed as constructs invented by analysts who will
draw them at different points, depending upon their theoretical
interest. We might refer to these as "analytic boundaries".' (Haas en
Drabek,· 1973, blz. 20). Daarnaast onderscheiden zij 'normative
boundaries', waarmee zij die grenzen bedoelen die door actoren in de
sociale realiteit gehanteerd worden, en als verklarende variabelen in de
analyse kunnen dienen.
Organisaties worden nu enerzijds gezien als sociale constructies van
actoren, anderzijds als theoretische constructies van de socioloog. Dat
zou tot verwarring kunnen leiden. Om dat te voorkomen, wordt de
organisatie als theoretische constructie omschreven als 'open systeem':
'When so viewed, organizational boundaries lack the rigidity implicit
in much research. Boundaries are not viewed as concrete realities, but
as abstracti6ns to be deduced from many varieties ofbehavior' (Haas en
Drabek, 1973, blz. 12).
Het voordeel van deze oplossing is duidelijk: men is niet meer gebon-
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den aan 66n algemeen geldende definitie van het fenomeen 'organisa-
tie', maar men kan afhankelijk van de kennis-interesse theoretische
systemen in het verschijnsel organisatie onderscheiden; men kan con-
crete organisaties ten aanzien van de betreffende aspecten bestuderen
en toch generaliseren door verschillende concrete organisaties onder
dezelfdegezichtspuntenteanalyseren.

Biedt de systeembenadering nu ook een oplossing voor het probleem
van de verhouding tussen organisaties en interorganisationele net-
werken? Toepassing van het systeem-begrip brengt immers met zich
mee, dat het niet meer belangrijk is of het bestudeerde systeem in het
dagelijks leven als organisatie dan wel als netwerk wordt opgevat. De
hierboven gestelde vraag kan in principe bevestigend beantwoord
worden, echter onder voorwaarde dat een aantal lastige problemen die
vaak aan toepassing van het systeemconcept kleven, wordt opgelost.
Ten eerste is erde vraag, ofermag worden geabstraheerd van hetbelang
dat in het sociale leven wordt gehecht aan de daar geldende definities
van organisaties en netwerken. Zij kunnen onzes inziens niet gemist
worden in de verklaring van sociale verschijnselen.
Ten tweede mag men het systeem-begrip niet toepassen zonder het
nauwkeurigtedefiniEren, omdat het anders geen enkele inhoud heeft.
Ten derde moet het duidelijk zijn, of een systeem a1166n maar een
thedretische constructie is die de socioloog van zijn definitieprobleem
af helpt en generalisaties mogelijk maakt, of dat het begrip - toegepast
op concrete organisaties en netwerken - opgevat mag worden als aan-
duiding van concrete verschijnselen. Met andere woorden, het moet
duidelijk zijn of men van 'concrete sociale systemen' mag spreken.
Naar onze opvatting dient het systeembegrip gebruikt te worden ter
aanduiding van concrete sociale systemen en - generaliserend - catego-
rieEn van concrete sociale systemen (vgl. hoofdstuk 3).
Ten vierde moet het duidelijk zijn, ofeen systeem het object van onder-
zoek is of een variabele waarvan de 'waarde' door middel van onder-
zoek gevonden moet worden. In het eerste geval is het bestudeerde
object per definitie een systeem, in het tweede geval moet door onder-
zoek worden vastgesteld of en zo ja, in hoeverre een gegeven object een
systeem is. In het door ons voorgestelde model is een systeem een reeel
object; mate en aard van systeemvorming zijn variabelen.
Ten viifde moet het duidelijk zijn, of de systeemdefinitie het toelaat te
spreken van systeem-delen. Als men van 'systeemdelen' kan spreken,
moet het duidelijk zijn hoe de verhouding tussen delen en geheel gezien
moet worden. De uitspraak dat de eigenschappen van het geheel niet
reduceerbaar zijn op de eigenschappen van de delen, is volstrekt on-
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toereikend om de aard van deze verhouding te beschrijven. Binnen ons
model worden de 'spelen' als systeemdelen gezien. Een sociaal systeem
is een stelsel van spelen; beide zijn sociale constructies. De actoren zijn
gttn systeemdelen.
Het systeem-begrip is gemakkelijk in de mond genomen, maar het is
niet automatisch een oplossing voor het probleem van de definitie van
het onderzoeksobject en de analyse-eenheden. Rond alle hierboven
genoemde kwesties zijn in de literatuur uiteenlopende meningen te
vinden. Meestal is echter onduidelijkheid troef. Wij geven een voor-
beeld.

d ER)- een auteur die in de interorganisationele literatuur veel geci-
teerd wordt - stelt: 'A systems approach to organizational phenomena
begins with the postulate that organizations are 'open systems' which,
of necessity, engage in various modes of exchange with their environ-
ment. In further postulating the interrelationships of components ofa
given system, a systems approach identifies input elements, process
elements, output elements, and feetback effects. Moreover, it focuses
attention on the interrelation ofat least three levels ofanalysis: the sub-
system ofan organization, the organizational system in its entirety, and
the suprasystem. Analyzing the subsystems ofan organization entails a
study of the interaction patterns of various subunits. Analyzing the
organizational system includes an examination ofa) the cultural com-
ponents, viz. its values and goals, b) the structural components, which
consists of the various relationships among the subunits, and c) the
technological components. The suprasystem level of analysis of an
organization necessitates, at the very least, an inquiry into the network
interactions or linkages ofa given organization with various organiza-
tionsin itsenvirdnment'(Evan, 1976, biz. 78-79).
De Selangrijkste dubbelzinnigheden rond het systeemconcept in dit
citaat zijn de volgende. Er wordt gepostuleerd dat organisaties open
systemen zijn. Dan zijn systemen dus concrete objecten. Deze gedachte
vindt steun in het feit dat Evan ook spreekt over'a given system', over
'components' en 'subunits'. 'The organizational system in its entirety'
brengt waarschijnlijk tot uitdrukking dat 'systeem' en 'de gehele
organisatie' equivalenten zijn. Echter, deze opvatting van systemen als
concrete objecten berust op een postulaat binnen een 'systems
approach'. Verwijst het begrip 'systeem-benadering' niet naar 'syste-
men' als theoretische constructies? Er wordt slechts omschreven wat
binnen een systeembenadering in de aandacht staat, niet wat een
systeem is.
Onduidelijk blijft, ofde subsystemen bestaan uit interactiepatronen of
uit 'subunits'. De term 'suprasystem' (er wordt niet gesproken over
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supra-systemen in meervoud) kan zowel verwijzen naar het netwerk
van  interacties of verbindingen als naar de verzameling van organisa-
ties waarmee de organisatie interacteert.
Duidelijk is slechts, dat onderlinge samenhang van elementen essen-
tieel is in het systeembegrip en dat er systeemniveaus onderscheiden
kunnen worden.

De hier geTllustreerde conceptuele verwarring bracht Benson ertoe, te
stellen dat ondanks de voor de hand liggende en groeiende betekenis
van interorganisationele verschijnselen, het onderzoek en de theorie
met betrekking tot dit onderwerp weinig hoop bieden dat zij een ade-
quate benadering zullen opleveren(Benson, 1975,blz. 229).
Karpik ziet echter toch nog een lichtpunt in deduisternis. Volgens hem
ligt de betekenis van de systeembenadering niet in de verschillende
definities die worden voorgesteld, maar in de verschillende theoriean
over ruil en majt die men met behulp van de systeembenadering kan
formuleren (Karpik, 1978, blz. 8). Dit is een aantrekkelijke gedachte,
omdat theorieEn over ruil en macht informatiever en dus interessanter
zullen zijn dan de analytische - en dus lege - uitspraken waarin men
kan omschrijven wat men onder een 'systeem' of een 'sociaal systeem'
verstaat. Het is echter ook noodzakelijk, te weten 'tussen wie' en
'binnen wat' de ruil- en machtsprocessen plaatsvinden waarover we die
theoriean formuleren. Wij menen dat toepassing van de benadering die
in hoofdstuk 3 werd beschreven, tot een bevredigende oplossing van het
probleem kan leiden.
Deze oplossing houdt, kort samengevat, het volgende in. Een inter-

w       organisationeel netwerk, opgevat als collectiviteit, bestaat uit een ver-
I    Zarneling van inierdertendente  gearghniseerde  'groepen. Een inter-

, organisationeel netwerk, opgevat als sociale constructie, vormt een
concreet actiesysteem, dat gecreEerd is en veranderd wordt om de
interdepentieproblemen tussen betrokken georganiseerde groepen te
reguleren. De georganiseerde groepen (gewoonlijk aangeduid als
organisaties) kunnen dank zij hun eigen actiesystemen (eveneens
aangeduid met het begrip'organisatie') als actoren optreden binnen het
interorganisationele netwerk.
De begrippen 'organisatie' en 'interorganisationeel netwerk' hebben
beide een dubbelzinnige betekenis, omdat zij zowel groepen actoren als
actiesystemen aanduiden. De dialectische verhouding tussen actoren
en actiesystemen komt in deze dubbelzinnigheid tot uitdrukking. Het
heeft onzes inziens dan ook geen zin, te trachten deze dubbele beteke-
nis uit te bannen en te kiezen vooreenzijdige definities van organisaties
en netwerken.
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Het onderscheid tussen organisaties en interorganisationele netwerken
is zeer relatief. Men kan geen interorganisationeel netwerk vaststellen
zonder eerst vast te stellen dat er sprake is van een verzameling georga-
niseerde groepen oforganisaties. Er zijn geen strikte objectieve criteria
om iets een organisatie te noemen. Dit betekent niet dat wij terugvallen
in totale willekeur. Niet elk actiesysteem kan zinvol als 'organisatie'
worden aangeduid. Naar onze mening verwijst het begrip organisatie
naar actiesystemen waarin op relatief formele of expliciete wijze een
aantal doeleinden is omschreven, interactievormen zijn omschreven
die verband houden met de realisering van die doeleinden, actoren zijn
aangewezen als leden van de groep waar het actiesysteem toe behoort,
en een zekere differentiatie is gemaakt tussen de spelen die door elk lid
gespeeld kunnen worden. De relatieve formalisering van deze elemen-
ten sluit niet uit, dat het actiesysteem tegelijkertijd niet-geformali-
seerde doeleinden omvat, dat er niet-geformaliseerde interactievormen
gebruikt worden, dat er actoren onder het 'regime' van het interactie-
systeem kunnen participeren waarvan het groepslidmaatschap on-
duidelijk is, en dat elk lid van de organisatie spelmogelijkheden heeft
die niet zijn geformaliseerd ofgeTnstitutionaliseerd.
De hier beschreven kenmerken kunnen ook in interorganisationele
netwerken te vinden zijn. Een interorganisationeel netwerk is immers
een georganiseerde groep, waarin de actoren zelf ook georganiseerde
groepen zijn. Dat neemt niet weg, dat organisaties gewoonlijk een ster-
kere eenheid vormen en hechter georganiseerd zijn dan interorganisa-
tionele netwerken. Dit moet verklaard worden in het licht van de ver-
schillen in aard en mate van interdependentie binnen, respectievelijk
tussen organisaties.
Aan het verschijnsel 'interdependentie tussen organisaties' is de vol-
gende paragraafgewijd.

4.3 Interdependentie tussen organisaties

Ondanks de verschillen in visie die men in de literatuur aantreft ten
aanzien van de meest wenselijke benaderingswijze van organisaties en
interorganisationele netwerken, lijkt men het over 66n cruciale ver-
onderstelling wel eens te zijn - mits men deze veronderstelling zeer al-
gemeen en neutraal formuleert: organisaties in een interorganisatio-
neel netwerk ziin op 66n of andere manier voor elkaar_yan_helang. De
vraag die ten grondslag ligt aan het leeuwendeel van de literatuur over
dit onderwerp, luidt: in welke opzichten ziin organisaties (in een net-
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werk) voor elkaar van belang en oD w.elke wilze knmt datillhun onder-
1jnge relaties tot uitdrukkine?

( Het'voor elkaar van belang ziin' wordt Rewoonliik aangeduid met het

\( beRrip 'interdevendentie' of 'wederziidse a#tankeliikheid'. Het wordt
in brede kring beschouwd als een kernbegrip, dat in de meest a mene
zin de verklaring bevat waar6m er eigenliik interorganisationele rela-

_ties ziin: organisaties hebben relaties met elkaar omdat zij op de een of
andere wiize. direct of indirect, invloed uitoefenen op ellgars doel-
bereiking. Dat kan op vele manieren: de ene organisatie kan over hulp-
bronnen beschikken die de andere nodig heeft; de ene organisatie kan
doeleinden hebben die de doeleinden van de andere organisatie door-
iruisen of ondersteunen; de organisaties kunnen activiteiten ver-
richten die bevorderlijk of belemmerend zijn voor elkaars doelberei-
king, etc.
Het is duideliik dat het voor de theorie over interorganisationele
relaties van groot belang is, welke rol het begrip interdependentie erin
speelt. We zullen zien dat de literatuuroverwegendgencht is oF3eont-
wikkeling van eenvoudige interdependentietypen, die fundamenteel
en/of van universele betekenis worden geacht voor de verklaring van
uiteenlopende kenmerken van interorganisationele relaties. Het type
interdependentie speelt meestal de rol van 'onafhankelijke variabele'.
De vraag die men gewoonlijk - zowel in de theorieEn die wij rangschik-
ken onder de 'systeem-analytische benadering' als in de theorieEn
waarin typen van processen en interactievormen centraal staan - tracht
te beantwoorden, luidt: in hoeverre kunnen allerlei kenmerken van de
relaties en de interactie tussen organisaties verklaard worden uit de
wijze waarop de organisaties elkaar kunnen beinvloeden, oftewel: uit
de aard van hun interdependentie?

De onalhankelijke variabele - interdependentietype - wordt meestal
op een of andere manier gereduceerd tot een dichotomie. Bekende
dichotomieln zijn voorgesteld door Thomas en door Hawley.
In navolging van Hawley (1950) maken auteurs als Blau en Scott
(1956), Pfeffer (1972) en Pfeffer en Nowak (1976) en verscheidene
anderen onderscheid tussen:
- 'Svmbiotische interdevendentie'. waarbij het gaat om wederzijdse
afhankelijkheid tussen ongelijksoortige organisaties. Door de ongelijk-
soortigheid of functionele differentiatie vullen de organisaties elkaar

, aan, en dragen op die wijze bij tot elkaars doelbereiking.
- 'Competiteve interdependentie', waarbij het gaat om wederzijdse
afhankelijkheid tussen gelijksoGitige organisaties. Door de gelijksoor-
tigheid leggen de organisaties concurrerende claims op dezelfde hulp-
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bronnen of bieden zij dezelfde produkten of diensten aan dezelfde
markt aan. Het is duidelijk dat hier sprake is van interdependentie
doordat de organisaties elkaar in het vaarwater zitten.
Hieraan verwant is het onderscheid van E. J. Thomas, o.a. overgeno-
men door Litwak en Hylton, tussen:
- 'Competitive interdependence', waarbij 'an agency seeking to
maximize its goals deprives anotheragency ofdoing likewise'.
- 'Facilitative interdependence', waarbij 'maximal goal achievement
by one agency ( . . . ) (is) most likely when other agencies maximize
( . . . ) theirgoalsas well' (Litwak en Hylton, 1962, blz. 410).
Met deze begrippen wordt een objectieve interdependentietoestand
aangeduid, want naast het begrip interdependentie' hanteren de
auteurs het begrip'awareness', waarmee bedoeld wordt: de mate waar-
in de betrokken organisaties de toestand van interdependentie herken-
nen (Litwak en Hylton, 1962, blz. 401).
Ook indien het begrip interdependentie gespeci/iceerd wordt in termen
van concrete raakpunten, middelen die voor uitwisseling in aanmer-
king komen, activiteiten die verricht worden en dergelijke, gaat de
belangstelling overwegend uit naarde vraag, ofde interdependentie per
saldo van ondersteunende ofbelemmerende aard is.
Hoewel wij instemmen met de wijdverbreide opvatting, dat de inter-
dependentie tussen organisaties de globale verklaringsgrond bevat voor
de aard van de relaties en interactie tussen organisaties, menen wij dat
het slechts bij uitzondering mogelijk is om de feitelijk aangetroffen
interdependentieverhoudingen afdoende te typeren in termen van de
bovengenoemde of vergelijkbare dichotomieEn.  Men kan organisaties
niet simpelweg opdelen in organisaties die complementaire functies
vervullen omdat ze ongelijksoortig zijn en organisaties die elkaar door
hun gelijksoortigheid in het vaarwater zitten (vgl. Tetteroo, 1974, blz.
33-34). Ook kan men de verhouding tussen organisaties niet simpel
typeren als hetzij conflictueel, hetzij co6peratief. De aard van de
interdependentie tussen organisaties is in werkelijkheid altijd veel
complexer, omdat de doeleinden van elke betrokken organisatie in
zekere mate onduidelijk zijn, inconsistenties bevatten, dynamisch zijn,
door de maatschappelijke omgeving beinvloed worden en door indivi-
duen vertegenwoordigd worden. Bovendien is interdependentie niet
alleen afhankelijk van de verhouding tussen de doeleinden van de
organisaties, maar ook van de verdelingvan. de beheersing van midde-
len. Hoe de beheersing van relevante middelen in een netwerk verdeeld
is, is ook nooit helemaal duidelijk. Ten eerste niet, omdat het niet
volledig duidelijk is welke middelen relevant zijn, ten tweede niet om-
dat het nooit geheel duidelijk is in welke mate de afzonderlijke organi-
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saties de benodigde of geEigende middelen beheersen dan wei ter
beschikking kunnen krijgen. Tenslotte zijn niet alleen de strategische
alternatieven die de organisaties ter beschikking hebben, nooit geheel
duidelijk, maar zekerook de strategische keuzen die zij zullen doen, en
waarmee zij de interdependentieverhoudingen in een netwerk kunnen
beinvloeden.

Kortom: hoewel er geen twijfel over bestaat dat interdependentie het
fundament vormt van de relaties en de interactie tussen organisaties, is
interdependentie niet een simpel geKeven en een eendludig.11!1821Bs-
punt. Interdependentiewordt evenzeer in de interactie tussen organisa-
ties ontdekt, gecreferd, veranderd en opgeheven. Omgekeerd hebben
veranderingen in de interdependentieverhoudingen veranderingen in
andere aspecten van de relaties tussen orRanisaties tot Revolg. Aan-3111
laatste aspect - de conditionerende rol van de interdependentie - wordt
in de literatuur veel aandacht besteed. Maar de wijzen waarop actoren
(organisaties) hun interdependentie'bewerken' - een aspect van gelijk-
waardig belang - worden in de literatuur naar verhouding sterk ver-
waarloosd.

4.4 Systeem-analytische perspectieven op interorganisationele rela-
ties

i. ( Inle,Wing
Zoals reeds in de inleiding bij dit hoofdstuk (paragraaf 4.1) werd op-
gemerkt, is de titel 'systeem-analytische perspectieven op interorgani-
sationele relaties' geen erg nauwkeurige aanduiding voor de theorieen
die in deze paragraafbesproken worden. De term 'systeem-analytisch'
heeft zelfgeen eenduidige betekenis, maarbovendien is niet alles wat in
deze paragraafbehandeld wordt, duidelijk'systeem-analytisch', terwijl
omgekeerd niet alles wat 'systeem-analytisch' genoemd zou kunnen
worden, in deze paragraafstaat.
Het zou een elegante oplossing zijn, indien men de bestaande theoriean
over interorganisationele relaties zou kunnen rangschikken onder de
twee fundamentele perspectieven die in hoofdstuk 2 besproken zijn
onder de noemers 'katascopisch' en 'anascopisch'. Dat is echter niet
mogelijk, want in sommige theorieen wordt positie gekozen op de
dimensie 'katascopisch versus anascopisch', in andere theoriean op de
dimensie 'subjectief versus objectief of op de dimensie 'systeem-
benadering versus actorbenadering'. Deze dimensies vallen niet samen.
Bovendien wordt in veel theorieEn helemaal geen positie gekozen ten
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aanzien van methodologische dilemma's. Bijgevolg kan men geen een-
duidig en eenvoudig criterium vinden waarmee alle theoriean adequaat
kunnen worden ingedeeld.
Dat leidt tot een ordeningsdilemma. Indien de voorkeur wordt gegeven
aan een ordening volgens een eenvoudig beginsel, wordt de juistheid
van de indeling in een aantal gevallen twijfelachtig. Indien de voorkeur
wordt gegeven aan een ordening volgens een meer complex schema,
kan men theorieEn in principe nauwkeuriger typeren, doch stuit men
op het probleem, dat het meestal niet met betrekking tot alle elementen
van zo'n schema duidelijk is hoe een gegeven theorie'scoort'. Vanwege
dit laatste probleem geven wij de voorkeur aan een 'eenvoudig'
indelingscriterium.
Er zijn enerzijds theorieEn waarin geabstraheerd wordt van het feit dat
interorganisationele relaties actoren veronderstellen en dat er in die
relaties processen plaatsvinden. In deze theorieEn wordt de inter-
organisationele relatie-of, op hogeraggregatieniveau, de structuur van
het interorganisationele netwerk - als 'realiteit sui generis' beschouwd,
als op zichzel f staand object van onderzoek. Wij duiden deze benade-
ring aan als 'systeem-denken'. Relaties en systemen worden beschre-
ven in termen van 'aspecten' of'eigenschappen'. Deze eigenschappen
worden niet teruggevoerd op eigenschappen van deelsystemen ofover-
koepelende systemen. Er wordt primair bestudeerd hoe de eigenschap-
pen van relaties onderling samenhangen. Daartoe worden de eigen-
schappen vertaald in 'variabelen', waartussen correlaties gezocht
worden. Wanneer men een reeks van variabelen op deze wijze weet
terug te voeren op 6en of enkele kernvariabelen, is men in staat een
beperkt aantal 'typen' van interorganisationele relaties te onder-
scheiden. Omdat deze analyse van interorganisationele relaties of
systemen plaatsvindt in termen van correlatie tussen variabelen,
spreken wij hier van een 'systeem-analytische benadering'.
Andere theorieEn zien interorganisationele relaties of'systemen' veel-
eer als het produkt van het strategisch handelen van actoren. De relatie
zelf wordt teruggevoerd op doeleinden  van de actoren. Er wordt  niet
primair aandacht geschonken aan 'aspecten' van deze relaties, maar
aan de interactieprocessen tussen de actoren die de relatie onder-
houden. Er wordt niet op de eerste plaats gezocht naarobjectieve corre-
laties, maar er wordt in de eerste plaats getracht een begrijpelijk ver-
band te leggen tussen oriEntaties van de actoren en interactietypen.

C

Het ligt voor de hand, deze benadering te bespreken onder de noemer
'actorbenadering'. Het nadeel van de tweedeling 'systeem-analytische
benadering' versus'actorbenadering' is echter, dat een aantal theorieEn
betrekking heeft op processen binnen interorganisationele relaties
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zonder dat expliciet geredeneerd wordt vanuit orientaties van actoren,
terwijl evenmin gesproken kan worden van een typisch 'systeem-
analytisch' perspectief.
Hoewel 'procestheorieen' niet altijd vanuit een actorperspectief
redeneren, kan men theorieen die dat wel doen, vrijwel altijd 'proces-
theorieEn' noemen. Vandaar dat de theorieen die binnen de actor-
benadering vallen, gerangschikt worden onder de ruimere categorie
theodetn over 'processen in situaties van interdependentie tussen
organisaties'.
Deze tweedeling is niet waterdicht. Auteurs plegen zich niet te storen
aan indelingscriteria die anderen achteraf bedenken om  hun werk in
een vakje te kunnen stoppen. Zo zijn er theorieEn die kenmerken van
interorganisationele relaties in verband bregen met kenmerken van de
organisaties waartussen die relaties bestaan. Men voert dan eigen-
schappen van een systeem terug op eigenschappen van subsystemen.
Een enkele keer worden de eigenschappen van interorganisationele
relaties in verband gebracht met eigenschappen van overkoepelende
systemen.
Omdat in deze gevallen alleen maar de veronderstelling wordt los-
gelaten dat de interorganisationele relatie een 'realiteit sui generis' is,
en organisaties niet als actoren, maar als subsystemen worden
beschouwd, worden deze theorieitn behandeld onder de noemer
'systeem-analytische benadering'.

In de voorgaande beschouwing heeft men reeds kunnen zien dat er
binnen de zogenaamde systeem-analytische benadering nog een
verdere onderverdeling mogelijk is. Paragraaf 4.4.2 behandelt
theorieEn die zich overwegend richten op variabelen op het niveau van
de interorganisationele relaties als realiteit sui generis. In paragraaf
4.4.3 worden theorie8n besproken die verband leggen tussen eigen-
schappen van organisaties en eigenschappen van interorganisationele
relaties. In paragraaf4.4.4 komen theorieEn aan de orde die betrekking
hebben op structuren van interorganisationele netwerken opgevat als
verzameling van interorganisationele relaties.

4.4.2    Interorganisationele relaties als realiteit sui generis

1 In deze subparagraaf worden theorieEn besproken waarin de samen-
hang tussen variabelen op het niveau van de interorganisationele
relatie centraal staat. Voor zover in deze theorieen rekening wordt
gehouden met variabelen op andere analyseniveaus, zijn deze van
relatief ondergeschikt belang of worden zij door de betrokken auteurs
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ten onrechte als variabelen op het niveau van de interorganisationele
relatie behandeld.
Een belangrijke reden waarom auteurs er moeite mee hebben inter-
organisationele relaties zuiver als realiteit sui generis te beschouwen, is
gelegen in de veronderstelling van interdependentie. Strikt Renomen
kan men interdependentie zuiverobiectiefdefinierenal-Wewiize. aarr
op organisaties invloed op elkaar uitoefenen. maar het is gebniikclijk,
dit in verband te brengen met de doelgerichtheid_-yalarganisatics:
organisaties oefenen invloed op elkaar uit, omdat ze elkaars doel-
bereiking beYnvloeden.
Twee organisaties kunnen elkaars doelbereiking beYnvloeden door
middel van de hulpbronnen die zij aantrekken en de produkten die zij
leveren. Deze invloed kan heel direct zijn, indien het produkt ('output')
van de ene organisatie een hulpbron ('input') voor de andere organisa-
tie is (vgl. Thompson, 1967, blz. 26-27). Dit is het geval wanneer ver-
scheidene organisaties tezamen een 'produktieketen' vormen.
Thompson noemt dit 'seauentifle interdependentie'.  Dit  is een speci-
fiek geval van »mbiotische interdependentie' (zie paragraaf 4.3):
wederzijdse afhankelijkheid die voortvloeit uit de ongelijksoortigheid
van organisaties.
Een andere variant van svmbiotische interdevendentiLdoet zich voor,
indien de produkten van beide organisaties elkaar aanvullen. Er is dan
een derde partij in het spel die behoefte heeft aan de complementaire
produkten. De betrokken organisaties beinvloeden elkaar hier minder
direct, namelijk slechts voor zover er een reeel verband bestaat tussen
de behoefte aan de beide produkten.
Indien twee organisaties gelijksoortige produkten aanbieden aan
derden ofdezelfde schaarse middelen trachten te verwerven, is er even-
eens sprake van wederzijdse beinvloeding of interdependentie, voor
zover zij zich met hun aanbod van produkten respectievelijk hun vraag
om middelen wenden tot dezelfde 'derde partij'. Er is dan sprake van
competitieve interdependentie.
Deze eenvoudige redenering maakt reeds duidelijk, dat men weliswaar
het interdependentietype als belangrijk en fundamenteel kenmerk van
de interorganisationele relatiekan beschouwen, maar dat men de aard
van de interdependentie niet los kan zien van de aard van de afzonder-
lijke organisaties. Dit blijkt ook uit de inhoud die Aldrich en Mindlin
geven aan het begrip 'dependence'(Mindlin en Aldrich, 1975, blz. 382
et passim; Aldrich en Mindlin, 1978, blz. 156). In navolging van
Emerson defini8ren zij de 'dependence of an actor A (an individual,
group or organization) on an actor B' als 'directly proportional to A's
motivational investment in goals mediated by B, and inversely propor-
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tional to the availability ofthose goals to A outside ofthe A-B relation'
(Emerson, 1962,blz. 32).
De afhankelijkheid van actoren ten opzichte van elkaar heeft dus direct
met hun doeleinden te maken, maar moet niettemin als een eigenschap
van de relatie gezien worden, niet van de afzonderlijke actoren. Ken-
merken van de relaties tussen organisaties moeten dus op dit relationele
niveau' bestudeerd worden, maar niet alsofdeze relatie een 'realiteit sui

2 generis' zou zijn.                                                                                          J
1-

Een aantal auteurs heeft de aandacht sterk gericht op de analyse van de
relaties tussen organisaties als zelfstandig analyseniveau. Dit is wat
Marrett de analyse op het 'relationele niveau' noemde. Op dit niveau
onderscheidde Marrett de volgende kernvariabelen:
1     Formalisering: dit is of'ficiele sanctionering van de interdependen-
tie, alsmede de aanwezigheid van codrdinerende mechanismen tussen
de organisaties.
2      Standaardisering: ditisde mate waarin de eenheden van ruil, regels
en procedures duidelijk zijn vastgelegd.
3     Intensiteitidit is de energie die men in de relatie investeert.
4    Reciprociteit; dit is de mate waarin er wederkerigheid in de uitwis-
seling is(Marrett, 1971, blz. 89-94).
Marrett verwacht typische samenhangen tussen deze variabelen, op
grond waarvan zij twee 'interorganisationele modellen' onderscheidt:
een model dat gekenmerkt wordt door een lage graad van formalisering,
standaardisering en intensiteit, en een model dat gekenmerkt wordt
door een hoge graad van formalisering, standaardisering en intensiteit.
Zij verwacht dat het tweede model in de werkelijkheid veel minder zal
voorkomen dan het eerste model, omdat het tweede model investerin-
gen en bindingen met zich meebrengt waar organisaties niet gemakke-
lijk toe geneigd zullen zijn (Marrett, 1971, blz. 97).
Het laatste punt in de redenering van Marrett verwijst naar strategische
oriEntaties van organisaties, maar wordt niet verder uitgewerkt. De ver-
onderstelling van Marrett berust niet op een theorie over de omstandig-
heden waarin het voor organisaties een voordelige strategie is, in inter-
organisationele relaties verplichtingen aan te gaan. Haar aandacht gaat
primair uit naar een te verwachten, maar niet getoetste co-variatie van
variabelen op het'relationele niveau'.
Ook Hall e.a. (Hall, Clark, Giordano, Johnson en Van Roekel, 1977,
1978) trachten de samenhang tussen variabelen op het niveau van de
interorganisationele relatie te analyseren zonder te verwijzen naar 'de
eigenschappen van de betrokken organisaties en van de steden en
gebieden waarin de interactie plaatsvindt' (1978, blz. 310). Dit doen zij
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niet omdat zij zouden menen dat organisatiekenmerken onbelangrijk
zouden zijn, maar 'omdat interorganisationele relaties eigenschappen
hebben die onderscheiden zijn van ('apart from') de eigenschappen van
de interacterende organisaties'  (1978,  blz.   310). Hun belangstelling
gaat uit naar de vraag, in welke mate de verschillende variabelen op dit
niveau invloed hebben op de mate van coBrdinatie. Zij bestuderen het
effect van variabelen zoals de aard van de communicatie, de mate van
conflict en conflict-oplossing, de vorm en frequentie van de interactie,
ideologische gelijkgerichtheid, de redenen voor de contacten, de for-
mele basis van de interactie (wet, contract, specifieke behoefte,
gewoonte), de machtsverhouding tussen de organisaties, en de percep-
tie van de competentie en de doelmatigheid van de andere organisatie
en van het belang van de interactie (Halle.a., 1978, blz. 300-301).
De auteurs pretenderen, zich uitsluitend bezig te houden met de
samenhang tussen variabelen op relationeel niveau. In dat licht gezien
is het niet geheel consequent, wederzijdse percepties als onafhankelijke
variabelen op te nemen. Percepties zijn variabelen op actorniveau.
De bevindingen kunnen als volgt kort worden samengevat. Inter-
organisationele co6rdinatie hangt sterk samen met het belang van de
interacties, met de perceptie van adequaat functioneren en van com-
petentie bij de andere organisatie, en met verenigbaarheid van 'operat-
ing philosophy'. Ook frequentie van interactie, mate van conflict-
oplossing en'hoge kwaliteit' van de communicatie hangen sterk samen
met een hoog niveau van coBrdinatie. Vermeldenswaard is tenslotte
een tamelijk sterke samenhang tussen frequentie van interactie en con-
flict (Halle.a., 1978,blz. 305).
Het is opvallend dat de variabelen die de sterkste samenhang met de
mate van co6rdinatie vertonen, in het algemeen tevens de variabelen
zijn die het duidelijkst naar oriEntaties van actoren verwijzen. Boven-
dien zijn - afgezien van het feit dat sommige variabelen organisatie-
kenmerken betreffen - alle variabelen gemeten op basis van oordelen
van respondenten uit de betrokken organisaties. Oordelen van twee or-
ganisaties werden niet samengevoegd (bijvoorbeeld 'gemiddeld') tot
relatiekenmerken, omdat de ongelijkheid van oordelen daardoor uit
het materiaal zou verdwijnen. Wel werden de oordelen van individuele
respondenten uit 66n organisatie gemiddeld tot 'oordeel van de
organisatie'. Het nadeel, dat men niet feitelijk heeft kunnen meten wat
men had willen meten, weegt volgens de onderzoekers minder zwaar,
omdat de leden van een organisatie toch feitelijk handelen op grond
van individuele en collectieve 'definities van de situatie' (Hall e.a.,
1978, blz. 301-304).
Alles bijeengenomen hebben de onderzoekers dus samenhangen
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gezocht en gevonden tussen groepsmeningen over de relaties met
andere organisaties. Er is echtergeen garantie, dat deze definities van de
sociale werkelijkheid een betrouwbare weerspiegeling vormen van de
objectieve kenmerken van de interorganisationele relaties.

4.4.3    Het verband tussen kenmerken van organisaties en kenmerken
van interorganisationele relaties

De comparatieve en relationele benadering
Zoals in paragraaf 4.2.1 werd opgemerkt, kunnen volgens Marrett
eigenschappen van organisaties op twee manieren een rol spelen in de
bestudering van interorganisationele relaties. De benadering kan
comparatiefofniet-comparatiefzijn. In het laatste geval wordt eenvou-
dig bestudeerd, wat voor rol kenmerken van afzonderlijke organisaties
spelen in de interactie met andere organisaties. In het eerste geval wor-
den twee of meer organisaties onderling vergeleken met betrekking tot
bepaalde kenmerken, waarna bestudeerd wordt in hoeverre gelijksoor-
tigheid ofongelijksoortigheid van invloed is op de interactie.
Marrett noemde als 'compamtieve variabelen':
-gelijksoortigheid van doeleinden;
-complementariteit van middelen ('resources');
- verenigbaarheid van opvattingen;
-gelijksoortigheid van structuren (Marrett, 1971).
De hiergenoemde variabelen zijn duidelijk geen eigenschappen van af-
zonderlijke organisaties. In welke opzichten verschillen deze variabe-
len nu van de eerdergenoemde'relationele variabelen'?
Het is eenvoudig in te zien, dat de comparatieve variabelen eigenschap-
pen van interorganisationele relaties aanduiden, en daarom op het-
zelfde analyseniveau betrekking hebben als de 'relationele variabelen'.
De oorzaak van de verwarring is gelegen in het feit dat Marrett tege-
lijkertijd spreekt over verschillende benaderingen en over verschil-
lende analyseniveaus. Echter, hoewel een comparatieve benadering

mogelijk is, kan men geen variabelen op een 'comparatief analyse-
niveau' definiEren, dat zich zowel van het organisatieniveau als van het
relatieniveau onderscheidt.
Een voorbeeld kan dat verduidelijken. Wanneer men de mate van
ideologische gelijkgezindheid tussen twee organisaties bestudeert, dan
begint men met de ideologische opvattingenvan beide organisaties vast
te stellen. Ongeacht de herkomst van die opvattingen of de mate van
overeenstemming met de opvattingen van anderen, gaat het in dit geval
om variabelen op (intra-)organisationeel niveau. Definieert men echter
een nieuwe variabele, ideologische gelijkgezindheid', dan gaat het om

124



het verschil in opvattingen, waaraan men een bepaalde waarde toekent
(groot, klein, en dergelijke). De inhoud vi n de vergeleken opvattingen
doet als zodanig niet meer ter zake. Het gaat hier om een variabele op
relationeel niveau.
Hoewel Marrett de verschillende benaderingen van elkaar onder-
scheidde, ten einde de aandacht te kunnen richten op 'the interplay
between variables operating on all levels' (1971, blz. 89), beperkt zij
zich tot een specificatie van 'comparatieve' en 'relationele' variabelen,
en beweegt zich derhalve geheel en uitsluitend op het relationele
niveau.
De verwarring van analyseniveau en benadering die door Marrett werd
opgeroepen, vinden we bij verschillende andere auteurs terug, bijvoor-
beeld bij Van de Ven, Emmett en Koenig (1974) en bij Stevens (1977).
Stevens bouwt zijn ordening van de literatuur op rond de tweedeling
'comparatief-relationeel', waarbij hij comparatieve eigenschappendefinieert als eigenschappen van de organisaties in het netwerk (1977,
biz. 13).
Van de Ven c.s. merken over het onderscheid tussen comparatieve enrelationele variabelen op: 'In the latter the focus is on the linkage
mechanism between the parties, while the unit ofanalysis in the former
is focused on the parties themselves, which are then compared on
certain attributes' (Van de Ven e.a., 1974, blz. 116). Onder de noemer
'comparatieve variabelen' brengen zij onder andere: functionele en
structurele gelijksoortigheid, domeinconsensus, verdeling van de
middelen, machtsverhoudingen en overlappend lidmaatschap (onzesinziens variabelen op relationeel niveau), alsmede: kennis over de
andere partijen, duurzaamheid van het lidmaatschap van het netwerk,
aantal bronnen voor middelenverwerving (onzes inziens variabelen op
organisationeel niveau). 'Grootte van het netwerk' zien zij eveneens
ten onrechte als een 'comparatieve variabele' (Van de Ven e.a., 1974,
blz. 116-117).
De onzuivere conceptualisering die hier besproken is, belemmert de
theorievorming over het verband tussen verschijnselen op organisa-
tioneel en interorganisationeel niveau ten zeerste, hetgeen niet weg-
neemt dat de aandacht gevestigd wordt op een aantal mogelijk interes-
sante factoren. De aandacht zou dan gericht moeten worden op de con-
ditionerende werking respectievelijk de strategische betekenis van deze
factoren.

Domeinen, interdependentie en ruil
Een aantal auteurs specificeert het verband tussen de kenmerken van
organisaties en van interorganisationele relaties als volgt: organisatie-
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kenmerken bepalen de aard van de interdependentie, en de aard van de
interdependentie bepaalt de aard van de interorganisationele relaties.
Deze gedachtengang is duidelijk terug te vinden bij Levine en White.
Zij voeren interorganisationele interactie, samenwerking en ruil terug
op schaarste van middelen die nodig zijn voor de doelbereiking, als-
mede op arbeidsverdeling: 'These goals or objectives may be viewed as
defining the organization's ideal need for elements - consumers, labor
services, and other resources. The scarcity of elements, however,
impels the organization to restrict its activity to limited specific
functions. The fulfillment of these limited functions, in turn, requires

access to certain kinds of elements, which an organization seeks to
obtain by entering into exchanges with other organizations' (Levine en
White, 1961, blz. 587).
'Ruil' wordt omschreven als 'any voluntary activity between two
organizations which has consequences, actual or anticipated, for the
realization of their respective goals or objectives' (Levine en White,
1961, blz. 588). Deze omschrijving vertoont frappante overeenkom-
sten met de omschrijvingen van'interdependentie' in de paragrafen 4.3
en 4.4.2. Men zou 'ruil' - opgevat zoals hier omschreven - en 'inter-
dependentiegedrag' als equivalenten mogen beschouwen. 'Vrijwillig-
heid' is het enige bijzondere element dat Levine en White eraan toe-

voegen.
Het verband tussen het organisationele en het relationele niveau wordt
door Levine en White als volgt omschreven: 'The interdependence of
the parts of the exchange system is contingent upon three related
factors: (1) the accessibility of each organization to necessary elements
from sources outside the ( . . . ) system, (2) the objectives ofthe organi-
zation and particular functions to which it allocates the elements it
controls, and (3) the degree to which domain consensus exists among
the various organizations' (1961, blz. 589). Domein' van een organisa-
tie verwijst naarde specifieke doeleinden die de organisatie nastreeft en
de functies die zij vervult ten einde de doeleinden te bereiken. Een
belangrijke veronderstelling van de auteurs is, dat ruilovereenkomsten
berusten op voorafgaande domeinconsensus(1961,blz. 597).
Het interdependentiebegrip krijgt hier een tamelijk complexe beteke-
nis. Men kan het weliswaar heel kort omschrijven als de'behoefte aan
ruil', maar die behoefte wordt bepaald door verschillende organisatio-
nele en relationele factoren, waarin zowel objectieve als subjectieve
dimensieste herkennen zijn.
De toegang van een organisatie tot noodzakelijke 'elementen' is een
objectief gegeven. Maar dat krijgt in comparatief perspectief pas
betekenis, indien de ene organisatie beschikbaar kan stellen wat de
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andere nodig heeft. De doeleinden en functies zijn organisationele
eigenschappen die uiteindelijk op subjectieve oriEntaties van actoren
berusten. Ze worden geobjectiveerd tot 'domein van de organisatie'.
Maar ook de consensus over de domeinen speelt volgens Levine en
White een belangrijke rot in de bepaling van de interdependentie.
In paragraaf4.6.3 zullen wij de condities van vrijwilligheid en domein-
consensus als specifieke voorwaarden voor interdependentie(gedrag)
terdiscussie stellen.

Partieel conjlict, interdependentie en co irdinatie
De opvattingen van Litwak en Hylton wijken op het eerste gezicht in
enkele belangrijke opzichten afvan de zienswijze van Levine en White.
Terwijl bij Levine en White termen als vrijwillige ruil en domein-
consensus centraal staan, gaat de interorganisationele analyse volgens
Litwak en Hylton uit van de veronderstelling'that there is a situation of
partial con flict and (that it) investigates the forms of social interaction
designed for interaction under such conditions' (Litwak en Hylton,
1962, blz. 397). Alvorens te spreken over interorganisationele 'inter-
dependence', gaan   zij   de   betekenis  na   van   de    'independence'  van
organisaties. Het heeft immers geen zin, over inter-organisationele
relaties te spreken als er geen relatief onafhankelijke organisaties
onderscheiden zouden kunnen worden.
Litwak en Hylton over het belang van 'independence': 'One of the
major sociological functions of organizational independence is to
promote autonomy. This is important when there is a conflict ofvalues
and the values in conflict are both desired' (1962, blz. 396). De ver-
onderstelling bij intra-organisationele analyse, dat conflicterende
waarden leiden tot ondermijning van de organisatiestructuur (1962,
blz. 397), gaat bij inter-organisationele analyse dus juist niet op.
Het contrast met Levine en White wordt zwakker door een aantal
nuanceringen die Litwak en Hylton bifhet bovenstaande maken.
Ten eerste is organisationele onafhankelijkheid niet alleen functioneel
bij waardenconflicten. Het is ook mogelijk dat waarden theoretisch
verenigbaar zijn, maar dat de middelen zo schaars zijn, dat de waarden
hierdoor toch in een concurrentieverhouding komen te staan. Ook
arbeidsverdeling kan tot concurrentie leiden. Specialismen kunnen
door schaarsheid van middelen onderling in een concurrentieverhou-
ding komen, ondanks hun betrokkenheid op dezelfde taak.
Ten tweede zijn conflicten niet de enige verklaring voor organisatio-
nele onafhankelijkheid. Een groeiende behoefte aan bepaalde diensten
kan er ook de oorzaak van zijn, dat verscheidene organisaties onge-
coBrdiheerd naast elkaar opereren. Ook is het mogelijk dat competitie

127



als zodanig wenselijk wordt geacht en derhalve in stand wordt gehou-
den.

Ten derde veronderstellen Litwak en Hylton partieel conflict. In

verband met niet-conflicterende elementen ontstaat er behoefte aan
courdinatie: 'Ifthe conflict were complete, the issue could be settled by
complete lack of interaction or by some analogue to war. Where the
conflict overlaps with areas of support, however, the question arises:
What procedures ensure the individual organizations their autonomy
in areas of conflict while at the same time permitting united effort in
areas ofagreement?''One such mechanism is the coordinating agency',
een mechanisme dat volgens Litwak en Hylton zich zal ontwikkelen en
voortbestaan, indien voldaan is aan drie voorwaarden: de formele
organisaties zijn gedeeltelijk interdependent, de organisaties zijn zich
bewust van de interdependentie, en de interdependentie kan wor-
den vertaald in gestandaardiseerde activiteiten ('units of actions')
(1962,blz. 397-400).
Kort samengevat: de interorganisationele relaties worden door Litwak
en Hylton beschreven in termen van co6rdinatie en standaardisatie.
Deze eigenschappen zijn afhankelijk van de mate van partieel conflict
en partiEle interdependentie. De achterliggende organisationele
variabelen zijn: waardengerichtheid, toegang tot middelen en inter-
dependentiebewustzijn. Door middel van een analyse van de correlatie
tussen variabelen op het niveau van de subsystemen en variabelen op
systeemniveau hopen de auteurs de structurele voorwaarden te ontdek-
ken waaronder aan de partiEle interdependentie recht wordt gedaan,
ondanks partieel conflict.

Deze gedachtengang wordt door Litwak en Rothman (1970) gedetail-
leerder uitgewerkt. Het gaat deze auteurs om de vorming van
hypothesen over de vorm van interorganisationele co6rdinatie die
onder gegeven omstandigheden het meest effectief is. Zeer kort samen-
gevat luiden de hypothesen van Litwak en Rothman:
- Formele verbindingen zijn effectiever dan informele verbindingen,
bij relatief groot interdependentiebewustzijn, bij symmetrisch inter-
dependentiebewustzijn, bij uniformiteit of gestandaardiseerdheid van
de te co8rdineren elementen, bij een relatief groot aantal betrokken
organisaties of interacties, bij een 'rationalistic structure' van de
betrokken organisaties (te onderscheiden van een 'human relations
structure').
- Bij competitieve interdependentie zijn verbindingen met beslissing-
nemende bevoegdheden effectiever, bij 'facilitative' interdependentie
zijn verbindingen van communicatieve aard effectiever.
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- Autonomie van de verbindingen ten opzichte van de gecodrdineerde
organisaties is effectiever bij groot interdependentiebewustzijn, bij
ontbreken van polarisatie en van een gevoel van bedreiging, bij hoge
graad van onpartijdige deskundigheid van de co6rdinerende instantie,
bij hoge standaardisatie en bij grote aantallen organisaties respectieve-
lijk interacties.
In deze samenvatting wordt in zekere zin onrecht gedaan aan de zeer
genuanceerde en gedetailleerde wijze waarop Litwak en Rothman
situaties specificeren waarin de onafhankelijke variabelen niet 'de-
zelfde kant op werken'. Voor ons betoog zijn echter slechts de hoofd-
lijnen van belang.
Het is duidelijk dat de structurering van de interorganisationele verbin-
dingen volgens Litwak en Rothman afhankelijk is van de aard van de
uitwisseling, de omvang van de uitwisseling en kenmerken van de
geco6rdineerde organisaties. De aard van de uitwisseling en de omvang
van de uitwisseling zijn - via de aard van de interdependentie - even-
eens afhankelijk van eigenschappen van de betrokken organisaties.
Vanwege de aandacht die Litwak en zijn mede-auteurs schenken aan
conflictverschijnselen, de gerichtheid van organisaties op waarden en
doeleinden, interdependentiebewustzijn en dergelijke, kan men zich
afvragen of het wel juist  is,  hier van een 'systeem-analytische' benade-
ring te spreken. Er lijkt een duidelijke opening gemaakt te worden naar
een'actorbenadering'.
Wij menen dat, ondanks de uiterlijke schijn, het actor-denken in de
beschreven theorie nagenoeg ontbreekt. De actor komt alleen voor in
de operationalisering van het begrip 'interdependentiebewustzijn'. De
auteurs trachten dit begrip in te vullen als een objectieve eigenschap
van de organisatie door het primair te gebruiken ter aanduiding van
officiale, beleidsmatige erkenning van de interdependentie door de
organisatie (Litwak en Hylton, 1962, blz. 402 en 411). In de publikatie
van Litwak en Rothman (1970) wordt dit herhaald, maar wordt de
situatie waarin de interdependentie niet door de organisatie als zoda-
nig, doch wel door individuen in die organisatie wordt ingezien en
erkend, aangeduidals 'low organizational awareness' (1970, blz. 150).
Het doel van de auteurs is: eigenschappen van subsystemen (organisa-
ties) in verband te brengen met de structuur van een systeem (het

netwerk). Bovendien zijn in de redenering enkele typische uitgangs-
punten van het functionalistische systeem-denken herkenbaar. Aan de
gedachte dat conflicterende waarden over afzonderlijke (autonome)
(sub)systemen verspreid moeten zijn, ligt de veronderstelling ten
grondslag dat een systeem geen interne conflicten verdraagt. Er wordt
een toestand van partieel conflict tussen de organisaties aangenomen,
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maar ddir heeft het vraagstuk van de co6rdinatie geen betrekking op.
De behoefte aan courdinatie, de interorganisationele interactie en de
standaardisering daarvan hebben uitsluitend betrekking op de 'areas of
agreement'. Tenslotte wijden de auteurs - ondanks de gedetailleerde
uitwerking van hypothesen over co6rdinatievormen die onder gegeven
omstandigheden het meest doelmatig zijn - geen regel aan de definitie
ofoperationalisering van het begrip e#ectiviteit, noch aan de mogelijk-
heid dat de afzonderlijke organisaties verschillende of zelfs tegen-
strijdige effectiviteitscriteria kunnen hanteren. Zoals wij in hoofdstuk 3
hebben aangegeven, is het geenszins noodzakelijk dat co8rdinerende
interactie uitsluitend betrekking heeft op 'gebieden van overeenstem-
ming'. Op welke punten overeenstemming dan wel meningsverschil
bestaat, is bovendien geen duidelijk en onwrikbaar gegeven. Organisa-
ties kunnen in hun interactie trachten punten van overeenkomst te
vinden, terwijl iedere afzonderlijke partij er uiteindelijk op uit is, de
eigen doeleinden zo goed mogelijk te realiseren.

Lateraliteit, longitudinaliteit ensamenwerking
Lefton en Rosengren geven een interessante toepassing van de
gedachte, dat domeinen van organisaties van beslissende betekenis zijn
voor de interorganisationele uitwisseling2_met name de samenwerking
(zie o.a. Lefton en Rosengren, 1966; Lefton, 1970; Lefton, 1969). Voor-
uitlopend op onze evaluatie merken wij hier reeds op, dat de auteurs
zelfniet over'domein' spreken, maar over 'interesse van de organisatie
voorde difnt'.
Essentieel in de publicaties van Lefton en Rosengren, die vooral
interesse hebben voor dienstverlenende organisaties, in het bijzonder
in de gezondheidszorg, is dat zij de organisatie trachten te begrijpen
vanuit de relatie tussen cliEnt en organisatie. Deze relatie wordt
getypeerd aan de hand van twee dimensies:
-lateraliteit: de oriEntatie van deorganisatie op de 'client'sbiographic-
al space', variErend van aandacht voor een enkel aspect van de cliant
tot aandacht voorde hoedanigheid van de cliant alstotale persoon;
- longitudinaliteit: interesse van de organisatie voor de cliEnt in de tijd
gezien, varitrend van zeer kort tot in principe onbepaald/onbeperkt.
Lefton en Rosengren veronderstellen nu dat organisaties zich in hun
opstelling tegenover de client en derhalve in hun hele verdere func-
tioneren meer gelegen moeten laten liggen aan reacties van de cliEnten,
naarmate de interesse voor de cliant breder en langduriger is, hetgeen
dan tot uitdrukking komt in structurele voorzieningen. Deze veronder-
stelling mondt uit in een herdefinitie van het begrip 'lateraliteit': 'the
extent to which an organization is responsive to the reaction or
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reaction-potential ofits clients in determining formal procedures in the
delivery ofservice' (Lefton, 1969, blz. 167).
In hun artikel uit 1966 brengen Lefton en Rosengren de gedachte naar
voren, dat verschillen in lateraliteit en longitudinaliteit samenhangen
met verschillen in de vorm van interorganisationele samenwerking. Zij
typeren de samenwerkingsvormen met behulp van de dimensie 'for-
meel versus informeel', en maken daarbij onderscheid tussen beheer
('administrative-financial') en uitvoering ('operational'). 'Formeel'
betekent in dit verband, dat de leden van de organisatie in die hoedanig-
heid in de processen participeren. 'Informeel' betekent participatie in
een andere hoedanigheid dan als lid van de organisatie.
Lefton en Rosengren veronderstellen dat een beperkte laterale en
longitudinale interesse voor de client totde geneigdheid leidt om infor-
mele samenwerkingsrelaties te ontwikkelen, zowel op beheers- als uit-
voeringsniveau. Een omvangrijke laterale en longitudinale interesse
voor de client leidt tot de geneigdheid om zowel op beheers- als uitvoe-
ringsniveau formele samenwerkingsrelaties te ontwikkelen. Een sterke
laterale, maar geringe longitudinale interesse voor de cliEnt zou tot in-
formele samenwerkingsrelaties op uitvoeringsniveau en tot formele
samenwerkingsrelaties op beheersniveau leiden. Omgekeerd zou een
zwakke laterale, maar sterke longitudinale interesse tot formele
samenwerkingsrelaties op uitvoeringsniveau en informele samen-
werkingsrelaties op beheersniveau leiden.

De hypothesen zijn zeker interessant, maar de toelichting is zeer
marginaal. Voor ons betoog is vooral de vraag van belang, wat de
betekenis is van de begrippen 'oriEntatie' en 'interesse'. Deze begrippen
worden niet naderomschreven en er wordtgeen verband gelegd met het
begrip 'interdependentie'. Dit verband zou gelegd kunnen worden via
het begrip'domein'. Onzes inziens is de invloed van de'interesse voor
de cliEnt' op de interorganisationele samenwerking mede afhankelijk
van de verhouding tussen'interesse' en'domein'.
Zou met een brede interesse voor de cliEnt een even breed activiteiten-
pakket van de organisatie samengaan, dan zal de organisatie, om in de
behoeften van de client te voorzien, relatiefweinig afhankelijk zijn van
wat andere organisaties te bieden hebben. Dat heeft gevolgen voor de
samenwerking. Er zijn in dit geval immers geen complementaire
domeinen en er is weinig of geen symbiotische interdependentie
aanwezig. Wel is de kans groot, dat een organisatie met een breed
domein zich bezighoudt met activiteiten die tot de specifieke compe-
tentie van andere organisaties behoren. Er is dan sprake van domein-
overlapping. Daardoor kunnen de betrokken organisaties in een con-
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currentieverhoudinggeraken: competitieve interdependentie.
Zou met een brede interesse voor de client een beperkt activiteiten-
pakket samengaan, dan zal de organisatie, om in de behoeften van de
cliEnt te voorzien, relatief sterk geneigd zijn tot samenwerking met
andere organisaties die complementaire diensten leveren: symbioti-
sche interdependentie.
Indien een organisatie een beperkt activiteitenpakket heeft, maar
tevens een beperkte interesse voor de cliEnt, dan zal die organisatie
door een zwak interdependentiebewustzijn weinig neiging vertonen tot
samenwerking met andere organisaties.
De begrippen 'lateraliteit' en 'longitudinaliteit' kunnen zowel naar
orientaties als naar domeinen verwijzen. Lefton en Rosengren duiden
met deze begrippen oriEntaties aan. Aan de mogelijkheid van een
discrepantie tussen 'interesse' en 'domein' lijken de auteurs in het
geheel niet gedacht te hebben. Ook wordt de verhouding tussen
'interesse van de organisatie' en 'behoeften van de cliEnten' niet als
punt van discussie gezien. Hetgaat de auteurs om het bestuderen van de
structurele kenmerken van de organisatie en van de samenwerkings-
vormen die het meest functioneel zijn bij een gegeven 'oriEntatie van de
organisatie'. De theorie weerspiegelt duidelijk een functionalistisch
systeem-denken.
In zijn artikel  uit 1969 geeft Lefton  zelf aan,  dat  hij met bepaalde
elementen van de beschreven redenering niet onverdeeld gelukkig is.
Hij vraagt zich af, wat voor consequenties het zou hebben, indien
lateraliteit en longitudinaliteit niet meer als onajhankelijke, nlaar als
afhankelijke variabelen zouden worden beschouwd, namelijk als
'organizational outcomes involving the dynamic interplay between
and among the following ingredients: (1) the existing structural and
functional patterns that obtain in a given organization; (2) the pre-
dominant normative directives that indicate the objectives an organi-
zation has for its clients; and (3) the client himself as a reacting or
potentially reactive factor to what an organization is doing to or for
him' (Lefton, 1969, blz. 165). Kortom: Lefton benadert lateraliteit en
longitudinaliteit nu als de uitkomst van de dynamische interactie
tussen organisatie en cliEnten.
Men kan hier aanknopingspunten voor een actorperspectief in zien,
hoewel Lefton de tegenstelling tussen actor- en systeembenadering niet
aansnijdt. Zijn voornaamste interesse betreft de vraag, ofdit gewijzigde
gezichtspunt consequenties heeft op het vlak van de interorganisatio-
nele verhoudingen. Dat is inderdaad het geval. Lefton pleit ervoor, niet
meeropdeeerste plaats aandacht te schenken aan de vraag, hoe organi-
saties zich als zodanig ten opzichte van elkaar verhouden en een net-

132



werk vormen 'with a logic and integrity sui generis' (1969, blz. 169),
maar interorganisationele relaties vooral te bestuderen 'from the
vantage point ofa single organization confronting other organizations
through its clients'. Voor een gegeven organisatie zijn de andere organi-
saties niet als netwerk van belang, maar als een geheel van factoren
waarmee men rekening moet houden en waarop men moet reageren in
het kader van het'contract tussen client en organisatie' (1969, blz.  171).
Typerend is, dat de'gegeven organisatie' de andere organisaties nu gaat
opvatten als'geheel van factoren' en niet als'verzameling actoren'. Het
eindresultaat is een onsystematische vermenging van elementen uit het
systeem-denken met elementen uit het actor-denken.

Interdependentie en organisatiestructuur
Tot de veel geciteerde auteurs over interorganisationele relaties
behoren zeker Aiken en Hage. In hun artikel 'Organizational inter-
dependence and intra-organizational structure' verkennen zij enkele
oorzaken en gevolgen van interdependentie tussen organisaties. Pie
oorzaken en gevolgen worden bekeken op het niveau van de af nder-
liike organisaties (Aiken en Hage, 1976, blz. 161-184).
Het ingewikkelde fenomeen 'interdependentie' wordt operationeel
gedefinieerd als 'number ofjoint programs'. Dit zien zij als indicator
voor de mate waarin besluitvorming door de organisatie beinvloed
wordt door verplichtingen, bindingen ofcontracten met andere organi-
saties, en dus voor de mate van interdependentie.
De interdependentie gaat terug op de behoefte aan middelen
('resources'). Bij toenemende innovatie, die zelf afhankelijk is van de
interne diversiteit in de organisatie, zijn additionele middelen nodig.
Aiken en Hage nemen aan dat organisaties, bij hun pogingen om
middelen te verwerven, trachten voordelen te maximaliseren en
nadelen te minimaliseren. Dit sluit niet uit dat zij irrationele keuzen
kunnen maken.
De behoefte aan additionele middelen vergroot de interdependentie.
Toenemende interdependentie roept problemen van interne controle
en co6rdinatie op, met als gevolg dat de interne diversiteit toeneemt.
Bij hun pogingen om deze hypothesen empirisch te toetsen, kwamen
Aiken en Hage tot de volgende conclusies. Organisaties met veel
gemeenschappelijke programma's onderscheiden zich van andere
organisaties op de volgende punten: ze zijn complexer, dat wil zeggen,
ze hebben een hoger niveau van professionalisering en een meer gedif-
ferentieerde beroepsstructuur, ze zijn meer innoverend, ze hebben
actievere interne communicatiekanalen en de beslissingsstructuren
zijn er iets meer gedecentraliseerd. Er is geen samenhang tussen forma-
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lisering en aantal gemeenschappelijke programma's (Aiken en Hage,
1976, blz. 173-180).
Op grond van hun theoretische kader menen Aiken en Hage in de
gevonden samenhangen aanwijzingen te zien voor de oorzaken van het
aantal gemeenschappelijke programma's. Zoals uit het voorgaande is
af te leiden, houdt deze theorie in dat diversiteit en innovatie zowel
leiden tot grotere interdependentie alsook toenemen ten gevolge van
grotere interdependentie. Aangezien een dergelijke theorie een spiraal
van voortdurende toenemende diversiteit, innovatie en interdependen-
tie doet verwachten, die zich -empirisch gezien-niet alom voordoet, is
een nadere specificatie van de causale verbanden wenselijk.
Dit bracht Paulson (1974) ertoe, het onderzoek van Aiken en Hage te
repliceren, met het doel een asymmetrisch causaal model te toetsen.
Een partiEle correlatie-analyse (zonder veronderstellingen omtrent de
richting van de causaliteit) leverde relatief weinig steun op voor de
theorie van Aiken en Hage. In een pad-analyse (waarin de richting van
de causaliteit is gespecificeerd) bleek de meerderheid van gevonden
coefficienten de theorie niet te ondersteunen. De residu-effecten waren
in het algemeen zeer groot, vooral ten aanzien van de uiteindelijke
afhankelijke variabele 'aantal gezamenlijke programma's' (namelijk
.814).
Paulson concludeert dan ook, dat blijkbaar 66n of meer relevante ver-
klarende variabelen niet in het model zijn opgenomen. Het asymmetri-
sche model geeft geen adequate verklaring voor het gedrag van de
organisatie, in het bijzonder voor het interorganisationele gedrag
(Paulson, 1974, blz. 328-330).
De voornaamste verdienste van Paulsons replicatie is, dat zij aantoont
dat men eenvoudige correlaties tussen al evenzeer eenvoudig geopera-
tionaliseerde variabelen gemakkelijk ten onrechte kan interpreteren
als bevestiging van algemeen geformuleerde en speculatieve theorieEn.
Dit probleem is zeker niet alleen aan de orde in het door Aiken en Hage
uitgevoerde onderzoek. In feite kan achter elke eenvoudige correlatie
tussen twee variabelen een heel ander type samenhang schuilgaan dan
men op grond van een gegeven generaliserende theorie zou kunnen
menen. Ogenschijnlijk gelijksoortige situaties kunnen het produkt zijn
van volstrekt onvergelijkbare situatiedefinities en strategische handel-
wijzen van actoren. Wanneer we de samenhang tussen sociale ver-
schijnselen niet kunnen ontdekken langs de weg van de statistiek, ont-
neemt dit ons niet de mogelijkheid, het verband tussen sociale ver-
schijnselen te begrijpen als het resultaat van strategische interactie.
Gezamenlijke werkprogramma's dienen niet als rechtstreeks uitvloei-
sel van bepaalde typen organisatiestructuur gezien te worden, maar als

134



het resultaat van de Stntegische interactie waarin organisaties hun
interdependentieproblemen trachten op te lossen.

4.4.4    Interorganisationele netwerken
Hoewel verschillende auteurs (Man Gils, 1978; Warren e.a., 1973;
Tetteroo, 1974) benadrukt hebben dat het geheel van relaties tussen
organisaties als een zelfstandig verschijnsel bestudeerd kan worden,
kunnen de publikaties waarin dat ook werkelijk gebeurt, schaars
genoemd worden.
Van Gils merkt op, dat een netwerk-analyse die van het perspectiefvan
de afzonderlijke organisaties uitgaat, het accent legt op de strategieen
van de organisaties, maar dat een netwerk-analyse die het netwerk als
op zichzelf staand verschijnsel benadert, het accent legt op de vraag
naarcoBrdinatie, integratie en de regulering van de netwerken zelf. Van
Gils kiest voor de tweede benadering, omdat volgens hem interorgani-
sationele netwerken eigenschappen vertonen 'die hen op een kwalita-
tiefander niveau plaatsen'. Vanwege dit uitgangspunt meent Van Gils,
dat de werkingssfeer van de 'conventionele micro-organisatietheorie
niet zonder meer doorgetrokken mag worden naar dit niveau van
analyse'. Hieraan voegt hij toe: 'Met name geldt dit voor de klassieke
organisatietheorieEn die de leden van de organisatie beschouwen als
"co6peratieve instrumenten" en waarbij ervan wordt uitgegaan dat een
internalisatie van de organisatiedoelen bij die leden heeft plaatsgehad'
(Van Gils, 1978, blz. 21-23). Hoewel Van Gils op dit punt niet volstrekt
duidelijk is, spreekt hij onzes inziens van een 'kwalitatiefander niveau',
juist vanwege het feit dat organisaties in een netwerk niet (zonder meer)
als 'co6peratieve instrumenten' mogen worden beschouwd.2
Dit uitgangspunt roept voor Van Gils de vraag op, die ook Litwak en de
zijnen bezighield, namelijk hoe voldoende co8rdinatie bereikt kan
worden: 'De centrale vraag ten aanzien van de studie van de inter-
organisationele netwerken is de vraag, hoe netwerken tot stand te
brengen en vervolgens in voldoende mate te reguleren'(Van Gils,  1978,
blz. 24).
De factoren die van invloed zijn op de regulering in complexe net-
werken zijn volgens »0190:
- De gezagsstructuur. Hier speelt het feit een rol, dat een netwerk veelal
geen duidelijke eigen gezagsstructuur heeft (ook al kan' er wel van
machtsverhoudingen gesproken worden).
- Afhankelijkheid en identiteit. Het gaat hier om de neiging van de
organisaties om hun afhankelijkheid van externe factoren zoveel
mogelijk te beperken, mede om de gevaren voor de eigen identiteit te
minimaliseren.
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- Domeinen van de organisaties. Dit begrip definieert Van Gils - wat
merkwaardig - als 'de toegang die een organisatie heeft tot de bronnen
die zij nodig heeft om haar taakfuncties te volbrengen en haar in staat te
stellen in een specifieke omgeving haar activiteiten te continueren'
(1978, blz. 26).-Hij geeft aan, dat organisaties gewoonliik een strategie
voeren voorhet behoud ofde uitbreiding van het domein.
De genoemde tactoren kunnen in principe de co8rdinatie op netwerk-
niveau bemoeilijken. Hoewel deze factoren voor een deel op netwerk-
niveau gedefinieerd zijn, verwijzen zij onzes inziens vooral naar de
speelruimte en de strategieen van de afzonderlijke organisaties, zodat
impliciet ook bij een analyse op netwerkniveau wordt uitgegaan van
een  actorperspectief !  Van Gils slaagt er dus niet in, interorganisatio-
nele netwerken werkelijk als zelfstandig studie-object te analyseren.
Een gelijksoortige redenering vinden  we bij -Brewer  (12781.23reuer
noemt een aantal verschijnselen die een analyse van netwerken als zelf-
standige grootheid rechtvaardigen, te weten:
- de invloedsverdeling tussen organisaties (verwijst naar vraagstukken
van hitrarcheringen macht);*--- de schakeling van organisaties (verwijst naar vraagstukken van desl-
verwezenlijking en complementariteit);
- de samenwerking tussen organisaties (verwijst naar vraagstukken van
'stapeling' -dat wil zeggen: stratificatie -en van coalitievorming);
- de samenhang in het beleid van organisaties (verwijst naar vraag-
stukken van planning en 6eheersing) (Breuer, 1978, blz. 37:38).
Volgens Breuer dienen interorganisationele netwerken in drie stappen
bestudeerd te worden. De eerstestapis het in kaart brengen' (overigens
geen probleemloze aangelegenheid) van het netwerk. De tweede stap is
het bestuderen van 'schakelprocessen' rond interdependenties in de
proceslijn. De derde stap is de bestudering van samenwerking. Hij wijst
op twee alternatieve verklaringen voor samenwerking: vrije wil (omdat
men voordeel van de samenwerking verwacht) en dwang (omdat
organisaties zonder dwang slechts op autonomiehandhaving uit
zouden zijn.
Hoewel men in deze factoren aanknopingspunten zou kunnen zien
voor een actorbenadering, is het referentiekader voor Breuer de
beheersing en de planmatige sturing van het interorganisationele
systeem. De afzonderlijke organisaties ziet hij alleen maar als elemen-
ten die een effectieve beheersing van het totale systeem zouden kunnen
belemmeren. Hij'hinkt op twee gedachten'.

Gezien het feit dat het kennelijk geen gemakkelijke opgave is, inter-
organisationele netwerken consequent als zelfstandige fenomenen te
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analyseren, is de doctoraal-scriptie van Tetteroo, die primair gewijd is
aan de vraag, over welke conceptuele instrumenten de socioloog kan
beschikken voor de analyse van interorganisationele netwerken, niet
zonderbetekenis (Tetteroo, 1974).
Tetteroo benadert het interorganisationele netwerk als systeem in een
veld. Onderscheidend criterium voor het toekennen van de systeem-

status aan een verzameling organisaties is de mate van onderlinge af-
hankelijkheid. Het begrip 'veld' duidt op 'een geheel van organisaties
(met hun onderlinge relaties), gesitueerd rondom "waarden", gediffe-
rentieerd naar "marktsegment" en/ofwerkingsbereik' (Tetteroo, 1974,
blz. 30-31). Dit begrip vormt de verbindende schakel naar het
algemenere begrip'institutioneel gebied' (een veelheid van organisaties
rondom een stelsel van waarden). Langs deze weg wordt de verbinding
gelegd tussen de sociologie van de organisaties en de interorganisatio-
nele netwerken enerzijds en de sociologie van de macro-structuren
anderzijds.
Op het relationele niveau bespreekt Tetteroo interdependentietypen
en uitwisselingsprocessen ('energiestromen'); op netwerkniveau
schenkt hij aandacht aan typen van structuren in systemen van organi-
saties, processen van differentiatie en integratie (betreft verschuivingen
in structuurtypen) en interorganisationele samenwerking.
Bestudering van de literatuur leert ons, dat intcmrganisationele
netwerken het meest conseauentals-zelfstandig.analyzniv au  bena-
derd wordenin_die. theofieEn, waarin uiteenlopende structuurtypen
onderscheiden worden. Volgens Tetteroo hebben de belangrijkste
dimensies van deze structuurvarianten betrekking op de 'graad (inten-
siteit) van ordening tussen subsystemen'.
'Graad van ordening' is een tamelijk algemeen begrip. Het heeft
betrekking op de male waarin het gedrag van de elementen in een
systeem geconditioneerd wordt door het systeem, oftewel - uitgedrukt
met het complementaire begrip - de mate van autonomie van de
elementen. Deze omschrijving maakt duidelijk, dat met het begrip
'graad van ordening' het begrip 'verdeling van controlemogelijkheden'
verbonden is. Dit zijn_onzes_ inziens in wezen de dimensies waaep
Warrens zogenaamde 'contexttypologie' berust (opgemerkL  moet
worden dat het begrip 'context' hier beter vertaald kan worden als
'structuur' dan als 'omgeving'). Warren (1967)onderscheidde zes
dimensies voor het beschrijven van vier structuurtypen. Deze dimen-
sies zijn:
-debetrokkenheidvandeeenhedenopeenoverkoepelenddoel;
-de plaats waarbesluiten worden genomen;
- de plaats van het gezag;
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- de mate waarin de arbeidsverdeling tussen de eenheden formeel
geregeld is;
- de wijze waarop de eenheden gebonden zijn aan een leiderschaps-
systeem;
-de mate waarin een collectiviteitsoriantatie is voorgeschreven.
Organisaties in een verzameling kunnen op deze dimensies scoren van
hoog naar laag, of van sterk naar zwak of van 'centraal' naar 'de-
centraal'. Het onderscheiden van de vier structuurtypen berust op de
veronderstelling, dat de dimensies in dezellde richting varieren en dat
de organisaties in dezelfde richting scoren. Dat is begrijpelijk, want
anders zou een typologie - wegens het grote aantal combinaties - niet
mogelijk zijn.
Warren onderscheidt de volgende structuurtypen:
- 'unitary context' (eenheidsstructuur), gekenmerkt door een sterke
gerichtheid op centrale doeleinden en door een sterk gecentraliseerde
(hiErarchische) besluitvormingsstructuur;
- 'federative context' (federatieve structuur), waarin de gerichtheid op
centrale doeleinden een gematigde rol speelt, en de zelfstandigheid van
de lagere eenheden groter is;
-'coalitional context' (coalitiestructuur), waarin de zelfstandigheid van
de eenheden nog groter is en de eigen doeleinden domineren, doch
waarin met betrekking tot gemeenschappelijke doeleinden enige
samenwerking bestaat;
- 'social choice context' (sociale-keuze-structuur), waarin de zelf-
standigheid van de eenheden zeer groot is en overkoepelende doel-
einden ontbreken (Warren, 1967).
Tetteroo stelt voor, als tussenvorm van de eenheidsstructuur en de
federatieve structuur, de 'muhi-organisatie'  (term van Bannister,
1972) te onderscheiden. De multi-organisatie is een conglomeraat van
organisaties, functioneel en geografisch sterk gedifferentieerd, waarin
de afzonderlijke organisaties in de korte-termijn-planning vrij
autonoom zijn en naar buiten toe ook onder eigen vlag optreden, maar
opereren binnen het kader van een centraal vastgestelde lange-termijn-
politiek(Tetteroo, 1974, blz. 74-75).
Enkele andere auteurs hebben structuurtypologiean ontwikkeld, die
verwant zijn aan de typologie van Warren.

Haas en Drabek onderscheiden vier 'controlefiguraties in multi-
organisationele systemen' (Haas en Drabek, 1973, blz. 228-233). De
kernvariabele is hier de mate waarin een typische lid-organisatie in
staat is controle te behouden over de activiteiten van het grotere
systeem.
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Het eerste type noemen zij 'simple exchange system', te vertalen als
'eenvoudig uitwisselingssysteem'.'Een beperkt aantal organisaties sluit
hier een specifieke overeenkomst om een aantal duidelijk aangegeven
activiteiten gezamenlijk te gaan ondernemen. Voor dit doel vormen zij
een bepaalde uitvoerende eenheid. Afgezien van de specifieke overeen-
komstgeven de organisaties geen beslissingsbevoegdheid ofmacht prijs.
In het tweede type -'mediated system' of 'intermediair systeem' - vor-
men organisaties een speciale eenheid, die binnen een overeen-
gekomen beleidslijn moet werken, maar een zekere autonomie heeft
ten aanzien van de concrete uitvoering daarvan.
Het  derde  type  is het 'delegated system' of 'gedelegeerd systeem,
waarin een speciale eenheid gevormd wordt, die met betrekking tot
bepaalde zaken zelfstandig beleid kau voeren. Dit brengt met zich mee,
dat de organisaties een deel van hun autonomie 'inleveren' en dat
organisaties die relatiefveel contact onderhouden met de centrale een-
heid, relatiefveel invloedop hetbeleidkunnen uitoefenen.
Het vierde type is het 'hierarchical system' of 'hi#rarchisch systeem'.
De deelnemende organisatits zijn in sterke mate gebonden aan het
beleid en de regels die in decentrale eenheid worden geformuleerd. Het
type grenst aan de unitair6 organisatie met haar divisies en afdelingen.
Ertreedt gewoonlijk machtsdifferentiatie tussen de organisaties op.
Lehman heeft een typologie uitgewerkt die veel lijkt op de typologie
van Haas en Drabek (zie Lehman, 1975). Afwijkend is het type dat
Lehman aanduidt als 'corporation guided field' (te vertalen als 'geleid
netwerk'), waarbij de leiding over het netwerk in handen is van een
instantie buiten het netwerk. Dit is bijvoorbeeld het geval, wanneer een
netwerk van dienstverlenende organisaties of ondernemingen onder
controle staat van de overheid. In dit geval is er een duidelijk verschil
met de opvattingen van Haas en Drabek. De leidende instantie bevindt
zich volgens de theorie van Haas en.Drabek per definitie binnen het
netwerk. Omdat er volgens Lehman in dit type van wordt uitgegaan dat
de leidende instantie buiten het netwerk staat, kan men verwachten dat
het leidinggeven of reguleren niet gedetailleerd is en ook niet op alle
functie-aspecten van de organisaties betrekking heeft. Hoewel er van
een sterke machtspositie gesproken kan worden, kan men dus niet van
een strikte hierarchie spreken, omdat er nog een bepaalde autonome
beleidsruimte binnen het netwerk overblijft.
De conceptuele helderheid van de typologie van Lehman is niet zo
groot als in de typologie van Haas en Drabek, maar het is belangrijk dat
- bij een gegeven begrenzing van een interorganisationeel veld - tevens
aandacht geschonken wordt aan de verbindingen met machtscentra in
de omgeving van dat veld.
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Ondanks de conceptuele helderheid leidt de typologie van Haas en
Drabek tot toepassingsproblemen, omdat hun systeem-begrip geen
concrete empirische referent heeft, maar op een theoretisch studie-
object duidt (een verzameling van theoretisch interessante aspecten
van interactie).

De besproken auteurs hielden zich overwegend bezig met het ontwer-
pen van structuurtypen van interorganisationele netwerken. Deze
typen hebben in zekere zin een'ideaaltypisch' karakter. Ze zijn theore-
tisch geconstrueerd en'uitgezuiverd'. Er worden verscheidene variabe-
len tegelijkertijd in verwerkt, waarbij naar de combinaties gezocht
wordt die 'logisch kloppen'. Het feit dat deze typen daardoor vaak niet
zuiver corresponderen met de structuur van re8le actiesytemen, ver-
hindert niet dat ze in principe uitstekend een plaats kunnen krijgen in
het model dat wij in hoofdstuk 3 beschreven hebben. Ze beschrijven
uiteenlopende constructies die actoren (kunnen) ontwikkelen om hun
interdependentie te reguleren.

4.5 Tussenbalans

De tot dusver besproken bijdragen aan de theorie van de interorganisa-
tionele relaties geven geen representatief beeld van de 'stand van de
wetenschap'. Aan theorieEn waarin interorganisationele processen
respectievelijk het handelen van organisaties ten opzichte van elkaar
centraal staan, is immers nog geen aandacht besteed. Nu wij vooral
theorieEn besproken hebben die pogen interorganisationele ver-
schijnselen als 'realiteit sui generis' te interpreteren, willen wij een
tussenbalans opmaken in het licht van de uitgangspunten die wij in
hoofdstuk 3 geformuleerd hebben. Het gaat nu vooral om de vraag, in
hoeverre wij aan de besproken theorieEn bouwstenen kunnen ontlenen
voor een analysemodel dat is toegespitst op interorganisationele
relaties.
Op de eerste plaats kan vastgesteld worden dat de literatuur een grote
verscheidenheid van opvattingen laat zien met betrekking tot de funda-
mentele vraag, wat nu het eigenlijke object van analyse is: de inter-
organisationele relatie, het netwerk, het interorganisationele systeem.
Vormen deze verschijnselen eigenlijk wel een realiteit, zijn zij een
theoretisch studie-object (analytische constructie of systeem), of een
concreet studie-object (concreet systeem ofgroep van organisaties)? In
ieder geval wordt - door te spreken over interorganisationele relatie of
netwerk - verondersteld, dat het duidelijk is wat een organisatie is. Ook
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rond deze vraag lopen de meningen uiteen. Is een organisatie een
instrument voor specifieke doeleinden, is een organisatie een analy-
tische constructie ofeen realiteit, en - in het laatste geval - een concreet
systeem ofeen georganiseerde groep?
Wij hebben in dit verband de opvatting verdedigd, dat het begrip 'orga-
nisatie' zo,vel een concreet actiesysteem als een georganiseerde groep
(actor) aanduidt, en dat het begrip interorganisationeel netwerk' zowei
een verzameling van interdependente actoren (organisaties) als het
concrete actiesysteem van deze actoren aanduidt.
Interdependentie is een kernbegrip, dat binnen alle benaderingen
bruikbaar is. Het begrip heeft betrekking op de wiize waarop organisa-
ties in een netwerk voor elkaar van belang ziin, dat wil zeggen: elkaars
doelbereiking (kunnen) beinvloeden. De aandacht gaat in het algemeen
primair uit naar de vraag, op welke wijze de interdependentie de inter-
actie conditioneert. Naar onze opvatting dient een gelijkwaardige aan-
dacht besteed te worden aan de wijze waarop organisaties hun inter-
dependentie'bewerken'.
Verschillende auteurs trachten interorganisationele relaties als 'reali-
teit sui generis' te analyseren. Dat betekent voor sommigen: de relaties
tussen kenmerken op 66n enkel analyseniveau bestuderen. Dat is
moeilijk vol te houden, omdat men de bestudeerde eigenschappen
gewoonlijk in verband brengt met de aard van de interdependentie. Dit
brengt de onderzoekers meestal dicht bij een impliciet'actor-denken'.
De meeste auteurs leggen of zoeken verband tussen kenmerken van
organisaties en kenmerken van interorganisationele relaties. Hierdoor
leggen zij verband tussen verschillende analyseniveaus zonder (althans
in de behandelde theorieEn) de organisaties als actoren op te vatten. Die
verschijnen in beeld als (sub)systemen met'eigen doeleinden'.
Wij hebben aan de hand van enkele voorbeelden aangetoond, dat een
zuivere conceptualisering van de variabelen op de uiteenlopende
analyseniveaus een uiterst lastig probleem is (vgl. de comparatieve
versus de relationele benadering).
Verschillende auteurs analyseren de verhouding tussen de genoemde
niveaus in minder algemene termen. Levine en White zien ruil als
gevolg van interdependentie, en interdependentie als gevolg van
domeinverhoudingen. Zij verbinden ruil op eenzijdige wijze met die
punten van interdependentie, waaroverdepartijen consensus hebben.
Litwak en de zijnen gaan uit van het bestaan van partieel conflict, en
vragen zich af onder welke structurele voorwaarden de codrdinatie
geEffectueerd kan worden waaraan behoefte is in verband met de niet-
conflictuele elementen. Ook hier wordt niet naar de interactie rond de
conflict-elementen zelfgekeken.
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Rosengren en Lefton leggen verband tussen de lateraliteit respectieve-
lijk longitudinaliteit van de interesse van organisaties voor hun clian-
ten enerzijds en interorganisationele samenwerking anderzijds. Zij
gaan voorbij aan het onderscheid tussen het geinstitutionaliseerde
'domein' van de organisatie en de 'interesse' van de organisatie voor de
cliEnt als grondslag voor interdependentie.
Het onderzoek van Aiken en Hage illustreert dat een analyse van de
correlaties tussen variabelen op organisatie- respectievelijk inter-
organisationeel niveau op zichzelf weinig inzicht geeft in het verband
tussen de betreffende verschijnselen. Er is altijd grote onzekerheid met
betrekking tot het verband tussen een correlatiecoefficient en de reele
samenhang tussen de bestudeerde verschijnselen.
Tenslotte hebben wij beargumenteerd, -dat interorganisationele net-
werken - evenals interorganisationele relaties - moeilijk als 'realiteit
sui generis' geanalyseerd kunnen worden. Wordt de 'behoefte aan
courdinatie' niet op de taken van de organisaties teruggevoerd, dan
verschijnen de organisaties wel als potentiele 'belemmerende factoren'.
In dit verband zit er wel muziek in het ontwikkelen van structuurtypen.
Deze kunnen in principe in het door ons beoogde analysemodel op-
genomen worden.
Hoewel het strikt genomen zeker mogelijk is, interorganisationele rela-
ties zuiver 'systeem-analytisch' te benaderen, is het naar onze
mening gewenst, een expliciete koppeling met het 'actor-perspectief
tot stand te brengen. Op de eerste plaats 'vraagt' het onderwerp naar
zijn aard om het bestuderen van het verband tussen verschijnselen op
verschillende niveaus. Op de tweede plaats maakt men dan.expliciet
wat nu veelal impliciet blijft: organisaties opvatten als actoren. Op de
derde plaats is de verbinding met het actorperspectiefgewenst, omdat
het systeem-denken kennelijk tot een eenzijdige aandacht voor inte-
gratie en co6rdinatie leidt. Kortom: de ontwikkeling van de inter-
organisationele theorie zou zeer gebaat zijn bij de oplossing van het
dilemma van de systeembenadering versus de actorbenadering.
Welke aanknopingspunten de interorganisationele theorie biedt voor
het analyseren van de rol van de actoren in de interactie tussen organi-
saties, is het voornaamste thema van de volgende paragraaf.

4.6     Processen in situaties van interdependentie tussen organisaties

4.6.1 Inleiding
In deze paragraaf bespreken wij theorieEn over processen die zich

afspelen in de relaties tussen interdependente organisaties. De ver-
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onderstelling dat deze processen op interdependentie berusten, hebben
deze theorieEn gemeen met de 'systeem-analytische theorieen: De aan-
dacht wordt nu verschoven naar de vraag, op welke wijze organisaties
elkaars doelbereiking in concreto bernvloeden: door directe uitwisse-
ling van middelen en produkten, maar ook door activiteiten die
indirecte effecten hebben. Een organisatie kan de doelbereiking van
andere organisaties beinvloeden zonder dat er fprake is van interactie
met die organisaties. Bijvoorbeeld: onderhandelingen tussen een onder-
neming en de vakbonden kunnen door precedentwerking invloed heb-
ben op de onderhandelingspositie van de ondernemingen.
De analyse van indirecte beTnvloeding is in het algemeen moeilijker
dan van directe beinvloeding, en moet bovendien in het algemeen
begrepen worden als uitvloeisel van andere beinvloedingsprocessen
met een direct karakter. Om deze reden beperken wij ons tot een
bespreking van theorieEn betreffende directe vormen van uitwisseling,
interactie en beinvloeding tussen organisaties.
In paragraaf4.6.2 wordt aandacht geschonken aan ruilprocessen tussen
organisaties: de uitwisseling van hulpbronnen en produkten in de
ruimste  zin des woords. In paragraaf 4.6.3 wordt de aard van de ruil-
processen in verband gebracht met de aard van de interdependentie.
Hierbij worden verschillende strategietypen met betrekking tot de
interorganisationele interdependentie geschetst. In paragraaf 4.6.4
bespreken wij typen van interorganisationele interactie.

4.6.2 Uitwisselingsprocessen
De theorievorming met betrekking tot interorganisationele relaties
heeft in sterke mate onder invloed gestaan van het zogenaamde 'ruil-
model'. Daar doet Bertings opvatting, dat het niet mogelijk is te spreken
van de ruiltheorie, niets aan af (Berting,  1976). Hij wijst op het bestaan
van twee dominante stromingen binnen de rujtheoretische benadering
van sociale verschijnselen: /,
-  een   'individualistische' benaderingswaarin directe uitwisselings-
processen tussen personen de kom en de grondslag vormen van de
sociale verschijnselen;              «
- een 'co#ectivistische'benadering, waarin indirecte - dat wil zeggen: in
instituties uitgekristalliseerde- ruilprocessen centraal staan.
Deze tegenstelling weerspiegelt - ook volgens Berting- de tegenstelling
tussen anascopisck en katascopisch denken in de sociologie. Het gaat
om vragen als:j
- Hoe ver kafi men gaan met het verklaren van sociale processen en
structuren uit individueel gemotiveerde ruilprocessen (nadruk op
directe ruil)?
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- Hoe ver kan men gaan met het verklaren van het gedrag van actoren
in ruilverhoudingen uit geinstitutionaliseerde vormen van ruil (nadruk
op indirecte ruil)?(Berting, 1976).
In theorieEn over interorganisationele relaties zijn de vragen over de
betekenis van ruilprocessen echter niet op die manier gesteld. Het gaat
hier niet zozeer om de vraag, in hoeverre interorganisationele relaties
geinterpreteerd mogen worden als directe of indirecte ruilverhoudin-
gen, als wel om de vraag, wat de fundamenten, de werking en de gevol-
gen zijn van processen die klaarblijkelijk uitwisselingsprocessen zijn.
Zoals we gezien hebben, definiEren Levine en White - veel geciteerde
auteurs. - het begrip 'ruil' ('exchange')  erg ruim: 'organizational
exchange is defined as any voluntary activity between two organiza-
tions which has consequences, actual or anticipated, for the realization
of their respective goals or objectives' (Levine en White, 1961, blz.
588). Alle mogelijke activiteiten kunnen hieronder vallen, en het
maakt niet uit in hoeverre men voordelen berekent, anticipeert op de
gevolgen, en dergelijke. Ruil is dus in de opvatting van Levine en White
niet per definitie'strategisch'. De auteurs beklemtonen verder, dat ook
allerlei uitgestelde of indirecte 'reciprociteiten' de interactie tot
'uitwisseling' kunnen maken.

Bij deze benadering van uitwisseling dienen enkele kanttekeningen
geplaatst te worden.
Ten eerste impliceert de omschrijving, dat niet-vrijwillige activiteiten
niet als ruil worden beschouwd. De kwestie van de vrijwilligheid is
echter principieel afhankelijk van de postulaten die de socioloog
hanteert (vgl. hoofdstuk 2). Voor zover het om verschillen in conditio-
nering gaat, moet men aan graduele verschillen denken, en is het geen
kwestie van zwart of wit. Bovendien is het niet zeker, of de graad van
vrijwilligheid veel toe- ofafdoet aan de aard van het proces.
Ten tweede zit in de toevoeging 'between two organizations' een- niet

geheel duidelijke - beperking. Activiteiten die via derden effecten
hebben voor de doelbereiking van de organisaties, worden niet als ruil
beschouwd. Toch Worden allerlei 'indirecte reciprociteiten' als ruil
gezien. Bovendien Veronderstelt deze beperking duidelijkheid omtrent
de grenzen van eerl organisatie. Dat is niet altijd het geval. Ook hoeven
de grenzen van d6 formele organisaties niet samen te vallen met de
grenzen van de concrete actiesystemen waarnaar onze belangstelling
uitgaat.
Ten derde is het 'wederkerigheids'-principe niet zonder problemen. In
een ander artikel (White, Levine en Viasak, 1973) beklemtonen de
auteurs: 'Applied to exchanges in general, the concept implies, and
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stresses, the fact that no goods or services are ever transferred without

reciprocity of some kind being involved' (1973, blz. 176; cursivering
van mij - AG). Tegelijkertijd spreken zij in beide artikelen over de
'richting' van de ruil, die eenzijdig, wederkerig ofgezamenlijk gericht
op derden kan zijn (1961, blz. 600; 1973, blz. 176). Deze inconsistentie
wordt wellicht veroorzaakt door het feit dat de auteurs het
definieren van begrippen en het formuleren van inhoudelijke hypothe-
sen niet zorgvuldig uit elkaar houden.
Ten vierde is het onduidelijk, of de auteurs begrippen definiEren of
hypothesen formuleren, wanneer zij stellen dat ruilprocessen domein-
consensus veronderstellen (1961, blz. 589). Zij verengen op die plaats
het ruilbegrip tot samenwerking en uitwisseling van 'elementen'
('inputs' en 'outputs'). De mogelijkheid dat er ook in situaties van
domeinconflict en bij competitie activiteiten tussen organisaties
plaatsvinden die gevolgen hebben voor de doelbereiking, wordt ver-
waarloosd.
Ten vijfde veronderstellen Levine en White, dat ruil voortkomt uit
schaarste van benodigde hulpmiddelen. Dit begrip heeft bij hen niet de
brede betekenis van het begrip'middelen' in het model in hoofdstuk 3.
Wanneer men dit begrip tamelijk specifiek opvat als 'objecten die
geruild kunnen worden', speelt niet alleen de verwachting een rol dat
de ruil middelen zal opleveren, maar ook de vraag wat men de andere
partij te bieden heeft. Er zijn onderzoeksresultaten die erop wijzen, dat
organisaties met overvloedige hulpbronnen gemakkelijker samenwer-
kingsrelaties aangaan dan organisaties met krappe hulpbronnen. Men
kan dit onder andere verklaren uit de weerstand die actoren zullen heb-
ben tegen het aangaan van relaties waarin men geen wederkerige
inbreng kan leveren, en waarin men bijgevolg relatiefafhankelijk is van
de andere actoren (vgl. Melcher en Adamek, 1972; Homans, 1958;
Blau, 1964).

Ondanks deze en andere problemen die aan het ruilmodel vastzitten, is
de opvatting wijd en zijd verbreid, dat het hier om een essentieel aspect
van interorganisationele relaties gaat. Veel auteurs hebben zich met het
fenomeen 'uitwisseling' beziggehouden. Alvorens wij ingaan op het
verband tussen de aard van de interdependentie en de aard van de uit-
wisseling, is het wenselijk, te bekijken op welke wijze het begrip 'uit-
wisseling' meerconcreet kan worden ingevuld.
Het begrip'uitwisseling' is in de opvatting van Levine en White duide-
lijk specifieker dan het begrip 'beinvloeding: Het gaat bij hen in ieder
geval om activiteiten die tussen (twee) organisaties plaatsvinden.
Naar onze mening dient uitwisseling als interactie te worden opgevat,
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en wel als het in daden omzetten van besluiten ovec de wijze waar-
op men het tezamen inspbeltop de interdependentie(zie paragraaf3.6).
Desgewenst mag men het hier bedoelde besluitvormingsproces zelf als
onderdeel van het ruilproces begrijpen. In concreto kan gedacht wor-
den aan uitwisseling van goederen, diensten, meningen, informatie,
geld, personeel, clienten, 'voordelen', en dergelijke. Tetteroo duidt dit
aan als 'energiestromen' tussen organisaties (Tetteroo, 1974, blz. 42).
Hiermee past hij enkele van de definiErende kenmerken van open
systemen, te weten energie-input, -transformatie en -output, toe op
interorganisationele relaties (zie Katz en Kahn, 1966, blz.  19-29).
Door deze concretisering van het begrip uitwisseling wordt het geschikt
voor empirisch onderzoek. Men kan bijvoorbeeld de uitwisseling van
produktiefactoren en produkten tussen industrietakken in kaart
brengen, maar ook de plaats van een afzonderlijke onderneming in een
'uitwisselingsnetwerk' met andere ondernemingen in kaart brengen
(Stone, 1976).
Baty, Evan en Rothermel (1971) onderzochten de 'personeelsstromen'
tussen onderwijsinstellingen, en gingen na wat de verschillen in per-
soneelsuitwisseling waren tussen gelijksoortige en ongelijksoortige
groepen van instellingen. Zij vonden dat gelijksoortigheid een belang-
rijkere conditie voor personeelsuitwisseling was dan complementarj-
teit.

Men kan ook de relaties tussen dienstverlenende organisaties operatio-
naliseren aan de hand van de 'clitntstromen'..Die houden verband met
het produktieproces van de organisaties. Zijn bijvoorbeeld de behoef-
ten van een cliEnt aan dienstverlening 'breder' dan de diensten die een
organisatie aanbiedt, of opereren verschillende dienstverlenende
organisaties in opeenvolgende fasen van een dienstverleningsproces,
dan ontstaan ercliEntstromen (vgl. Godfroij, 1977, blz. 43-53).
Een andere manier om een beeld te krijgen van uitwisselingsrelaties
tussen organisaties, is het onderzoeken van de informatiestromen ofte-
wel de communicatieve uitwisseling. Dit kan geschieden aan de hand
van de hoeveelheid, de vorm, de inhoud, de betrokken actoren, de
richting, het klimaat, en dergelijke. Voorbeelden van dergelijk com-
municatie-onderzoek vinden we bij Bergmans, Damhuis, Elshout en
Verschure (1974), Godfroij (1977), en - met veel globalere indices voor
de interactiefrequentie -bij Hall en Clark (1974).
Tenslotte is er een uitwisselingsmechanisme, dat minder duidelijk als
'stroom' te herkennen is, maar toch van het allergrootste belang is: het
meervoudig toplidmaatschap. Als verbindings- en invloedskanaal in-
interorganisationele netwerken werd meervoudig toplidmaatschap
onderzocht door Freeman, Fararo, Bloomberg en Sunshine (1963) en
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door Perruci en Pilisuk (1970). Het verschijnsel krijgt ook ruime aan-
dacht in de discussie tussen C. Wright Mills (1956) en A. Rose (1967).

4.6.3     Het verband tussen interdependentie en uitwisseling

Behoefte aan middelen, domeinconsensus en ruil
White, Levine en Vlasak ( 1973) wijzen op twee factoren die leiden tot
een geneigdheid tot uitwisseling: de behoefte aan hulpbronnen die
nodig zijn om de functies van de organisatie te vervullen, en het feit dat
een organisatie niet altijd haar doeleinden kan realiseren of haar speci-
fieke functies kan vervullen zondereen inbreng van andere organisaties
(1973,blz. 177).
De inbreng van andere organisaties die een organisatie nodig heeft,
vormt dus de meest directe aanleiding tot ruil. Maar een meer funda-
mentele conditie die bepalend is voor de totstandkoming van ruil-
processen, ligt in de aard van de doeleinden en functies van de respec-
tieve organisaties.
Volgens White, Levine en Vlasak zal een organisatie slechts in de
behoefte van andere organisaties aan hulpbronnen willen voorzien,
voor zover ze daardoor zelf niet in haar doelbereiking wordt belem-
merd. Met name is het voor een organisatie hinderlijk, wanneer een
andere organisatie zich op haar werkterrein begeeft en daardoor con-
currerende aanspraken doet gelden op dezelfde schaarse hulpbronnen.
In een dergelijke situatie van 'domeinconflict' zullen volgens deze
auteurs geen hulpbronnen worden uitgewisseld. Meer algemeen stellen
zij dat domeinconsensus een voorwaarde is voor uitwisseling. Zij geven
echter niet duidelijk aan, hoe zwaar deze voorwaarde weegt in ver-
houding tot de twee eerdergenoemde voorwaarden.
Naar onze mening mag men verwachten dat de rol van de domein-
consensus in het algemeen ondergeschikt zal zijn. Domeinconsensus
betekent dat organisaties elkaars claims op een bepaald domein erken-
nen als legitiem. Domeinconsensus veronderstelt niet noodzakelijk dat
de domeinen van twee organisaties exact zijn afgebakend.  Ook kan
men elkaars aanspraken erkennen zonder verder veel met elkaar te
maken te hebben. Dit betekent dat domeinconsensus op zichzelfgeen
voorspellingen mogelijk maakt ten aanzien van de uitwisseling. Uit-
wisseling blijft fundamenteel verband houden met de behoefte aan dat-
gene wat uitgewisseld wordt, te weten 'middelen' in de ruimste zin des
woords.
Nu zien veel auteurs het ontbreken van domeinconsensus als een factor
die uitwisseling belemmert. Echter: de afwezigheid van domeinconsen-
sus doet op zichzelf geen afbreuk aan de behoefte aan middelen. Er is
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geen wet die uitsluit dat organisaties op grond hiervan middelen uit-
wisselen ondanks het bestaan van een domeinconflict.3 Ondanks hun
enigszins starre visie hebben Levine en White c.s. een tamelijk grote
invloed gehad op andere auteurs. Zo vinden we bij Braito, Paulson en
Klonglan (1972) de extreme ve'ronderstelling, dat domeinconsensus
aanwezig moet zijn, wil er een relatie tussen organisaties ontstaan.
Bij Stevens vinden we uitspraken als: 'Het bereiken van domeinconsen-
sus is een eerste fase van interorganisationele interactie.' En, sprekend
over de verhouding tussen Gemeentelijke Sociale Diensten en instel-
lingen van het particulier initiatief: 'Wanneer de domeinen van beide
instellingen elkaar niet overlappen (scheiding van mateditle en
immateriEle diensten), dan is de basis voor een relatie gelegd' (1977,
blz. 41).
Al te gemakkelijk worden 'interorganisationele relaties' en 'uitwisse-
ling' beperkt tot situaties van zuivere symbiotische interdependentie.
Onzes inziens is het te verkiezen, 'uitwisseling' te definiEren onaf-
hankelijk van de aard van de interdependentie en onafhankelijk van de
mate van domeihconsensus. Het is vervolgens een kwestie van hypo-
thesevormingxin empirisch onderzoek, vast te stellen hoe de uitwisse-
ling zich onder uiteenlopende omstandigheden voltrekt.

Interdependentie, ruil en macht
Jacobs (1974) laat zien dat uit de a/hanketilkheid van een organisatie
ten opzichte  van  haar omg-eving. niet alleen ruilprocessen, maar ook
machtsprocessen voortvloeien. Wat in het voorgaande als energie-
stromen werd aangeduid, vinden we bij hem terug als 'items of
dependence': 'input acquisition, output disposal, capital acquisition,
acquisition of production factors, and the acquisition of a labor force'.
Tevens geeft hij aan, dat de afhankelijkheid berust op twee zaken: 'the
essentiality ofthe item received in exchange and that item's availability
from other sources' (Jacobs, 1974, blz. 50-51). In de mate waarin een
item essentieel is en de alternatieven beperkt, beschouwt Jacobs de
afhankelijkheid als'problematisch'.
Rekening houdend met de theorie van Blau (1964), dat actoren die in
een sociaal ruilproces geen gelijkwaardige inbreng kunnen leveren,
hun'sociale schulden' uiteindelijk met onderschikking betalen, formu-
leert Jacobs de hypothese dat organisaties gecontroleerd worden door
diegenen die de meest problematische items van afhankelijkheid van
die organisatie beheersen ofcontroleren (1974, blz. 53). De argumenta-
tie berust- naast de theorie van Blau -slechts op enkele voorbeelden.
Jacobs stelt dat de redenering in 66n situatie niet opgaat: '. . . control
will be impeded when environmental actors who mediate key
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dependencies are atomized' (1974, blz. 55). Deze stelling klinkt zeker
plausibel, maar kan naar onze mening beter als bevestiging van de
theorie dan als uitzondering op de regel worden gezien. Atomisering
heeft hetzelfde effect als'availability from other sources'.
Ook wijst Jacobs op de mogelijkheid dat actoren waar een organisatie
weinig afhankelijk van is, harde acties ('coercive action') voeren ten-
einde enige invloed aan te wenden. Met betrekking tot deze situaties
komt hij met de aanvullende verklaring dat organisaties structureel
kwetsbaar kunnen zijn voor harde acties. Bijvoorbeeld, universiteiten
met veel prestige zijn kwetsbaar voor studentenprotest door de sterke
beklemtoning van het recht op vrije meningsuiting.
Het is merkwaardig, dat Jacobs kwetsbaarheid ziet als factor naast

athankelijkheid in plaats van als Vorm van afhankelijkheid. Het ligt
immers voor de hand dat harde acties de werking van controlemiddel
hebben, omdat zij de organisatie treffen op een 'item van afhankelijk-
heid'.

Samenvattend kunnen wij stellen: Interdependentie tussen organisaties
wordt weerspiegeld in energiestromen van verschillende soort. De
mate waarin bepaalde energiestromen voor een organisatie onmisbaar
zijn en de mate waarin alternatieve mogelijkheden voor essentiele
energie-uitwisseling ontbreken, bepalen de mate waarin degenen die
deze energiestromen beheersen, controle uitoefenen op het functione-
ren van de organisatie. Deze gedachtengang wordt verder uitgewerkt
door Benson, die interdependentie, interactie(klimaat) en macht na-
drukkelijk in verband brengt met strategieEn van actoren (Benson,
1975).

Interdependentie, strategieen en interactie in netwerken van organisa-
ties
Benson bestudeert netwerken van organisaties als verzamelingen van
organisaties met zeer gevarieerde patronen van interactie, uiteen-
lopend van wederzijdse ruil van hulpbronnen tot vijandigheid en con-
flict, van direct tot indirect.
Deze interactiepatronen kAn men bestuderen door ze in verband te
brengen met het vervullen van functies en het nastreven van doel-
einden van de organisaties. Benson noemt dit 'intemction at the level of
services delivery'. Maar de interactie op het niveau van het verlenen
van diensten is uiteindelijk afhankelijk van de meer fundamentele
processen van 'resource acquisition'. De grootste zorg van organisaties
is dan ook de voorziening in en de instandhouding van een adequate
'supply of resources'. Van alle hulpbronnen die van betekenis zijn, zijn
de twee meest fundamentele: 'money' en 'authority'. Het begrip
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'money' behoeft geen toelichting. Het begrip 'authority' verwijst naar
'the legitimation of activities, the right and responsibility to carry out
programs of a certain kind, dealing with a problem area or focus.
Legitimated claims of this kind are termed domains'. Kort weergege-
ven: 'authority' verwijst naar de legitimering van claims op een bepaald
domein.
Van deze twee fundamentele hulpbronnen is volgens Benson de ver-
krijging van andere hulpbronnen afhankelijk. Vertegenwoordigers van
een organisatie zullen daar in hun contacten met andere organisaties
dan ook terdege rekeningmeehouden(Benson, 1975,blz. 231-232).
Benson onderscheidde in dit verband de volgende'basic action orienta-
tions':

1  'fulfillment of program  requirements': de claims op hulpbronnen
('money' en 'authority') kunnen immers ondersteund worden door de
adequaatheid en doelmatigheid van de programma's;
2 'maintenance of a clear domain of high social importance': het
hebben van autonomie en dominantie op een exclusief domein is een
gunstige basis voor het verkrijgen van de benodigde hulpbronnen (zie
ook Thompson, 1967, blz. 36-37);
3 'maintenance oforderly, reliable patterns ofresourcejlow'; *hoe meer
zekerheid, hoe beter';
4 'extended application and defense of the agency's paradigm'; verde-
diging van de technologie en de ideologie van de organisatie is gericht
op zekerstelling van de verkrijging van hulpbronnen (Benson, 1975,
blz. 232-233).

Aan deze actie-oriEntaties - die men in termen van ons model
'strategietypen' kan noemen - wordt vojgens Benson in de interorgani-
sationele literatuur te weinig aandacht besteed. Samenwerking, codrdi-
natie, wederzijdse gevoelens en attitudes en domeinconsensus - waar
men gewoonlijk de aandacht op richt - zijn niet onbelangrijk, maar zijn
uiteindelijk afhankelijk van dieper liggende politieke en economische
krachten. Hij duidt de onderscheiden niveaus dan ook aan als 'onder-
bouw' ('substructure') en 'bovenbouw' ('superstructure'). Om de toe-
stand van de bovenbouw te typeren, gebruikt hij de metafoor 'equi-
/ibrium ' 'Equilibrium' heeft vierdimensies:
- 'domain consensus' (overeenstemming over rol en werkterrein van
deorganisaties);
-'ideological consensus' (overeenstemming over de aard van de taken
en dejuiste benaderingswijzen ervan);
- 'positive evaluation' (oordeel over de waarde van het werk van de
andere organisaties);
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-'work coordination' (afstemming van programma's en activiteiten).
'Equilibrium' varieert van hoog tot laag: hoog, indien op genoemde
dimensies hoog wordt gescoord; laag, indien laag wordt gescoord.
'Evenwicht' is geen adequate vertaling voor 'equilibrium'; gezien de
omschrijving duidt het op'harmonie', 'integratie:
Naast het begrip 'equilibrium' gebruikt Benson het begrip 'balance'.
Zijn 'hypothesis ofbalance' houdt in, dat de vier genoemde dimensies
van 'equilibrium' de neiging hebben te co-variEren: 'the tendency to be
balancedat varying equilibrium levels'.
Deze verschijnselen hebben echter een politiek-economische basis:
'Although the four components of interorganizational equilibrium are
linked in a system tending toward balance, phenomena at this level
must be explained ultimately at the substructural level'(Benson, 1975,
blz. 236; cursivering van mij - AG). Deze opvatting houdt in, dat de
feiten in de onderbouw de grenzen bepalen waarbinnen de 'equili-
brium'-dimensies kunnen variEren. Feitelijke belangentegenstellingen
verhinderen consensus over domeinen en ideologie, en onderlinge
waardering en coilrdinatie.
Gezien het fundamentele belang van de hulpbronnen, is de beheersing
van de hulpbronnenvoorziening tevens bepalend voor de machts-
verhoudingen in een netwerk. De macht van een organisatie in een
netwerk is enerzijds afhankelijk van de strategische positie van die
organisatie in het netwerk met betrekking tot de hulpbronnenverwer-
ving en -verdeling, anderzijds van de verbindingen van de organisatie
met elementen in de omgeving van het netwerk, voor zover die invloed
hebben op de hulpbronnenvoorziening.

Wanneer wij de voorgaande redenering overzien, kunnen wij con-
cluderen dat in de theorie van Benson de dialectische verhouding
tussen de conditionering door gevestigde sociale constructies en het
strategisch handelen van actoren (organisaties) duidelijk tot uitdruk-
king komt. Naast de meer algemene sfrategietypen die wij in hoofdstuk
3 onderscheidden, kunnen wij de 'fundamentele oriEntaties' die
Benson beschreef, opvatten als strategietypen die specifiek van belang
zijn indien de actoren organisaties zijn. We zouden ze kunnen om-
schrijven als:- strategieEn gericht op het voldoen aan de eisen die het organisatie-
programma stelt, kortweg 'programmastrategiein';
-strategieEn gericht op domeinhandhavingen autonomiehandhaving
- strategieEn gericht op zekerstelling van middelen;
-strategiedn gedcht op verdediging van  technologie en ideologie.
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f#Strategiefnvan netwerk-ontwikkeling
In de interactie tussen organisaties wordt niet alleen gewerkt aan de
'directe doelbereiking', maar worden tevens sociale constructies -
instrumenten voor het reguleren der interdependentie - gecreEerd,
bevestigd, veranderd ofopgeheven. Dat wil zeggen: organisaties in een
netwerk zijn altijd bezig met 'netwerk-ontwikkeling'. Netwerk-
ontwikkeling wordt in de literatuur meestal bestudeerd in het licht van
de normatieve vraag, hoe men een netwerk-ontwikkelingsproces het
beste kan opzetten ofbegeleiden. Onze invalshoek is anders: hoe kun-
nen wij het handelen van organisaties dat gericht is op ofeffecten heeft
voor de ontwikkeling van het netwerk, het beste analyseren? Het ant-
woord luidt: volgens het model uit hoofdstuk 3.
Het is duidelijk dat de organisaties die wij in dit verband bestuderen,
zich wal de vraag stellen:,hoe kunnen wii de ontwikkeling van het

, netwerk het beste beinvloeden? Men mag echter aannemen dat zij zich
hierbij uitsluitend of zelfs maar overwegend zouden laten leiden door
eenofandere 'systeemrationaliteit'. waarin 'samenwerking', 'integratie
van het netwerk' of iets dergelijks centraal staat. Ons uitgangspunt is

.i  juist, dat de organisaties er vooral op uit zijn, hun eigen doeleinden te
dienen. De 'systeemrationaliteit' staat in pririope op *6spannen voet
ideTE-rationaliteit van de afzonderlijke actoren.
Dit wordt overtuigend geillustreerd door Hanf en Scharpf (1978).  De
publikatie van Hanfen Scharpfbeweegt zich geheel rond de wat merk-
waardige vraag: 'Hoe bereik je  in een netwerk een adequate co6rdina-
tie, als de feitelijke netwerkstructuur en de houdingen van de organisa-
ties tot een gebrekkige co6rdinatie leiden?' Omdat deze auteurs zelf
vanuit een systeemrationaliteit redeneren, hebben zij vooral oog voor
de belemmerende rol die de organisaties spelen. Bijgevolg stellen zij
'oplossingen' voor die niet alleen logisch aanvechtbaar zijn, doch ook
feitelijk weinig succes zullen opleveren, zoals:
- wetenschappers een gewenste netwerkstructuur laten bedenken en
beleidmakers de feitelijke structuur laten veranderen in overeenstem-
mingmetde gewenste structuur(Hanfen Scharpf, 1978, blz. 14);
- 'iets doen' via factoren in de omgeving die het voor de organisaties
aantrekkelijk maken, zich te richten op gemeenschappelijke doel-
einden (Bish, 1978,blz. 32-33);
- het oprichten van een 'netwerk-organisatie', dat wil zeggen, een
structuur binnen het netwerk die voortkomt uit de afzonderlijke
organisaties (die de co8rdinatie zelfbelemmeren!) en die ten opzichte
van deze organisaties co6rdinatie-initiatieven kan ontplooien
(Metcalfe, 1978,blz. 51).
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Scharpf, Reissert en Schnabel stellen terecht, dat zonder consensus
tussen de betrokken organisaties weinig effect te verwachten is van een
overkoepelend controlesysteem. Een situatie van onenigheid betekent
echter niet per se blokkering van de besluitvorming. Er zijn strategieEn
voor versterking van de consensus en vermijding van conflicten. Er zijn
geen algemene uitspraken te doen over de situaties waarvoor elk der
strategieEn het doelmatigst is. De auteurs onderscheiden vier strate-
gieEn voor consensusvormin#:
Probleem-oplossing: strategieen waarin de partijen gezamenlijk door
informatie-uitwisseling op zoek gaan naar punten van gemeenschap-
pelijk belang, die verscholen liggen achter de punten van menings-
verschil.
Overreding. strategieEn waarin de partijen proberen elkaars preferen-
tiescheii % te beYnvloeden, bijvoorbeeld door te verwijzen naar
waarden van een meer algemene strekking.
Onderhandelins: strategieEn waarbij de werkelijkheidsdefinities dn de
preferenties van de partijen als gegevenheid worden beschouwd, en
waarin gepoogd wordt beleidsaanpassingen  'af te ruilen' tot het  punt
waarop de partijen meer voordeel zien in een overeenkomst dan in
voortdurende onenigheid.
DwanZ: een strategie die veronderstelt dat op andere manieren geen
overeenstemming bereikt kan worden, en dat slechts de dwang van een
'hogere instantie' de afzonderlijke partijen ertoe kan bewegen, hun
handelen op gemeenschappelijke belangen te richten. Deze strategie is
in het algemeen zeer schadelijk voor het samenwerkingsklimaat
(Scharpfe.a., 1978, blz. 100-104).
Naast strategieEn voor consensusvergroting zijn er strategieEn voor
conflictvermijding. De auteurs noemen in dit verband:
Complexiteitsreductie: door een ingewikkelde beleidskwestie in een-
voudiger deelvraagstukken te onderscheiden, kan men stap voor stap
trachten overeenstemming over deelvraagstukken te bereiken.
Beperking van de reikwijdte van het beleid: men laat al die beleids-
vraagstukken liggen, waarover voorlopig geen overeenstemming te
bereiken valt, en tracht ten aanzien van een meerbeperkte reeks onder-
werpen tot overeenstemming te komen (Scharpf e.a., 1978, blz.
104-106).
De auteurs komen - alles overziende - tot de conclusie dat de mogelijk-
heden voor coBrdinatie in een multi-organisationeel systeem aan aan-
zienlijke beperkingen onderhevig zijn.
In tegenstelling tot Scharpfen de zijnen benadert Benson het verschijn-
sel 'netwerk-ontwikkeling' niet primair vanuit een veronderstelde
behoefte aan een grotere integratie op netwerkniveau, maar vanuit het
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gezichtspunt van de afzonderlijke actoren. Hij onderscheidt vier
'strategische alternatieven' ('strategic options'), die de actoren (binnen
En buiten het netwerk) hebben om de 'netwerk-organisatie' (dat wil
zeggen de netwerkStructuur) te veranderen:
-'Cooperative strategies': men tracht overeenkomsten te sluiten en een
gemeenschappelijke planning te realiseren. Er is sprake van onderhan-
deling en uitwisseling, uitmondend in compromissen. Deze strategie
kan succes hebben, indien de partijen beide een zekere macht hebben
tegenover de ander.
- 'Disruptive strategies': men tracht doelbewust de mogelijkheden van
andere organisaties ten aanzien van hun hulpbronnenvoorziening aan
te tasten. Men kan de andere organisatie dwarsbomen door op haar
domein te gaan opereren, door fondsen in de wacht te slepen die anders
naar de andere organisatie gegaan zouden zijn, door activiteiten te ont-
plooien die het effectieve functioneren van de andere organisatie
belemmeren, en dergelijke. Deze strategie wordt begunstigd door twee
omstandigheden: ten eerste, machtsongelijkheid tussen de betrokken
organisaties; ten tweede, geringe onderlinge afstemming tussen de
kanalen voor hulpbronnenvoorziening ('fragmentation in resource
channels').
-'Manipulative strategies':men tracht doelbewust de omstandigheden
in de omgeving die van belang zijn voor de hulpbronnenvoorziening te
wijzigen.  Dit kan zijn het vergroten of verkleinen van de beschikbare
hoeveelheid hulpbronnen; het kan zijn het bewerkstelligen van ver-
schuivingen tussen kanalen, zodat verschuivingen in prioriteiten-
schema's teweeggebracht kunnen worden. Deze strategieEn veronder-
stellen beinvloedingsmogelijkheden ten aanzien van de relevante
omgevingsomstandigheden. Dat veronderstelt een zekere mate van
netwerk-autonomie ofdecentralisatie.
- 'Authoritative strakeizies': men tracht netwerkrelaties te ordenen ofte
herordenen vanuit een verworven gezagspositie. Dit veronderstelt
gebruikmaking van een dominante positie in het systeem van hulp-
bronnenvoorziening, oftewel een machtspositie in het netwerk.
Benson legt er de nadruk op, dat in de ontwikkeling van interorganisa-
tionele relaties veranderingen in strategieen kunnen optreden. Ze
kunnen elkaar afwisselen, maar ze kunnen ook tegelijkertijd door
elkaarheen voorkomen (Benson, 1975, blz. 241-246).

De strategieen die de hier besproken auteurs van belang achten in
processen van ontwikkeling respectievelijk verandering van netwer-
ken-kunnen een plaats krijgen in een dialectische theorie over net-
werken van organisaties. Het strategie-begrip is dooFETeze auteurs
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echterop een enigszins andere maniergebruikt dan wij voorstelden. Wij
hebben 'strategie' niet omschreven als feitelijk handelings- of inter-
actieverloop, maar als het ontwerp daarvan. Natuurlijk kan men de
benamingen die de hier besproken auteurs gebruiken om verschillende
typen handelingssequenties aan te duiden, ook gebruiken om het
ontwerp daarvan aan te geven. De in deze paragraaf beschreven
strategietypen hebben echter - ook indien ze worden opgevat als
ontwerp - primair betrekking op het patroon van het handelen, niet op
de motieven van actoren (dat wil zeggen: het 'type rationaliteit' dat er
achter zit), welke het mogelijk maken de aard van de strategieEn te

4   gebruiken als verklaringsgrondvoordeaardvan de spelen.
94 Het voorgaande overziende, kunnen wij concluderen dat het verband   M

tussen interdependentie en uitwisseling complex is. De behoefte aan  I 
hulpbronnen wordt doorgaans als de drijvende kracht achter uitwis-   11
selingsprocessen gezien. Wat sommige auteurs echter niet of nauwe-
lijks aanstippen, maar andere auteurs juist centraal stellen, is ten eerste
de samenhang tussen deze processen en vorming van machtsverhou-
dingen, en ten tweede het strategische karakter van de interactie tussen
interdependente organisaties. De uitwisseling moet niet alleen
beschouwd worden tegen de achtergrond van domeinconsensus en
symbiotische interdependentie, die resulteert in co8peratieve inter-
actie. Competitieve en conflictuele interactietypen zijn even belang-
rijk. In de volgende paragraafwordt daar verder op ingegaan.

4.6.4    Interactietypen in situaties van interdependentie tussen organi-
saties

Vele auteurs die zich bezighouden met interorganisationele interactie,
bespreken dimensies en vormen van interactie zonder het expliciete
oogmerk bij te dragen aan de ontwikkeling van een typologie van inter-
actievormen. Slechts bij een enkeling - met name Walton - is deze
bedoeling duidelijk aanwezig.
In paragraaf 3.6 hebben wij onderscheid gemaakt tussen 'algemene
dimensies van interactie' en 'speltypen'. Dit onderscheid komt men in
de interorganisationele literatuur niet tegen. Wij volgen in deze para-
graafechter zoveel mogelijk de opbouw van paragraaf 3.6. Wij bespre-
ken eerst de begrippen die naar onze opvatting algemene dimensies
aanduiden, daarna interactievormen die wij als 'speltypen' hebben
aangeduid.

Communicatie
Ten aanzien van de dimensie 'communicatie' kan vastgesteld worden
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dat vele auteurs die zich bezighouden met interorganisationele relaties,
zich niet de vraag stellen waar6m organisaties eigenlijk communiceren.
Auteurs die zich dat wel afvragen, beschouwen de uitgewisselde infor-
matie doorgaans als hulpbron, die van belang is voor de doelbereiking
van de organisaties (Dill, 1958; Burns en Stalker, 1961; Thompson,
1967; Lawrence en Lorsch, 1967; Aldrich, 1972; Aldrich en Mindlin,
1978; Benson, 1975). Afgezien van Benson behoren de auteurs die
communicatie bespreken als hulpbron, tot de groep die vanuit de 'focal
organization' naar de omgeving kijkt. Wij beschouwen de informatie-
stromen als middel voor onzekerheidsreductie. Onzekerheidsreductie
is belangrijk, omdat het de mogelijkheid van adequate besluitvorming
met het oog op de doelbereiking vergroot.
Enkele auteurs geven aan, dat communicatie niet slechts als 'vehikel
van informatie' gezien moet worden, maar tevens als instrument van
beihvloeding. Dit is bijvoorbeeld het geval bij informatie-uitwisseling
binnen het onderhandelingstype van Walton (hierna te bespreken).
March en Simon (1958) en Williamson (1965) wijzen erop, dat com-
municatie en aanvaarding van gemeenschappelijke waarden en
normen (op netwerkniveau) elkaar wederzijdsbevorderen.
Stern en Craig stellen dat interorganisationele datasystemen - die
steeds meer mogelijk zijn en ook steeds meer worden toegepast - zowel
voor de aard en de snelheid van de communicatie als voor de machts-
verhoudingenin het netwerk gevolgen hebben (Stern en Craig, 1971).

Onderhandelingenbesluitvorming
Onderhandeling en besluitvorming worden in de literatuur op zeer
verschillende wijze behandeld.
Volgens Walton kunnen in interorganisationele besluitvormings-
situaties twee typen besluitvormingsprocessen en twee typen sociale
processen voorkomen. Hij bekijkt dus mddr interactie-aspecten dan
alleen de besluitvorming in strikte zin: 'Two purposive decision
processes, problem solving and bargaining, are instrumental to the
formal purposes of the interunit relation. Two purposive social
processes, identity reinforcement and identity conflict, are expressive of
the way parties view themselves, compared with how they are viewed
by each other' (Walton, 1972, blz. 94).
Ten aanzien van het instrumentele aspect moeten er allerlei zaken
'geregeld' worden: het gewicht dat iedere organisatie in het geheel
krijgt, de bijdrage die ieder moet leveren, de mate van controle die elke
organisatie op de gezamenlijke onderneming kan uitoefenen, wat voor
bureaucratische procedures gehanteerd zullen moeten worden indien
de organisaties zelf uiteenlopende procedures plegen te hanteren, in
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welke mate elke organisatie verantwoordelijk is voor het eindresultaat,
etc. Deze instrumentele processen  zijn  dus niet zuiver 'taakgericht 1
maar ook 'relatiegericht: De expressieve processen hebben betrekking
op bevestiging of verandering van het zelfbeeld, en het beeld dat de
organisaties van elkaar hebben. Walton omschrijft de besluit-
vormingstypen in termen van de speltheorie: 'The problem solving
type of decision-making appropriately occurs when and to the extent
that the joint gain available to the parties is variable, not fixed.' 'The
bargaining type of decision-making appropriately occurs when and to
the extent that the joint gain available to the parties is a fixed sum and
their relative shares are not yet determined' (1972, blz. 96-97).
Wat de sociale processen betreft neemt Walton aan, dat individuen
bepaalde persoonlijke identiteitsbehoeften hebben, die geactiveerd
kunnen worden in de besluitvormingssituatie, en dat, op vergelijkbare
wijze, organisaties identiteiten hebben, die de leden trachten te vestigen
of te handhaven. 'If the identity needs of the two parties which are
stimulated in the interaction setting are reciprocal or congruent with
each other, this compatibility leads to identity reinforcement: one's
identity bids are confirmed by the other. When the salient expressive
needs are not compatible, the result is identity conflict: assertions of
identity by one participant are frustrated by identity denying actions
by the other who consciously or unconsciously refuses to accept the
first's image of himself or of his organization' (1972, blz. 98). Het
identiteitsconflict kan zowel symmetrisch als asymmetrisch zijn. De
besproken interactie-aspecten kunnen in een interactiesituatie tegelij-
kertijd in verschillende mate aanwezig zijn. Maar sommige processen
ondersteunen elkaar, en andere werken elkaar tegen (zie schema).

<                                    +Problem > Identity
solving reinforcement"

1 1 O te<*          - Identity
Bargaining    y < t conflict

1 )

+     betekent: het ene proces ondersteunt het andere.
-    betekent: het ene proces werkt het andere tegen.
0   betekent: het ene proces is neutraal ten opzichte van het andere.
f betekent: zowel ondersteunende als tegenwerkende effec-

ten zijn mogelijk.
De belangrijkste veronderstellingen zijn: 'problem solving' en 'identity
reinforcement' gaan samen; 'bargaining' en 'identity conflict' gaan
samen. De reden hiervan is, dat met de verschillende typen besluit-
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vorming verschillende manieren van communiceren corresponderen.
'Problem solving' betekent werken aan een gezamenlijke zaak. De
gezamenlijke opbrengst kan vergroot worden door de juiste beslissin-
gen te nemen op basis van een zo volledig mogelijk beeld van ieders

mogelijkheden en beperkingen. De verkenning van gemeenschappe-
lijke belangen en mogelijkheden veronderstelt open informatie-
uitwisseling. Tot open informatie-uitwisseling is men alleen maar
bereid, als dat er niet toe leidt dat de andere partij de identiteits-
aanspraken aanvecht. 'Bargaining' daarentegen betekent: het werken
aan de maximalisering van de eigen opbrengsten. Winst voor de andere

organisatie is immers verlies voor de eigen organisatie. Men verstrekt
dus geen volledige informatie over de eigen mogelijkheden en beper-
kingen in de gegeven situatie. Men verstrekt informatie afhankelijk van
de getaxeerde 'pay off'. Processen van identiteitsconflict vertonen
dezelfde kenmerken. Waar organisaties elkaars identiteitsaanspraken
betwisten, betekent het erkennen van de claims van de ene partij het
verwerpen van declaimsvan deandere partij.

Deze theorie vertoont een typisch contrast met de theorie van Benson.

Volgens Benson kan 'bargaining' deel uitmaken van een co8peratieve
strategie en dus een middel voor probleem-oplossing zijn. Volgens
Walton kunnen 'problem solving' en 'bargaining' weliswaar door
elkaar voorkomen, doch zij werken elkaar dan in ieder geval tegen.
Walton over-accentueert hiermee onzes inziens de onverenigbaarheid
van 'mutually interfering processes'. Wellicht speelt hier het feit een
rol, dat Walton uitgaat van de bekende veronderstellingen uit de
speltheorie, waarbij de opbrengst 6f vastligt 6f niet vastligt. Zoals wij
eerder betoogd hebben, vertoont een interactiesituatie zelden of nooit
de structuur van het 'zero-sum game', hoewel de 'range' van realiseer-
bare opbrengsten begrensd is. De deelnemers aan de interactie kunnen
tegelijkertijd zoeken naar mogelijkheden voor het maximaliseren van
de gemeenschappelijke opbrengst dn trachten eigen opbrengsten veilig
te stellen. Verder is het mogelijk dat actoren zich bewust zijn van hun
interdependentie, maar geen duidelijk beeld hebben van de realiseer-

bare opbrengsten en de verdeling ervan.
Met name de laatstgenoemde omstandigheid is waarschijnlijk bevor-
derlijk voor het derde gedragstype dat Walton in besluitvormings-
situaties onderscheidde: vermijding ('avoidance'), die erop gericht
schijnt te zijn, de interorganisationele interactie zinloos te maken en te
voorkomen dat zij tot resultaten leidt. Walton voerde dit gedragstype
terug op de volgende omstandigheden:
- de betrokken organisaties zijn alleen maar in the long run' inter-
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dependent, maar kunnen dat voor de activiteiten van de dag verwaar-
lozen;
- de betrokken organisaties hebben een aanzienlijk integratief ver-
mogen in hun instrumentele activiteiten, maar het ontbreekt aan
factoren die hen onder druk zetten om die integratie of co6rdinatie
feitelijk te realiseren;
- 'avoidance' voorkomt dat men al te grote investeringen in gemeen-
schappelijke projecten moet stoppen die veel risico met zich mee-
brengen;

- de opbrengsten van de gemeenschappelijke activiteiten kunnen
asymmetrisch verdeeld zijn;
-grote openheid zou de kwetsbaarheid van deorganisaties vergroten;
- de organisaties willen boven alles de eigen identiteit of status in stand
houden en zien effectieve uitwisseling als bedreigend.
Al deze omstandigheden hebben gemeen, dat het op de een of andere
manier voor 66n of meer betrokken organisaties 'niet interessant' is,
veel moeite te doen voor het bereiken van resultaten; tegelijkertijd doen
zich omstandigheden voor waardoor het nog onaantrekkelijker zou
zijn, in het geheel niet aan de interactie deel te nemen, bijvoorbeeld
doordat men informatie zou missen die in de interactie wordt uitgewis-
seld, of doordat de eigen identiteit vereist dat men samenwerkt met
anderen, en dergelijke.
Terwijl Walton onderhandeling behandelt als een type besluit-
vormingsproces, bespreekt Stern het verschijnsel onderhandeling als
6dn van de mogelijke strategieEn voor conjlictbeheersing en  conflict-
oplossing (Stern, 1971). Ook aan andere conflictbeheersingsstrategieEn
liggen volgens hem gewoonlijk onderhandelingsprocessen ten grond-
slag.
Stern benadert onderhandeling als'variable sum game': de oplossingen
die in het onderhandelingsproces tot stand gebracht worden, leveren
vaak een grotere totale opbrengst op dan zonder die oplossingen het
geval geweest zou zijn. Elementen van onderhandeling zijn: het aan-
gaan van verplichtingen, het aanbieden van beloningen, het dreigen
met straffen ofonthoudingen. Onderhandeling kan betrekking hebben
op de uitwisseling van goederen en diensten ('bargaining' genoemd),
maar ook op de regulering van toekomstig gedrag van de partijen
('negotiation' genoemd).
Stern besteedt ook aandacht aan de voorwaarden voor een succesvol
onderhandelingsproces. Enerzijds is het - om te 'winnen' - belangrijk
dat men duidelijk positie kiest en aangeeft waar men 'aan vasthoudt'.
Anderzijds is het voor integratieve probleem-oplossing nodig dat men
zichzelfofde andere partij niet vastpint op een ingenomen standpunt:
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men moet de andere partij de kans geven zich flexibel op te stellen. De
ontwikkeling en handhaving van wederzijds vertrouwen en respect zijn
hiervoor essentieel. Ook de bereidheid om compromissen te sluiten, is
een belangrijke voorwaarde.
Gezien deze voorwaarden voor succesvol onderhandelen, is het duide-
lijk dat onderhandeling geen geschikte strategie is voor het oplossen
van ideologische conflicten. Ideologische principes lenen zich niet
voorcompromissen, aldus Stern.
Thompson en McEwen beschouwen onderhandeling ('bargaining') als
een couperatieve strategie, waarin besloten wordt in welke mate en op
welke wijze wensen uit de omgeving van de organisatie gehonoreerd
zullen worden en welke tegenprestaties daar tegenover zullen staan.
Onderhandeling heeft met name betrekking op overeenkomsten betref-
fende de ruil van goederen en diensten. Zelfs waar stabiele uitwisse-
lingsrelaties aanwezig zijn, is een periodieke herziening daarvan door
middel van onderhandeling onvermijdelijk, omdat overeenkomsten
vrijwel altijd een tijdelijk karakter hebben en omdat de situatie waarin
de partijen zich bevinden veranderlijk is (Thompson en McEwen,
1958; verder: Thompson, 1967,blz. 34-36).

Co8peratie
Het begrip co6peratie of samenwerking komt men in literatuur over
interorganisationele relaties veel tegen. De theoretische uitwerking
van het begrip is naar verhouding zeer mager. Meestal wordt het zonder
nadere definiEring gebruikt. Soms is de betekenis breed en wordt het
gebruikt ter aanduiding van de brede klasse van onderling congruente
activiteiten van verscheidene organisaties. Soms is de betekenis
beperkter en wordt het gebruikt ter aanduiding van interacties die
voortkomen uit, of zullen leiden tot concrete gezamenlijke werk-
programma's, gericht op specifieke gemeenschappelijke doeleinden.
Tevens kan over het gebruik van dit begrip opgemerkt worden dat het
vaak, met name in beleidsgerichte literatuur, als een toverformule
wordt gehanteerd, waarvan gehoopt wordt dat belemmeringen voor de
realisering van eigen en gemeenschappelijke doeleinden er tamelijk
gemakkelijk mee kunnen worden weggenomen.
De vaagheid van het begrip 'Co8peratie' brengt tevens met zich mee dat
codperatie op de meest uiteenlopende wijzen concreet vorm kan
krijgen. Wat de orientaties van de samenwerkende actoren betreft, kan
slechts in algemene zin opgemerkt worden dat zij erop uit zijn, door de
samenwerking eigen ofgemeenschappelijke doeleinden te effectueren.
Een auteur die deze algemene betekenis van het begrip 'co6peratie'
expliciet formuleert, is Bish: Cooperation is a term generally used to
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describe joint action by two or more parties for mutual benefit. The
benefit can accrue from jointly seeking a common objective or from
entering into an exchange agreement where both parties are better off
because each wants something possessed by the other party more than
the otherparty wantsit'(Bish, 1978, blz. 19-36).
Co8peratie veronderstelt niet, dat de partijen het in alle opzichten met
elkaar eens zijn. Indien het voordeel van de samenwerking ten koste
gaat van een derde partij, en indien dit effect is ingecalculeerd, spreekt
Bish van 'collusion '(samenspannen).

Benson brengt coiiperatie in verband met de beschikbaarheid en de ver-
deling van hulpbronnen en met de verandering van de structuur van het
netwerk (Benson, 1975). Wat het verband tussen hulpbronnen en
co6peratie betreft, concentreert hij zich op de stelling, dat co6peratieve
relaties slechts mogelijk zijn voor zover de politieke en economische
onderbouw - dat wil zeggen: de beschikbaarheid, de beheersing en de
verdeling van hulpbronnen - dat toestaat. Concreter: een organisatie
kan samenwerken met anderen, zo lang zij daardoor de eigen hulp-
bronnenvoorziening niet - direct ofindirect - in gevaarbrengt. Binnen
de grenzen die aldus gesteld zijn, is volgens Benson de kans op samen-
werkende interactie groter, indien er sprake is van domeinconsensus,
ideologische consensus en positieve wederzijdse beoordeling (1975,
blz. 235-238).
Samenwerking als strategie voor verandering van de netwerkstructuur
bestaat uit een proces van onderhandeling en ruil, het sluiten van over-
eenkomsten en gezamenlijke planning. De uitkomsten hebben typisch
een compromiskarakter, omdat de partijen elkaar voor verkregen
voordelen een'prijs' moeten betalen.
Benson ziet de samenwerkingsstrategie niet als 'tegenpool' van de
conflictstrategie, zoals men in de literatuur veel aantreft (zie hiervoor
o.a. Schmidt en Kochan, 1977). Naast de samenwerkingsstrategie
onderscheidt hij de strategie van het dwarsbomen, de strategie van de
manipulatie en de strategie van de dominantie (zie paragraaf 4.6.3).
Organisaties kunnen, afhankelijk van de omstandigheden, uit deze
mogelijkheden kiezen. Strategieen kunnen gecombineerd ofopeenvol-
gend gehanteerd worden. Het is dus heel goed mogelijk, dat een organi-
satie voor het scheppen van een gunstig klimaat voor samenwerking
eerst 66n van de andere strategieEn toepast, met name om gunstiger
machtsverhoudingen te creEeren (Benson, 1975, blz. 241-246).

Warren, Burgunder, Newton en Rose onderzochten, in hoeverre inter-
actie tussen zogenaamde 'community decision organizations'4 een
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'cooperation'-  dan  wel een 'contest'-karakter hadden. 'Cooperation'
werd omschreven als 'an interaction process under which the actors
seek to achieve a similar issue outcomes'; 'contest' werd omschreven
als 'an interaction process under which the actors seek to achieve dif-
ferent issue outcomes' (Warren e.a., 1973, blz. 149).
Met betrekking tot de invloed van eigenschappen van het interorgani-
sationele veld op de aard van de interactie, hadden zij, vanwege aan-
zienlijke onzekerheden in de omgeving en overlappende domeinen,
een grote frequentie verwacht van interactie met een'contest'-karakter,
alsmede een relatief sterke neiging tot innovatie. Zij vonden een
situatie van gematigde samenwerking, tamelijk veel verdraagzaamheid
en weinig neiging tot innovatie.
Achteraf verklaarden zij dit, door te zeggen dat zij een wezenlijke
functie van het interactiesysteem over het hoofd hadden gezien,
namelijk het reduceren van onzekerheden tot hanteerbare proporties,
het binnen de perken houden van conflict, het bieden van weerstand
tegen verandering en het beschermen van de levensvatbaarheid van de
organisaties. Met het oog op deze functies houden de organisaties
gezamenlijk een hoge graad van consensus in stand, terwijl de competi-
tieve wederzijdse aanpassingen zich in de marge afspelen (1973, blz.
157). De auteurs leggen er de nadruk op, dat de opvallende stabiliteit en
weerstand tegen verandering niet verklaard kunnen worden uit strate-
gie8n van afzonderlijke organisaties die slechts georiEnteerd zijn op het
creEren van voorwaarden voor de eigen levensvatbaarheid. De verkla-
ring berust op het bestaan van een 'institutionalized thought structure'
op veldniveau.
Dat de auteurs niet zoveel stabiliteit en samenwerking hadden ver-
wacht, komt doordat zij deze 'geinstitutionaliseerde denkstructuur'
aanvankelijk niet hadden opgemerkt. Daardoor hadden zij de mate van
onzekerheid en bedreiging voor de afzonderlijke organisaties over-
schat. De organisaties hebben immers in de loop van de tijd collectief
zekerheden geschapen, waarzijgezamenlijk met onzekerheden werden
geconfronteerd. Men kan dus zeggen dat de geinstitutionaliseerde con-
sensus en samenwerkingspatronen een gezamenlijke strategie voor
onzekerheidsreductie vormen. Zo gauw een organisatie de status quo
op essentiEle punten doorbreekt (de auteurs bespreken daarvan ook een
voorbeeld), werkt de gezamenlijke strategie van consensus en samen-
werking niet meer en verkrijgt de interactie een sterk conflictkarakter.
Door de geinstitutionaliseerde denkstructuur te betitelen als collec-
tieve strategie (een stap die Warren en de zijnen overigens zelf niet
zetten), wordt het verband met de ideeen van Benson duidelijk: in
beide gevallen verschijnt samenwerking als strategie die gericht is op
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instandhouding of vergroting van de levensvatbaarheid van de betrok-
kenorganisaties.

Co6rdinatie
Een begrip dat nauw met het begrip codperatie verwant is - en door
sommige auteurs als equivalent voor dit begrip wordt beschouwd - is
coardinatie. Ook voor het fenomeen 'co8rdinatie' bestaat een zeer ver-
breide, en soms wat naief-optimistische belangstelling, die Hall en de
zijnen deed uitroepen: 'Coordination is almost like magic!' (Hall e.a.,
1977, blz. 457). Ook voor dit begrip geldt, dat het doorgaans niet nader
omschreven wordt. Men kan eronder verstaan: het op elkaar afstem-
men van taken, activiteiten en dergelijke, met het oogmerk, doeleinden
efficiEnter en effectiever te bereiken. Dit kan weer op zeer uiteen-
lopende manieren concreet gestalte krijgen. Opvallend is, dat de inter-
organisationele literatuur die dit onderwerp behandelt, nauwelijks
aandacht besteedt aan het verloop van een cotirdinatieproces, doch
slechts aandacht besteedt aan de structurele contextvan de codrdinatie:
het fundament van de codrdinatie kan uiteenlopen van vrijwillige uit-wisseling via formele overeenkomst tot extern opgelegde wettelijke
eiseri; de co6rdinatie kan varieren van formeel tot informeel, een breed
of smal bereik hebben, etc.  (Hall  e.a., 1977; Litwak en Hylton,  1962;Litwak en Rothman, 1970).
Deze 'structurele benadering' hangt samen met een overheersende
belangstelling voor de vraag, wat voor type codrdinatie het meest
doelmatig is onder gegeven omstandigheden. Deze belangstelling vin-
den wij in de intra-organisationele literatuur bijvoorbeeld bij Thomp-
son, die een verband ziet tussen het type interdependentie tussen afde-
lingen en het type co6rdinatie. Indien er sprake is van zogenaamde
'pooled interdependence' - de delen leveren een eigen bijdrage aan het
geheel en worden door het geheel gesteund -, dan is coBrdinatie op
basis van standaardisatie het meest getigend. Indien er sprake is van
'sequentiele interdependentie' - afdelingen verzorgen op elkaar aan-
sluitende onderdelen van een produktieproces -, dan is co8rdinatie op
basis van plannen en programma's ('coordination by plan') het meest
geschikt. Indien er sprake is van 'wederzijdse interdependentie' - de
'outputs' van beide partijen zijn 'inputs' voor de andere partij -, dan is
co6rdinatie op basis van wederzijdse aanpassing het meest geschikt
(Thompson, 1967, blz. 54-56).
In deze benadering is een eenzijdige belangstelling voor een maximale
co8rdinatie ten dienste van de belangen die door het omvattende
systeem behartigd worden, duidelijk zichtbaar (vgl. paragraaf 4.4). In
het door ons geschetste model wordt aangenomen dat actoren zich in
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een co6rdinatieproces niet uitsluitend laten leiden door de belangen
die door'het geheel' vertegenwoordigd worden (aangenomen dat er al
consensus over deze gemeenschappelijke belangen bestaat), maar
evenzeer, of op de eerste plaats, door hun eigen doeleinden en belan-
gen. Wel ligt het voor de hand dat co6rdinatieprocessen die betrekking
hebben op congruente doeleinden van de partijen - afdelingen of or-
ganisaties - gemakkelijker zullen verlopen dan coardinatieprocessen
waarbij discongruente doeleinden in het spel zijn.
Met de kanttekening, dat er in coBrdinatieprocessen conflicten aan de
orde kunnen komen, is er onzes inziens geen bezwaar tegen, het begrip
'codrdinatie' te reserveren voor die vormen van co8peratieve inter-
actie, waarin de actoren trachten:
- gezamenlijk kosten en inspanningen te beperken met behoud van
gelijkblijvende opbrengsten;
- de wederzijdse opbrengsten te vergroten zonder vergroting van de
inspanningen en kosten;
- door onderlinge afstemming van activiteiten de doelbereiking van de
anderte bevorderen zonderde eigen doelbereiking te benadelen.

Conflict
Hoewel het in het algemeen wel duidelijk is dat het begrip 'con/lict' ver-
wijst naar het botsen van belangen, meningen, gedragswijzen en derge-
lijke, wordt dit begrip door schrijvers over interorganisationele relaties
meestal niet duidelijk omschreven. Over de theoretische status van het

concept lijkt weinig eensgezindheid te bestaan. Het is voor ons betoog
niet nodig, uitvoerig op de uiteenlopende gezichtspunten in te gaan. In
het kader van het in hoofdstuk 3 beschreven algemene model kan de
volgende begripsomschrijving gehanteerd worden: 'conflict' betekent
dat actoren die met elkaar te maken hebben, doelstellingen (in de
ruimste zin des woords) hebben die in zekere mate onverenigbaar zijn,
dan wet activiteiten ontplooien waardoor zij elkaars doelbereiking in
ongunstige zin beinvloeden.
Wij richten de aandacht nu op de wijze waarop verschillende auteurs

conflicten tussen organisaties benaderen.
Benson ziet conflict als 66n van de hoofdtypen van interactie tussen

organisaties: 'Such interaction may include extensive, reciprocal
exchanges of resources, at one extreme, or intense hostility and conflict
at the other' (Benson, 1975, blz. 230). Als de meest fundamentele con-
flicten tussen organisaties beschouwt hij die welke betrekking hebben

op domeinaanspraken en op tegengestelde ofonverenigbare strategieen
die door de partijen worden voorgestaan ter oplossing van gelijksoor-
tige problemen. Hij noemt ze domeinconflicten en ideologische conflic-
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ten. Deze conflicten zijn tevens belangenconjlicten, omdat het onder-
mijnen van domeinaanspraken en het verwerpen van fundamentele
uitgangspunten met betrekking tot de taakvervulling een directe
bedreiging vormen voor de verwerving van de meest essentiale hulp-
bronnen. In dergelijke conflictsituaties zijn er maar twee oplossingen
denkbaar: kiezen voor de standpunten van 66n partij ten koste van de
andere partij, 6f een zeer zorgvuldig onderhandelingsproces waarin
een compromis wordt uitgewerkt, waarbij aan de belangen van beide
partijen zoveel mogelijk en in gelijke mate recht wordt gedaan (1975,
blz. 235-238).
E6n van de strategieEn voor verandering van netwerkstructuren die
Benson bespreekt, heeft ook een duidelijk conflictkarakter ('disruptive
strategies'). De strategie omvat het 'schenden' van domeinen, zorgen
dat de andere organisatie minder financiBle middelen kan verwerven,
en het ontplooien van activiteiten die een effectieve taakvervulling
door de andere organisatie ondermijnen (1975, biz. 242-243).
In het kader van interorganisationele relaties besteedt Walton - zoals
we gezien hebben - vooral aandacht aan 'identiteitsconflicten' situaties
waarin de actoren elkaars identiteitsaanspraken betwisten. Waar dit
zich voordoet, is volgens Walton onderhandeling te verwachten. Merk-
waardigerwijs gaat Walton niet in op de vraag, ofonderhandeling in dit
geval tot conflict-oplossing kan leiden. Naar onze opvatting is dat wet
mogelijk.
Stern gaat juist wel op deze kwestie in. Het gaat hem om de vraag, door
middel van welke mechanismen en strategieEn conflicten in inter-
organisationele relaties beheerst kunnen worden. Conflictbeheersing
veronderstelt in het algemeen onderhandeling. Volgens Stern dient de
formaliseringsgraad van conflictreguleringsmechanismen groter te
zijn, naarmate de interdependentie groter is. Bij geringe interdepen-
dentie wordt de strategie van de directe onderhandeling het meest
geschikt geacht. Bij sterkere interdependentie passen meer geinstitu-
tionaliseerde conflictreguleringsmechanismen, maar ook dan is er
onderhandeling nodig om het eens te worden over de keuze van de
mechanismen.
Geordend naar oplopende formaliseringsgraad bespreekt Stern de
volgende mechanismen: onderhandeling; het bemiddelend en conflict-
reducerend optreden van personen die 'grensposities' in de organisaties
bezetten ('diplomacy'); bevordering van informele groepen en taak-
gerichte werkgroepen (bestaande uit leden van beide organisaties) en
programma's voor personeelsuitwisseling, alsmede het opzetten van
informatieve en scholingsactiviteiten, gericht op vergroting van weder-
zijdse kennis en begrip, en het verkleinen van ideologische tegenstellin-
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gen ('interpenetration mechanisms'); en tenslotte het bepalen van
gemeenschappelijke bovengeschikte doeleinden, verzoening en
bemiddeling, arbitrage, het instellen van studiecommissies en het aan-
stellen van waarnemers ('supra-organizational mechanisms') (Stern,
1976).

Cornpetitie
De literatuur geeft geen duidelijk antwoord op de vraag, hoe 'conflict'
en 'competitie' zich tot elkaar verhouden. Sommige auteurs gebruiken
slechts 66n van beide begrippen, anderen gebruiken de begrippen door
elkaar.
Benson (1975), Schmidt en Kochan (1977) en Cohen (1971) zien
codperatie en conflict als tegenpolen van elkaar.
Thompson en McEwen plaatsen co8peratie en competitie als hoofd-
typen van strategieEn tegenover elkaar; subtypen van co8peratie zijn
bij hen: onderhandeling, codptatie en coalitie (Thompson en McEwen,
1958; Thompson, 1967).
Bish (1978) wijst erop, dat competitie tussen twee organisaties zich
afspeelt 'via' een derde partij, die kiest uit de alternatieven die hem
door de rivaliserende organisaties worden aangeboden, respectievelijk
kiest aan welke organisatie hij hulpbronnen ter beschikking stelt. Dit
kan betrekking hebben op uiteenlopende zaken zoals afnemen van
goederen en diensten, het aanbieden van arbeidskracht, kapitaal, en
dergelijke.
Volgens Blau (1964,1976) is competitie gericht op 'maximale verwer-
ving van schaarse hulpbronnen' en is derhalve kenmerkend voor de
relaties tussen gelijksoortige eenheden die gelijksoortige doeleinden
hebben. Om deze reden ziet Blau competitie en ruil als contrasterende
hoofdtypen van processen tussen organisaties. Competitie leidt tot ver-
ticale differentiatie tussen meer en minder succesvolle organisaties.
Hierdoor kunnen de eenheden zodanig ongelijk worden, dat de compe-
titie ophoudt en overgaat in ruil, omdat ruil plaatsvindt tussen inter-
dependente, maarongelijkeeenheden.

Verschillende auteurs wijzen erop, dat organisaties die de neiging heb-
ben tot competitief gedrag, tevens strategieEn ontwikkelen om de
competitie te beperken (Phillips, 1960; Dooley, 1969). Competitie is
voor de betrokken organisaties namelijk wederzijds bedreigend, omdat
men elkaar voortdurend tracht te overtroeven in het aanbieden van
voordelen aan de 'derde partij' en derhalve zelf met steeds minder
tegenprestaties genoegen moet nemen, waardoor de hulpbronnenvoor-
ziening in gevaar komt.
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Phillips bespreekt het verschijnsel van de 'unwritten code'als gezamen-
lijk antwoord van de organisaties op dit gemeenschappelijke probleem.
Deze code, die zowel op expliciete besluitvorming als op impliciete
overeenstemming kan berusten, houdt in dat niemand zich concurre-
rend zal opstellen zo lang de anderen dat ook niet doen. Als deze expli-
ciete of impliciete overeenkomst enige tijd gewerkt heeft, is er sprake
van een ongeschreven, maar wel gernstitutionaliseerde code. Wanneer
echter de levensvatbaarheid van 66n of enkele betrokken organisaties
door veranderde omstandigheden bedreigd wordt, vergroot dat de kans
dat de code wordt doorbroken. De kans dat dit gebeurt, is groter naar-
mate het aantal betrokken organisaties groter is (Phillips,  1960).
Dooley bespreekt een specifiek mechanisme dat o.a. bijdraagt tot
competitiebeperking, te weten de 'interlocks', het meervoudige  lid-
maatschap. Met name grote ondernemingen hebben relatief veel
onderlinge verbindingen door middel van meervoudig toplidmaat-
schap (Dooley, 1969).
Williamson (1965) heeft getracht de overgang van gedrag conform de
'unwritten code' - door hem 'discipline' genoemd - naar competitief
gedrag en omgekeerd te beschrijven in een dynamisch model. Hij gaat
uit van de veronderstelling dat reacties op veranderde omstandigheden
tijd kosten. Wanneer de vraag naar de goederen en diensten van een
groep organisaties afneemt, zullen deze organisaties zich aanvankelijk
blijven gedragen volgens gevestigde groepsnormen. Maar de ver-
anderde omstandigheden nopen bij het overschrijden van een bepaalde
drempel 66n of meer organisaties tot competitief gedrag (gericht op
omzetvergroting). De doorbreking van de normen leidt tot gelijksoortig
gedrag van alle andere organisaties, waardoor de competitie wordt
verscherpi. Omgekeerd lokt toeneming van de vraag naar goederen en
diensten verzwakking van de competitie uit, doch dit proces zal 'na-
hinken' ten opzichte van de ontwikkeling van de vraag.

Coalitieenfusie
De begrippen 'coalitie' en fusie' duiden niet op een dimensie, klimaat
of type van interactie tussen organisaties, doch op een bepaalde struc-
turering der onderlinge betrekkingen als strategisch antwoord op speci-
fieke situaties van interdependentie. In dit 'strategisch perspectief
wordt door verschillende schrijvers aandacht besteed aan de vorming
van coalities en fusies en aan de duurzaamheidvan coalities.
Het begrip 'coalitie' duidt op groepsvorming tussen organisaties met
handhaving van de relatieve zelfstandigheid der partijen. Het begrip
'fusie' duidt op groepsvorming van organisaties met opheffing van de
relatieve zelfstandigheid der partijen.
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Van Dijck ziet de coalitie als door een door actoren 'onderhandelde'
7 ordening van doeleinden en belangen, die in bepaalde opzichten

conflicteren, maar op zwaarder wegende punten congruent zijn. Er is
sprake van conflict, maar tevens van conflictbeheersing (Van Dijck,
1972,blz. 203;zie ook Thompson, 1967,blz. 35-36).
De stabiliteit van de coalitie is afhankelijk van de mate van de
belangencongruentie. Axelrod wijst erop dat dit niet alleen voortkomt
uit de rationele afwegingen die de partijen in de coalitie maken, maar
ook uit het feit dat een grotere belangencongruentie de onderhande-
lingsprocessen simpelweg gemakkelijker maakt (Axelrod, 1970). Het
feit dat de coalitie voortkomt uit een belangencongruentie, die voor de
betrokkenen zwaarder weegt dan hun belangentegenstellingen, impli-
ceert dat de coalitie, in termen van de speltheorie, niet als 'zero-sum
game', maarals'variable-sum game' moet worden opgevat.
Schwarz(1970) kwam tot soortgelijke conclusies ineen onderzoek naar
de factoren die bijdragen tot de duurzaamheid van coalities.
Een centrale rol speelt in dit verband de perceptie van de kosten die
voor de betrokkenen voortvloeien uit het opheffen van een coalitie, in
verhouding tot de (geringere) kosten van voortzetting van de coalitie.
Handhaving van de coalitie wordt daardoor in toenemende mate een
zelfstandige doelstelling. De partijen ontwikkelen doeltreffende
gedragspatronen om conflicten te vermijden respectievelijk te han-
teren. Deze factoren dragen bij tot de duurzaamheid van de coalitie,
waardoor handhaving van de coalitie in nog sterkere mate doel op zich-
zelfwordt.
In de hier vermelde interpretaties past het coalitieconcept geheel
binnen het co8peratieconcept. Wij stellen voor, de coalitie op te vatten
als een speltype waarmee de actoren (organisaties) trachten hun
gezamenlijke macht ten opzichte van een derde partij te versterken (zie
paragraaf3.6).

Het kenmerkende van fusie tussen organisaties is, dat de autonomie
van de betrokken organisaties wordt opgeheven, zodat niet meer van
een interorganisationele relatie gesproken kan worden. Zoals K8nnen
(1979) beklemtoont, moet het onderhandelingsproces dat aan een fusie
voorafgaat, duidelijk als interorganisationeel fenomeen benaderd wor-
den. Het is volgens Kunnen niet zo, dat deze interorganisationele
context alleen maar gekenmerkt wordt door belangenovereenkomst.
Wdl is er altijd sprake van een sterke interdependentie: de betrokken
organisaties hebben elkaar wederzijds veel te bieden of hebben elkaar
nodig om gewenste goederen en diensten te kunnen produceren, of
kunnen gezamenlijk een aanzienlijk grotere efficiency bereiken dan
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afzonderlijk, en dergelijke. Maar KBnnen wijst erop, dat het nauwelijks
mogelijk is een bepaalde constellatie van objectieve factoren aan te
wijzen, die met uitsluiting van andere alternatieven om fusie vraagt. Hij
acht het van minstens even groot belang, fusies te zien als resultante van
een krachtenveld en van de strategieen van de daarin acterende sleutel-
figuren. K6nnen - die zich met name bezighoudt met fusies in de
ziekenhuiswereld - stelt, dat bij samenwerkingsvraagstukken in de
professionele en dienstverlenende sector zowel belangen van groepen
en organisaties als vigerende professionele waardensystemen een rol
spelen. De actoren in fusie-onderhandelingen kunnen dus de kosten en
opbrengsten van de fusie vanuit vele uiteenlopende referentiekaders
schatten, zoals de professionele normen die betrekking hebben op de
meest doeltreffende en tegelijk humane wijzen van cliEntenbehande-
ling, verwachtingen omtrent sociale gevolgen van fusies (werkgelegen-
heid, werksfeer, therapeutisch klimaat en dergelijke), gewenste en ver-
wachte gevolgen voor de verdeling van de macht tussen de fusie-
partners, etc. Gezien vanuit het gezichtspunt van de betrokken organi-
saties, mag de fusie met recht aangeduid worden als 'een strategisch
alternatief op in plaats van een evolutionair eindpunt van samenwer-
king' (K6nnen, 1979, blz. 61).
Wij menen dat - indien organisaties tot fusie besluiten - zij dit doen,
omdat zij verwachten dat hun doeleinden daarmee gediend zullen wor-
den. In deze situatie geldt - en dat geldt a fortiori, indien de fusie zuiver
onder externe dwang wordt doorgevoerd - dat de partijen als zelfstan-
dige subjecten 'de fusie ingaan'. Wij dienen ons dan ook te realiseren
dat de oorspronkelijke organisaties ook binnen de nieuwe eenheid nog
geruime tijdals'partijen' herkenbaar zullenblijven.

4.7 Slotbeschouwing

De voorgaande beschouwingen lijken op overtuigende wijze de opvat-
ting van Scharpfte ondersteunen, dat er met betrekking tot de bestude-
ring van interorganisationele relaties sprake is van een verbazingwek-
kende heterogeniteit van individuele benaderingen, waardoor tot op
heden de ontwikkeling van een gemeenschappelijk paradigma en de
cumulatieve ontwikkeling van theorie, methoden en empirische ken-
nis ernstigbelemmerd worden (Scharpf, 1978, blz. 345). Inderdaad ver-
sterkt ook paragraaf4.6 het beeld van heterogeniteit, dat zich reeds in
het eerste deel van dit hoofdstuk aftekende. Toch kan men in theorieEn
die op het eerste gezicht zeer verschillend zijn, veelal bij nader inzien
duidelijke punten van verwantschap vinden. Zo vonden wij als punten
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van verwantschap in de in paragraaf4.4 besproken theorieen: de wens
om interorganisationele verschijnselen als realiteit sui generis te
beschouwen, de tendens om kenmerken van interorganisationele
relaties terug te voeren op interdependentie, de voorkeur voor een
'multi-niveau-benadering' (het zoeken van samenhang tussen ken-
merken op organisatieniveau en interorganisationeel niveau), de
neiging om eenzijdige aandacht te schenken aan integratie en coBrdina-
tie, en de analyse van netwerkstructuren onder het gezichtspunt van de
'graad van ordening'.  In de 'tussenbalans' (paragraaf 4.5) concludeer-
den wij, dat de ontwikkeling van de interorganisationele theorie zeer
gebaat zou zijn bij een verbinding van het 'systeem-denken' met het
'actor-denken'.

-f.--..-

In het derde hoofdstuk hebben wij reeds uiteengezet hoe de verbinding
tussen deze perspectieven onzes inziens bereikt kan worden. Toegepast
op netwerken van organisaties zou dit betekenen:
- Organisaties zijn strategisch handelende actoren. Een netwerk van
organisaties wordt geanalyseerd als actiesysteem, dat door de betrok-
ken organisaties - eventueel mede door actoren buiten het netwerk -
wordt gecreEerd, bevestigd, veranderd en eventueel opgeheven, met het
oogmerk de onderlinge interdependentie op een bevredigende manier
te reguleren.
- De structuur van het actiesysteem legt beperkingen op aan de hande-
lingsalternatieven van de organisaties, en conditioneert derhalve hun
strategisch handelen.
- De organisaties wegen hun handelingsalternatieven af en maken  in
het licht van hun doeleinden-prioriteiten keuzen, rekening houdend
met de gegeven structuur en met de waarschijnlijke handelingen van
de andere organisaties.
- Onzekerheden die voortvloeien uit het strategisch handelen van
andere organisaties, alsmede andere onzekerheden, veroorzaken dat
organisaties, ondanks hun strategische opstelling, nimmer volledig
greep kunnen krijgen op het verloop van de interactie, de resultaten
van de interactie en de structuur van het actiesysteem.
- Er kunnen geen universele of causale wetten geformuleerd worden
over de aard, de werking of de ontwikkeling van interorganisationele
relaties. De analyse moet zich richten op het beschrijven van strategie-
typen, speltypen en structuurtypen. De samenhang tussen deze ver-
schijnselen moet ideaaltypisch geinterpreteerd worden.

In paragraaf 4.6 hebben wij ons de vraag gesteld, welke aanknopings-
punten voor de uitwerking van deze benadering er gevonden kunnen
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worden in theorieEn over interorganisationele relaties die vanuit een
'proces'- respectievelijk 'actorperspectief zijn geformuleerd. In de

     bedoelde theorieEn
is 'interdependentie' evenzeer een centraal referen-

tiekader als in de'systeem-analytische' theorieen. De aard van de inter-
actie moet begrepen worden in het licht van gegeven interdependentie-
verhoudingen, terwijl in de interactie tevens de interdependentie wordt
'bewerkt'.
De interactie tussen interdependente organisaties is door veel auteurs
benaderd vanuit het ruilmodel. De belangstelling gaat vooral uit naar
de fundamenten, de werking en de gevolgen van de ruil. Een aantal
auteurs (bijvoorbeeld Levine en White) veronderstelt dat domein-
consensus een voorwaarde is voor ruil. Meestal wordt ook aangenomen
dat schaarste van benodigde middelen een voorwaarde is voor ruil. Wij
zien deze voorwaarden niet als noodzakelijk. Zoals wij in hoofdstuk 3
hebben aangegeven, veronderstelt ruil een zodanige interdependentie
tussen actoren (organisaties), dat zij tot de inschatting komen dat zij
hun (eigen dan wel gemeenschappelijke) doeleinden beter kunnen
behartigen, indien zij tot uitwisseling overgaan. Het is bijvoorbeeld
mogelijk, dat uitwisseling op overvloed berust en voortkomt uit de ver-
wachting van 66n of meer partijen dat zij er erkenning of macht mee
kunnen verwerven.
Hoewel domeinconsensus en schaarste door ons niet gezien worden als
noodzakelijke voorwaarden voor ruil, menen wij wel, dat zij gewoon-
lijk de geneigdheid tot ruil zullen vergroten.
De 'verwachting dat men door ruil zijn doeleinden kan dienen' wordt
bij Levine en White concreet vertaald als 'behoefte aan middelen'; bij
Jacobs als 'afhankelijkheid' ten opzichte van andere organisaties voor
het  verwerven  van een gewenste 'inbreng' o f het realiseren van 'afzet'.
Indien een organisatie een dergelijk 'item van afhankelijkheid' voor
een andere organisatie beheerst, is dat een bron van macht (zie ook
Blau, 1964). Dit correspondeert met hetgeen wij in hoofdstuk 3 als
bronnen van macht hebben aangeduid.
Benson legt een verbinding tussen de fundamentele middelen die een
organisatie nodig heeft en waarvoor zij afhankelijk is van andere
actoren, en de fundamentele 'strategische orientaties' van een organi-
satie. Wij hebben ze vertaald als strategietypen die speciaal van belangzijn, indien de actoren organisaties zijn: strategiean gericht op
programmarealisering, domeinhandhaving, autonomiehandhaving,
zekerstelling van benodigde middelen en verdediging van technologie
en ideologie. Consensus, positieve wederzijdse beoordeling en co8rdi-
natie tussen organisaties zijn volgens Benson slechts mogelijk, voor
zover ze deze fundamentele strategische orientaties niet doorkruisen.
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Met Jacobs en Blau heeft Benson gemeen, dat hij de beheersing van de
fundamentele middelen die organisaties nodig hebben, ziet als bepa-
lend voor de machtsverhoudingen in een netwerk. De beheersende
partijen kunnen ook buiten een gegeven netwerk staan.

In de interactie tussen organisaties wordt niet alleen aan 'primaire'
organisatiedoeleinden gewerkt, maar ook aan de inrichting van het
netwerk oftewel de structurering van het actiesysteem. Men is voort-

-----.i.-- ...

durend met 'netwerk-ontwikkeling' bezig. Veel auteurs die hier aan-
dacht aan schenken, redeneren vanuit een veronderstelde wenseliik-
heid tot vergroting van de netwerk-integratie.
Deze normatieve stellingname is voor ons geen uitgangspunt. Het gaat
erom, het handelen van organisaties in een netwerk te begrijpen, en er is
naar onze opvatting geen wet die ervoor zorgt dat organisaties vanuit
een of andere 'netwerkrationaliteit' handelen. Hun handelen moet
begrepen worden vanuit hun eigen strategieen. Natuurlijk kan bestu-
deerd worden op welke wijze deze strategieEn de netwerk-integratie
beYnvloeden, maar het is niet minder belangwekkend, te bestuderen op
welke wijze organisaties bezig zijn hun eigen doeleinden te realiseren.
Scharpf en de zijnen bestudeerden vooral de eerste vraag; Benson
schonk vooral aandacht aan de tweede vraag. De strategietypen die
deze auteurs onderscheiden, zijn overigens niet geformuleerd in
termen van uiteenlopende motieven of rationaliteiten, zoals wij in
hoofdstuk 3 bepleit hebben.
Wat wij in hoofdstuk 3 'algemene dimensies van interactie' hebben
genoemd, is in de interorganisationele literatuur veelvuldig onderwerp
van studie: communicatie, onderhandeling, besluitvorming en ruil. De
dimensie'ruil' ishierboven reedsbesproken.
Communicatie tussen organisaties wordt hoofdzakelijk geinterpre-
teerd als 'vehikel' voor informatieverwerving (een onmisbare 'hulp-
bron'), als middel voor onzekerheidsreductie, als instrument voor
beinvloeding en als uitdrukking van gemeenschappelijke waarden en
normen.
Onderhandeling wordt zeer verschillend geinterpreteerd. Wij zien
onderhandeling als communicatie waarin actoren (organisaties) trach-
ten een uitwisselingsformule te vinden die voor beide partijen relatief
aantrekkelijk is. Soms is die formule gemakkelijk te vinden, soms
moeilijk. Dat brengt weinig, respectievelijk veel onderhandeling met
zich mee. Anders dan Walton, zien wij onderhandeling vooral als inter-
actie die gericht is op het oplossen van onderlinge problemen, dat wil
zeggen, problemen die voortkomen uit de interdependentie. De opvat-
ting van Stern, dat onderhandeling een strategie is voor conflict-
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beheersing en conflict-oplossing, is hier een verbijzondering van, het-
geen niet wil zeggen dat onderhandeling altijd op conflictstof betrek-
king heeft. Omdat onderhandeling uiteindelijk gericht is op uitwisse-
ling, hebben Thompson en McEwen goede redenen, er een 'co6peratie-
ve strategie' in te zien. Co8peratie en conflict sluiten elkaar niet uit.
In hoofdstuk 3 hebben wij co6peratie als een speltype besproken. Van
interorganisationele samenwerking is sprake, indien organisaties
trachten door middel van onderlinge uitwisseling de'eigen' doeleinden
dan wel gemeenschappelijke doeleinden beter te effectueren (Bish).
Conform de opvattingen van Benson nemen wij aan, dat organisaties
ervoor zullen waken dat zij door de uitwisseling andere - belangrijkere
of fundamentelere - doeleinden niet zullen schaden. Het is niet alleen
zo, dat organisaties trachten in de samenwerking hun fundamentele
belangen te ontzien. De samenwerking kan ook rechtstreeks op die
belangen gericht zijn: de instandhouding of vergroting van de levens-
vatbaarheid van de organisaties, vergroting van zekerheid, vergroting
van gezamenlijke macht, en dergelijke.
Codrdinatie wordt in de literatuur vooral bestudeerd tegen de achter-
grond van structurele netwerk-eigenschappen die co6rdinatie bevorde-
ren. Naar onze mening kan co irdinatie het beste opgevat worden als
equivalent van codperatie.
'Vermijding' is een interactietype dat zich veelvuldig voordoet in
situaties waarin organisaties zich ervan bewust zijn dat zij - met name
op langere termijn - interdependent zijn, maar op korte termijn geen
duidelijke punten vooronderhandeling ofuitwisseling zien.
Het begrip'conflict' is een zeer algemeen begrip, dat onzes inziens noch
naar specifieke benaderingen, noch naar specifieke speltypen verwijst.
Het duidt situaties aan waarin actoren die met elkaar te maken hebben,
doelstellingen hebben die in zekere mate onverenigbaar zijn, respectie-
velijk activiteiten ontplooien waardoor zij elkaars doelbereiking in
ongunstige zin beYnvloeden. Zelfs deze definitie is maar een ruwe
aanduiding. Toegepast op relaties tussen organisaties zijn vooral bot-
sende opvattingen over domeinen, waarden, ideologie en technologie
van belang, alsmede activiteiten die in verband hiermee worden ont-
plooid. Kortom:  het gaat om de vraag, of de fundamentele strategieEn
van interdependente organisatieselkaar verdragen ofdoorkruisen.
Als erconflicten zijn, is het vooral interessantom na tegaan watde orga-
nisaties 'ermee doen: Conflicten over fundamentele kwesties kunnen
hardnekkig zijn. Maar organisaties kunnen wel pogen, in een - soms
langdurig en moeizaam-onderhandelingsproces compromissen te vin-
den die voordeligerzijn dan openlijke strijd. Ook kan men zoveel moge-
lijk vermijdendat de in deinteractiede conflict-itemsaandeordekomen.
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Competitie doet zich voor, indien organisaties voor het leveren van
produkten of voor het verkrijgen van middelen naar de gunst van een
derde partij dingen, en nietbeidedeze gunst kunnen winnen. Winnen is
belangrijk voor het verwerven van fundamentele hulpbronnen (levens-
voorwaarden). Maar indien de organisaties elkaar trachten te over-
troeven om te winnen, kunnen zij juist hierdoor deze levensvoorwaar-
den in gevaar brengen. Dit kan voor de betrokken organisaties aanlei-
ding zijn om strategiean gericht op competitiebeperking te ontwik-
kelen.
Coalitievorming duidt op een bepaalde structurering der onderlinge
betrekkingen als strategisch antwoord op specifieke situaties van inter-
dependentie. Actoren 'vinden elkaar' op bepaalde doeleinden die voor
hen hogere prioriteit hebben dan andere doeleinden die eventueel
conflicteren. Coalitievorming is vooral van belang als co6peratieve
strategie gericht op vergroting van zekerheid of van de gezamenlijke
macht ten opzichte van een derde partij.
De fusie betekent opheffing van de autonomie van de afzonderlijke
organisaties. Met name de fusie-onderhandelingen zijn een belang-
wekkend onderzoeksthema, omdat daar de strategieEn te vinden zijn op
grond waarvan tot fusie wordt besloten. In het algemeen is het waar-
schijnlijk, dat omstandigheden buiten het netwerk de aantrekkelijk-
heid van de fusie voor de organisaties veroorzaken of vergroten. In
bepaalde gevallen is de fusie - door het optreden van een machtige
derde partij, bijvoorbeeld de overheid - de enige mogelijkheid om het
voortbestaan van organisaties veilig te stellen.

Het voorgaande overziende, kunnen wij concluderen dat theorie8n
over de interactie tussen organisaties vele bouwstenen bevatten die
gebruikt kunnen worden in een theorie over interorganisationele
relaties, die correspondeert met het algemene analysemodel dat wij in
het voorgaande hoofdstuk geschetst hebben. Toch moet ook op een
aantal zwakke plekken gewezen worden. In de besproken theoriean
wordt meer aandacht besteed aan het verband tussen fundamentele
strategische orientaties van organisaties en de aard van de interorgani-
sationele interactie dan aan de wijze waarop organisaties hun toekom-
stige betrekkingen reguleren (structureren). Dit laatste aspect komt wei
enigszins aan bod in de theorieEn betreffende machtsvorming in uit-
wisselingsprocessen, integratie-bevorderende strategieEn, onderhande-
ling voor zover de resultaten daarvan de toekomstige betrekkingen
reguleren (regels voor uitwisseling, mechanismen voor conflictregule-
ring, competitiebeperking en dergelijke), coalitievorming en fusie. De
aandacht voor dit aspect zou naar onze opvatting versterkt moeten
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worden  door het verband tussen netwerkstructuren (zie paragraaf 4.4)
en strategieEn van organisaties verder uit te werken, en wel in twee-
zijdige richting.
Tenslotte is meer aandacht gewenst voor het verloop van interactie-
processen tussen organisaties, alsmede voor de invloed die door
actoren in de omgeving op een gegeven netwerk wordt uitgeoefend.

In het nu volgende hoofdstuk trachten wij het in hoofdstuk 3 beschre-
ven analysemodel, geconcretiseerd met behulp van de in hoofdstuk 4
besproken theorieEn, toete passen op enkele terreinen waarop de inter-
organisationele problematiek momenteel zeer actueel is: de gezond-
heidszorg en de welzijnszorg.

Noten bij hoofdstuk 4

' Wij gebruiken deze begrippen ter aanduiding van het onderscheid tussen wel en niet

generaliserende analyse. Karpik, aan wie wij deze termen ontleend hebben, verstaat
onder 'organisaties als theoretisch object' organisaties in de meest algemene zin, dus
niet gespecificeerd naar 'institutioneel type'. Bij 'organisaties als concreet object' gaat
het hem om generalisaties naar institutionele typen. In beide gevallen worden organisa-
tiesonzes inziensalstheoretisch objectbenaderd(vgl. Karpik, 1978,blz. 10-12).

2 Het in hoofdstuk 3 beschreven model impliceert dat ook de leden van een organisatie
niet zonder meer als co8peratieve instrumenten dienen te worden beschouwd, zodat dit
'kwalitatieve verschil' verdwijnt.

1 Vgl. Bish: 'Cooperation does not imply agreement among the units involved on a
particularpolicy'(Bish, 1978, biz. 19-36).

4 'Community Decision Organizations' werden gedefinieerd als'organizations which are
legitimated at the community level to make decisions on behalf of the community'
(1973, blz. 149).
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5      Samenspel en tegenspelin welzijns-
en gezondheidszorg

5.1 Inkiding

In de voorgaande hoofdstukken hebben wij een benaderingswijze
geschetst voor de analyse van sociale actiesystemen, alsmede de
belangrijkste bijdragen op het gebied van de interorganisationele
theorie in kaart gebracht. In paragraaf 4.7 hebben wij de belangrijkste
veronderstellingen van het model uit hoofdstuk 3 toegespitst op inter-
organisationele netwerken. In dit vijfde hoofdstuk stellen wij ons ten
doel, deze benaderingswijze toe te passen op enkele concrete velden in
de maatschappij, te weten de welzijns- en gezondheidszorg.
De pretenties van deze toepassing zijn beperkt. Een eerste beperking
Vloeit voort uit de aard van het analysemodel. Dit bestaat immers niet
uit een stelsel van generaliserende uitspraken die op hun waarheids-
gehalte getoetst kunnen en moeten worden. Het model bevat postula-
ten die de grondslag van de voorgestelde benadering beschrijven, als-
mede bouwstenen voor de ontwikkeling van ideaaitypen waadn de
wisselwerking tussen sociale constructies en strategisch handelen
wordt verhelderd. Ze worden gebruikt als hulpmiddel voorhet analyse-
ren van concrete actiesystemen, maar indien ze in bepaalde concrete
situaties niet van toepassing zijn, leidt dat niet tot verwerping van het
ideaaltype. Het gaat er immers om, ofze ons helpen een actiesysteem te
begrijpen, niet ofze een hoog waarheidsgehalte hebben.
Het onderhavige hoofdstuk is dan ook niet bedoeld om een theorie op
haar juistheid te toetsen, maar om aan te tonen dat het besproken
analysemodel inderdaad helpt om bepaalde ontwikkelingen die zich
binnen de bestudeerde velden voordoen, beter te begrijpen. Dit brengt
ons bij een tweede belangrijke beperking. Om aan te tonen wat wij wil-
len aantonen, is het niet nodig de velden van de gezondheidszorg en de
welzijnszorg in hun volle breedte te analyseren.1 Wij beperken ons tot
enkele actuele ontwikkelingen, te weten de regionalisering in de
gezondheidszorg, de samenwerking in de eerstelijn en de ontwikkeling
van lokale netwerken van dienstverlenende organisaties. Met betrek-
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king tot deze terreinen is het evenmin onze bedoeling, een exacte en
representatieve empirische analyse te geven van wat er tot op heden
aan ontwikkelingen heeft plaatsgehad, noch om een overzicht te geven
van de literatuur die erover verschenen is. Wij hebben eenvoudig niet
het systematische empirische onderzoek verricht dat hiervoor nood-
zakelijk zou zijn. Onderzoek dat wij eerder verricht hebben met
betrekking tot interorganisationele vraagstukken in welzijnszorg en
gezondheidszorg,2 heeft ons op het spoor gebracht van een reeks
typische kenmerken en problemen die ook in de literatuur veelvuldig
worden besproken, maar de bedoelde onderzoekingen waren niet op-
gezet vanuit het perspectiefdat in deze studie ontwikkeld is. Dit neemt
niet weg, dat het materiaal uit deze onderzoeken achterafgebruikt kan
worden als illustratie van feiten en ontwikkelingen die zich in het ge-
analyseerde veld voordoen.
Ik_globalegedachtengang-die aan_dit haofdstuk ten grondslag ligt,
houdt in dat interorganisationele actjesystemen begrepen moeten wor-
den vanuit de strategieen van de betrokken partijen, en dat deze
strategieen gezien moeten worden als reactie op veranderingen in
interdependentieverhoudingen. In ontwikkelingsprojecten en beleids-
Frocessen-en in publikaties met betrekking tot interorganisationele
relaties in welzijns- en gezondheidszorg wordt meestal vanuit een of
andere vorm van systeemrationaliteit geredeneerd, en zoekt men naar
oplossingen voor de knelpunten die een bevredigende netwerk-
ontwikkeling bedreigen. Wij gaan niet uit van het primaat van systeem-
rationaliteit, maar van de wens, te begrijpen wat er in processen van
netwerkreconstructie gebeurt. Essentieel is hierbij het inzicht, dat de
partijen in deze processen niet slechts vanuit een 'eigen rationaliteit'
handelen, maar ook uiteenlopende ideeen hebben over de criteria van
systeemrationaliteit. Wij menen dat er geen objectieve maatstaven
voor systeemrationaliteit bestaan. Het doen van aanbevelingen met
betrekking tot netwerk-ontwikkeling kan derhalve geen 'technisch
probleem' zijn, maar berust op het innemen van een partijdig uitgangs-
punt. In de slotbeschouwing komen wij hierop terug.
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf5.2 geven wij een
ruwe schets van de ontwikkelingen die schuilgaan achter de begrippen
regionalisering in de gezondheidszorg, eerste-lijns-samenwerking, de
ontwikkeling van lokale dienstverleningsnetwerken en decentralisatie
van het welzijnsbeleid. Paragraaf 5.3 is gewijd aan de verschuivingen in
de interdependentieverhoudingen die hierbij aan de orde zijn. In para-
graaf 5.4 bespreken wij strategieEn en spelen in processen van regiona-
lisering in de gezondheidszorg. Paragraaf 5.5 behandelt strategieEn en
spelen in samenwerkingsprocessen in de eerstelijn en in lokale projec-
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ten van netwerk-ontwikkeling. Paragraaf 5.6 behandelt strategieen en
spelen van de partijen die betrokken zijn bij de decentralisatie van het
welzijnsbeleid en de daaruit voortvloeiende lokale welzijnsplanning.
In de slotbeschouwing (paragraaf 5.7) vatten wij onze voornaamste
conclusies samen en stellen wij ons de vraag, wat de praktische bete-
kenis van degehanteerde benaderingis.

5.2     Netwerk-ontwikkeling in gezondheidszorg en welzijnszorg

De verzorgingsstaat - de afgelopen decennia opgebouwd om de mensen
van vele zorgen te bevrijden - is zel f een bron van grote zorgen gewor-
den. Hij loopt op vele punten vast, stagneert (vgl. Van Doorn en
Schuyt, 1978). Het 'zorgen' heeft zich niet slechts vanwege het kosten-
probleem tot een zorgwekkend vraagstuk ontwikkeld, zoals duidelijk is
in de actuele discussies over de problemen in het stelsel van sociale
zekerheid. Twee andere aspecten spelen evenzeer een centrale rol: het
vraagstuk van de kwaliteit van het zorgen en het vraagstuk van de
beheersingvan het verzorgingssysteem.
In de loop van de jaren zestig ontstond er een discussie over de vraag, of
die vormen van gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
die als eerste opvang voor menselijke problemen fungeren - huisarts,
wijkverpleging, maatschappelijk werk, pastoraal werk -, wel zo doel-
matig werkten als zou kunnen en zou moeten. Er werd met name naar
voren gebracht, dat door de professionaliseringde samenhang tussen de
verschillende soorten dienstverlening verloren dreigt te gaan, en de
afstand tussen hulpverlener en cliant toeneemt: de toegankelijkheid
van de hulpverlening wordt geringer en de eigen ervaringen van de
cliant met zijn problemen gaan een ondergeschikte rol spelen in ver-
houding tot de deskundigheid van de hulpverlener. De client wordt
passief en afhankelijk (zie bijvoorbeeld Hookey,  1979; Van Beugen,
1979, blz. 1-3 en 16-23). Als reactie op de gesignaleerde problemen
ontstond er in brede kring een streven om de samenhang tussen de ver-
schillende soorten dienstverlening en de eigen inbreng van de cliEnten
te vergroten. Huygen (1962) introduceerde het zogenaamde 'home-
team', een samenwerkingsvorm waarin de genoemde disciplines door
middel van regelmatig overleg trachten tot een verbeterde onderlinge
afstemming van de verschillende vormen van dienstverlening te
komen. Spoedig na het ontstaan van de eerste 'home-teams' ontston-
den de eerste 'gezondheidscentra': samenwerkingsverbanden tussen
tenminste een huisarts, 66n wijkverpleegster en 66n maatschappelijk
werkster, maar soms veel breder van samenstelling, waarbij, behalve
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van geregeld overleg, ook sprake is van gemeenschappelijke huis-
vesting (Hookey, 1979; Brouwer, 1979, blz. 43-44). Naast home-team
en gezondheidscentrum ontstonden nog enkele andere samenwer-
kingsvarianten.
De idee van integratie van eerstelijns-dienstverlening sloeg aan; op vele
plaatsen begon men enthousiast samen te werken. Het is inmiddels
genoegzaam bekend, dat de weg naar integrale dienstverlening en doel-
matige samenwerking vol voetangels en klemmen is. Opvallend hierbij
is dat de overheid - die sinds het begin van de jaren zeventig zo krachtig
intervenieert in het veld van gezondheidszorg en welzijnszorg - ten
aanzien van de bevordering van geYntegreerde dienstverlening in de
eerste lijn een weinig inspirerende en stimulerende rol heeft gespeeld.
Wij zullen deze feiten en ontwikkelingen nader analyseren in paragraaf
5.5.

In dezelfde jaren waarin de idee van integrale dienstverlening in de
eerste lijn van de grond kwam, werden op Verschillende plaatsen -
onder andere gestimuleerd door van overheidswege gepropageerde
Raden voor Overleg en Advies (ROA's) - pogingen ondernomen om
een lokaal welzijnsbeleid te ontwikkelen en meer coBrdinatie tussen de
verschillende welzijnsvoorzieningen in de gemeenten tot stand te
brengen. De autonomie van de instellingen en de vrijblijvendheid van
het overleg hadden tot gevolg, dat deze samenwerkingsactiviteiten in
het algemeen niet veel opleverden. Op een enkele uitzondering na
hebben de ROA's nooit bevredigend gefunctioneerd. Desondanks
hebben zij een niet te onderschatten rot gespeeld in de toenemende
bewustwording van de interdependentie tussen de dienstverlenende
instellingen in een gemeente of regio. Het strategisch handelen van
lokale dienstverlenende organisaties in verband met hun onderlinge
interdependentie bespreken wij eveneens in paragraaf5.5.

Zoals gezegd, hebben de discussies over de problemen van de verzor-
gingsstaat ook betrekking op beheersingsvmagstukken..Dit onderwerp
heeft zelfs meer stof doen opwaaien dan het probleem van de kwaliteit
en de doelmatigheid van de dienstverlening. Het voortvarende optre-
den van de centrale overheid met betrekking tot het beheersingsvraag-
stuk in gezondheidszorg en welzijnszorg is hierongetwijfeld debet aan.
In het begin van de jaren zeventig nam de toenmalige minister van
Volksgezondheid en Milieuhygiene, minister Stuyt, het initiatief om
een enigszins diffuse discussie over beheersingsvraagstukken in de
gezondheidszorg te kanaliseren en te vertalen in beleidsuitgangspunten
van de overheid. Op basis van de adviezen die hieruit resulteerden, kon
staatssecretaris  Hendriks  in   1974 de Structuurnota Gezondheidszorg
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publiceren. Hiermee was het startsein gegeven voor een herstructure-
ringsproces in de gezondheidszorg, waarin 'regionalisering' en
'echelonnering'de rode draden vormen.
In de Structuurnota wordt enerzijds erkend dat de gezondheidszorg in
Nederland vergelijkenderwijs een goed figuur slaat, maar wordt ander-
zijds een uitvoerige opsomming gegeven van knelpunten in de gezond-
heidszorg. Kort samengevat:

-  Er is onvoldoende sprake van kostenbeheersing.
-  Er is onvoldoende samenhang.
-  De financieringsstructuur is verbrokkeld.
- Er is onvoldoende onderlinge afstemming van de gezondheidszorg
en andere welzijnsvoorzieningen.
-  Het totale voorzieningenaanbod is onevenwichtig: te veel accent op
intramurale voorzieningen (met name ziekenhuizen), te weinig accent
op extramurale en preventieve zorg en de geestelijke gezondheidszorg.
- Sommige voorzieningen vertonen over-capaciteit, terwijl bij andere
voorzieningen sprake is van onder-capaciteit.
-   De omvang van de voorzieningen is soms te groot, soms te klein.
-  De spreiding van de voorzieningen is niet optimaal.
- De afstemming van de opleidingen op de behoeften kan verbeterd
worden.
-  De bevolking heeft onvoldoende inspraakmogelijkheden.
Om de knelpunten op te lossen, acht de overheid een planmatige struc-
turering van de gezondheidszorg, versterking van de extramurale
gezondheidszorg, ontlasting van de intramurale gezondheidszorg en
verbetering van de preventieve zorg noodzakelijk. Als voornaamste
ordeningsprincipes worden gekozen: regionalisatie en echelonnering;
de voornaamste 'bouwstenen voor beheersing' zijn: wetgeving en
bestuur. In paragraaf 5.4 bespreken wij de strategieen van de overheid
en andere betrokken partijen in dit herstructureringsproces, en de
spelen die daaruit voortvloeien.
In hetzelfdejaar waarin de Structuurnota werdgepubliceerd, verscheen
de zogenaamde Knelpuntennota, die in opdracht van de Welzijnsraad
in het kabinet was geschreven door de'Beraadsgroep knelpunten, har-
monisatie welzijnsbeleid en welzijnswetgeving'. Kort samengevat luidt
de boodschap van de Knelpuntennota: het is in vele opzichten mis met
het terrein van de welzijnsbevordering; er is sprake van wildgroei, de
dienstverlening komt veelal niet ten goede aan de mensen die er het
meeste behoefte aan hebben, en er is onvoldoende sprake van democra-
tische sturing en controle.3 De beraadsgroep formuleert vijfbeginselen
waaraan de bestaande situatie getoetst wordt en die dienen als uitgangs-
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punten voor het ontwikkelen van een nieuw beleid. Het zijn:
a activiteiten en voorzieningen moeten samenhang vertonen, over-
eenkomstig hun aard en functie;
b   de voorzieningen moeten direct bereikbaar zijn voor de mensen voor
wie ze bedoeld zijn;
c activiteiten, voorzieningen, organisaties en instanties moeten demo-
cratisch functioneren;
d  beleidsstructuren en organisatievormen moeten flexibel zijn;
e de rechtszekerheid van organisaties, instellingen, werknemers en
cliEnten moet gewaarborgd zijn.
Deze beginselen dienen als richtsnoer bij het zoeken naar oplossingen
voor de gesignaleerde knelpunten: de zogenaamde 'steunpunten'. De
beraadsgroep noemt als beleidsinstrumenten: planning, ordening,
financiering, voorwaarden die het feitelijke werk mogelijk maken, en
wetgeving. Met behulp van deze instrumenten moet een grotere har-
monisatie gerealiseerd worden. Een essentieel uitgangspunt hierbij is
'decentralisatie van het weizijnsbeleid': de verantwoordelijkheid voor
het welzijnsbeleid moet zoveel mogelijk overgeheveld worden naar het
niveau van de gemeente, omdat men op dat niveau de noden, verlan-
gens en wensen van de mensen het beste kent. De beraadsgroep stelt
voor dat de essentiEle punten van het nieuwe beleidssysteem geregeld
worden in een'structurele kaderwet'.
De ideeEn rond harmonisatie en decentralisatie worden door de over-
heid  sinds  1974 in grote lijnen onderschreven,  en  in  1977  werd  een
ontwerp-Kaderwet bij de Tweede Kamer ingediend. Er is verder sinds
1974 een eindeloze stroom publikaties verschenen waarin de knel-
punten en mogelijke oplossingen van vele zijden worden belicht en
'voors en tegens' worden afgewogen. (Een interessante analyse van de
ontwikkeling van het overheidsbeleid met betrekking tot harmonisatie
en decentralisatie geven Leene en Huurdeman, 1978; voor literatuur-
overzichten zie: CRM-documentatie Decentralisatiebeleid, 1977;
NRMW,  1978; en Horrevoets,  1977.) In de loop van de jaren heeft de
discussie zich van lieverlee grotendeels gericht op de vraag, hoe men op
gemeentelijk niveau de welzijnsplanning concreet gestalte kan geven
(zie met name Van Harberden, 1980). StrategieEn en spelen rond de
decentralisatie van het welzijnsbeleid en de lokale welzijnsplanning
bespreken wij in paragraaf5.6.

Deze korte schets toont aan dat er veel in beweging is op de terreinen
van gezondheidszorg en welzijnszorg. De aangeduide ontwikkelingen
houden duidelijk verband met elkaar, maar het zou een misvatting zijn,
te menen dat ze door 66n overkoepelend beleid gestuurd zouden wor-

181



den. Vele actoren zijn er mee bezig, ieder vanuit een bijzondere betrok-
kenheidbij de vraagstukken.
Het is niet slechts zo, dat de vele partijen verschillende oplossingen
voorde vraagstukken prefereren; zij hebben ook verschillende visies op
de aard van de vraagstukken en het belang van verschillende doel-
einden en waarden die in het geding zijn. In onze ogen kan men zich
geen adequaat oordeel over de vraagstukken en de gewenste oplossin-
gen vormen, indien men ze benadert als technische problemen en
indien men de strategische dimensie ervan verwaarloost. Met dit laatste
doelen wij niet alleen op het feit dat er bij het oplossen van knelpunten
voor de verschillende partijen verschillende belangen in het spel zijn,
maar ook op het feit, dat het stelsel van gezondheidszorg en welzijns-
zorg dat nu zoveel problemen oplevert, ook zelfbegrepen moet worden
als een constructie die door belanghebbende actoren tot stand is
gebracht om hun onderlinge interdependentie op een relatief voor-
delige manier te reguleren! Het feit dat sociale constructies die nu knel-
punten opleveren, voorheen relatief veel voordelen met zich mee-
brachten, geeft aan, dat er verschuivingen in de interdependentie-
verhoudingen zijn opgetreden. Aan deze verschuivingen is de volgende
paragraafgewijd.

5.3     Verschuivingen in interdependenties in welzijns- en gezondheids-
zorg

Groei, diferentiatie en specialisatie
De ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en de welzijnszorg
werden in de afgelopen decennia in hoge mate gekenmerkt door een
voortdurende groei en diferentiatie (zie bijvoorbeeld Huysmans e.a.,
1973; Knelpuntennota,197*J.-FY-Bewel er ten aanzien van deze gebie-
den van zorg geen sprake is van een vrij marktmechanisme, kan men
zeker stellen dat deze groei en differentiatie van voorzieningen recht-
streeks te maken hebben met een toenemende behoefte aan de betref-
fende diensten. Dit wil niet zeggen dat de voorzieningen alleen maar
gezien mogen worden als een antwoord op vastgestelde behoeften; het
is evenzeer aannemelijk dat door het creeren van voorzieningen
behoeften manifest worden (zie hierover Godfroij, 1974). Dat neemt
niet weg, dat de levensvatbaarheid van voorzieningen afhankelijk is
van de aanwezigheid van een zekere behoefte aan die voorzieningen.
Oezondheidszorg en welzijnszorg hebben gedurende de voorbije
decennia dus een krachtige groei doorgemaakt, parallel aan een sterk
toenemende behoefte aan zorgverlening.
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Groei gaat in het algemeen samen met differentiatie. Hoe omvangrijker
vraag en aanbod van diensten zijn, hoe groter de kans wordt dat voor-
zieningen die zich op deelgebieden richten, levensvatbaar zijn. Het
aantrekkelijke van differentiatie is echter niet gelegen in de levens-
vatbaarheid als zodanig, maar in de mogelijkheid om op een deelgebied
bijzondere deskundigheden te ontwikkelen. En omdat de gezondheid
en het welzijn de meeste mensen na aan het hart liggen - zeker zo gauw
'er iets aan schort' -, wordt grote waarde toegekend aan hoge kwaliteit
en deskundigheid. Deze waarden hebben een sterke legitimerende
werking ten aanzien van de groei en differentiatie van voorzieningen.
Zo lang een aanhoudende economische groei het mogelijk maakte, de
sterk stijgende kosten van gezondheidszorg en welzijnszorg op te
vangen, is kostenbeheersing een aandachtspunt van tamelijk onder-
geschikt belang. Dat geldt niet alleen voor de consumenten en de finan-
ciers, maar ook en vooral voor de producenten, in wier 'professionele
code' kwaliteit de hoogste norm is.
Deskundigheidsvergroting en specialisatie gingen in de gezondheids-
zorg hand in hand. De bijzonderheidvan allerlei kwalen en stoornissen
stond hierbij centraal. Gezondheidsproblemen werden geisoleerd van
sociale en relationele problemen. Collectieve aspecten van gezond-
heidsvraagstukken (woonomstandigheden, arbeidssituatie en derge-
lijke) werden nauwelijks in de beschouwing betrokken. Ongeacht de
vraag, wat de rol van dit soort omstandigheden zou kunnen zijn, ging de
aandacht van gezondheidswerkers in het algemeen slechts uit naar de
strikt medische aspecten. Deze beperkte gerichtheid op het lichame-
lijke en psychische functioneren van individuele patidnten en op de
mogelijkheden om waargenomen ziekteverschijnselen op te heffen,
wordt weI aangeduid met de term'het medische model' (zie Verbrugh,
1972; De Smit, 1970). De genoemde aspecten, 'lichamelijk' en 'geeste-
lijk' functioneren, verwijzen naartwee hoofdgroepen van gezondheids-
vraagstukken, die in hoge mate onafhankelijk van elkaar werden (en
nog worden) bestudeerd. Binnen deze globale hoofdgebieden ging de
aandacht ook overwegend uit naar de bijzonderheden van te onder-
scheiden ziektebeelden. Dit wordt treffend geillustreerd door het
Kompas voor de huisarts (1977). Deze vraagbaak voor huisartsen
probeert een antwoord te geven op het probleem dat 'veel van wat de
huisarts nodig heeft en zoekt (. . .) weliswaar vaak in vele partjes op-
gedeeld te vinden (is) in tientallen specialistische monografieEn, leer-
boeken en tijdschriftartikelen, maar (dat) nog nimmer werd getracht de
stofbijeen te brengen vanuit zijn specifieke behoefte, vanuit zijn relatie

tot de patiEnt' (o.c., blz. viii). De publikatie stelt inderdaad de patient
die zich met een klacht presenteert, centraal. De kennis is echter niet
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minder specialistisch geworden; zij is slechts geordend naar de ziekte-
beelden waarmee de huisarts geconfronteerd kan worden.
Terwijl in de geestelijke gezondheidszorg een gelijksoortige specialis-
tische belangstelling voor bijzondere ziektebeelden geruime tijd heeft
gedomineerd-zoals men bijvoorbeeld weerspiegeld ziet in het zeertoe-
gankelijke werk van Van den Berg Kleine Psychiatrie (1967) - heeft
zich hier merkwaardigerwijze pas een enorme groei en differentiatie
van typen hulpverlening en soorten voorzieningen voorgedaan vanaf
het moment dat het 'medisch model' in de psychiatrie onderwerp van
kritiek werd. Specialisatie heeft hier meer betrekking op het ontwikke-
len van varianten van methodische hulpverlening dan op het ontwik-
kelen van de kennis op deelgebieden. Deze differentiatie van hulp-
verleningsvormen ging - in afwijking van wat door de meeste profes-
sionaliseringstheorieEn wordt voorspeld - samen met een proces van
de-professionalisering: een onmiskenbare toeneming van niet-
specialistisch geschoolde hulpverleners (zie Trimbos, 1979, blz.
29-30). Dit kan geYnterpreteerd worden als het doorbrdken van een
monopoliepositie van een professionele groep.
Vanwege de sterke gerichtheid op de bijzonderheidvan allerlei gezond-
heidsstoornissen, is er tot het midden van de jaren zestig in het alge-
meen niet veel aandacht geschonken aan de onderlinge samenhang
tussen klachten, en de samenhang tussen medische problemen en
vraagstukken van sociale en maatschappelijke aard. Vanwege de diffe-
rentiatie bestond er eigenlijk maar 66n duidelijk interdependentie-
probleem: het vraagstuk, hoe de patiEnt in de juiste behandelkamer of
in het juiste bed terechtkomt. Het instrument waarmee men dit
probleem oploste, zonder enige afbreuk te doen aan de autonomie van
de afzonderlijke producenten, heet 'verwijzing:
Ook in de welzijnszorg gingen in de afgelopen decennia groei en diffe-
rentiatie hand in hand. Ook met betrekking tot de welzijnszorg kan
men zeggen dat de betrokken partijen opvallend veel aandacht hebben
geschonken aan het opdelen van het weizijnsterrein in specifieke taak-
velden enfuncties. Vanwege het veronderstelde verband tussen specia-
lisatie en deskundigheidsvergroting en tussen deskundigheidsvergro-
ting en betere dienstverlening, kunnen deze differentiatie en specialisa-
tie gemakkelijk gelegitimeerd worden door te verwijzen naar het belang
van de cliEnten.

Di#erentiatie en de belangen van instellingen, dienstverleners en over-
heid

Wij  menen dat de gerichtheid op een kwalitatief goede hulpverlening
doorgaans een dominant motief is geweest achter de processen van
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groei, differentiatie en professionalisering in de gezondheidszorg en de
welzijnszorg. Wij menen echter ook dat de actoren die hierbij betrok-
ken zijn, handelen vanuit een 'eigen rationaliteit' en proberen de
onderlinge interdependentie te reguleren op een manier die henzelf
relatiefgoed uitkomt.
Uitbouw van voorzieningen betekent niet alleen dat men meer
problemen van cliEnten in behandeling kan nemen, maar biedt ook
voor groeiende aantallen mensen een perspectief voor zinvolle arbeid
en beroepsvorming. Differentiatie van organisationele en professionele
'domeinen' dient evenzeer de belangen van de betrokken actoren. Wij
zullen hier wat uitvoeriger op ingaan, omdat juist de differentiatie
geleid heeft tot het veel gesignaleerde gebrek aan samenhang.

Organisatorische dijferentiatie heeft betrekking op uiteenlopende
zaken als: de opdeling van het globale welzijnsveld in domeinen of
specifieke taakvelden, het trekken van levensbeschouwelijke grenzen,
territoriale arbeidsverdeling en dergelijke. Hoewel het kiezen van terri-
toriale grenzen, het eventuele inbouwen van dienstverleningsvormen
in andere organisatorische kaders, en dergelijke, wel degelijk belang-
rijke vraagstukken kunnen zijn bij de vorming van organisaties, heeft in
ons land de discussie rond de organisatorische differentiatie zich
overwegend toegespitst op de definitie van domeinen en het belang van
de levensbeschouwelijke identiteit.
Het trekken van levensbeschouwelijke  grenzenis in het algemeen nim-
mer een ingewikkeld probleem geweest. Rooms-katholieke, protes-
tants-christelijke en humanistische groeperingen hadden het gelijk-
gerichte belang, de eigen identiteit zowel onderling als ten opzichte van
groeperingen 'op algemene grondslag' te profileren en te verdedigen.
Zowel achterban als doelgroep van de organisaties waren in levens-
beschouwelijk opzicht tamelijk homogeen, waardoor de organisaties
als instrument konden dienen voor de overdracht en ondersteuning van
groepsspecifieke waarden.
Het afbakenen van domeinen is ingewikkelderen geschiedt metbehulp
van minder eenduidige dimensies zoals: behoefte- en noodcategorieEn,
bevolkingscategorieEn, probleemtypen, taakvelden en dergelijke. Deze
dimensies hebben geen objectiefkarakter en zijn bovendien niet scherp
te definiEren. Het zijn in feite theoretische (abstracte) constructies van
dienstverlenende instellingen, opleidingsinstituten en overheden, die
dienen om het diffuse en complexe terrein van welzijnsvraagstukken en
welzijnszorg hanteerbaar te maken. Deze theorieEn systematiseren
'probleemdiagnoses' en 'oplossingsmethodieken', ze ordenen vragen,
doeleinden, veronderstelde verbanden tussen problemen en omstan-
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digheden, en tussen doeleinden, middelen en activiteiten. De organisa-
ties kunnen, dank zij deze theorieen, specialiseren en een eigen func-
tionele identiteit ontwikkelen. Dit heeft op de eerste plaats het grote
voordeel, dat het de afzonderlijke organisatie ontlast van de onmoge-
lijke opdracht, in alle behoeften aan dienstverlening te voorzien. Ver-
der kan elke organisatie een bijzondere deskundigheid of competentie
ontwikkelen voor een beperkt deel van de vragen-om-dienstverlening.
In principe kan men aldus op een beperkt terrein de kwaliteit van de
dienstverlening verhogen. Voor andere terreinen moet en kan men
naar de bijzondere deskundigheid van anderen verwijzen.
Vanuit de hulpverleningsvraag van de clienten gezien, wordt een
instelling dus voor het beantwoorden van complexe vragen van clian-
ten afhanke/Ok van andere organisaties: symbiotische of sequentiEle
interdependentie. Maar deze grotere afhankelijkheid heeft duidelijke
voordelen: de specialisatie maakt tevens de eigen onmisbaarheid voor

anderen groter en levert erkenning van de eigen deskundigheid door
andere partijen op. De bijzondere deskundigheid om voor bepaalde
probleemtypen oplossingen te vinden, levert een gewaardeerde identi-
teit op. En erkenning van identiteit behoort tot de meest fundamentele
bestaansvoorwaarden van een organisatie (vgl. Benson, 1975). Het is de
basis voor het verkrijgen van noodzakelijke middelen en handelings-
bevoegdheid (autonomie).
Specialisatie en identiteitsvorming dienen dus vele belangen, zowel in
de sfeer van de kwaliteit van de dienstverlening ('grotere deskundigheid
betekent betere dienstverlening') als in de sfeer van de zekerstelling van
gunstige machtsposities en autonomie.
Met betrekking tot de professionele dgerentiatie en specialisering
kunnen gelijksoortige opmerkingen Worden gemaakt. Specialisatie
betekent deskundigheidsvergroting op een beperkt terrein. Dit kan
gelegitimeerd worden vanuit het belang van de client. Onderwijl voor-
ziet specialisatie in de behoefte van de respectieve beroepsbeoefenaren
aan domeinafbakening, identiteitsvorming, erkenning en autonomie.
Professies kunnen zich profileren in termen van typen van problemen
waarop men zich richt en van specifieke deskundigheden (dienstver-
leningstechnologie) waarover men beschikt. Het domein van een
organisatie en het domein van een beroepsgroep vallen zelden precies
samen. Een dienstverlenende organisatie heeft gewoonlijk verschil-
lende 'disciplines' in huis, en de competentie van een professional zal
veelal verder strekken dan de grenzen van het taakveld van een organi-
satie. Dienstverleners hebben daardoor vaak te maken met het
probleem van de 'dubbele loyaliteit': enerzijds ten opzichte van de
organisatie waarin zij werken, anderzijds ten opzichte van de professie
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die zij vertegenwoordigen. De mogelijke belangentegenstellingen die
hieruit kunnen voortkomen - en die wij hier niet verder bespreken -
nemen niet weg, dat zowel de dienstverlenende organisaties als de
beroepsgroepen belang hebben bij een zodanige verkaveling van het
dienstverleningsterrein, dat zij er een duidelijke identiteit en erkenning
aan kunnen ontlenen.
Een duidelijke afbakening van organisationele en professionele domei-
nen in de gezondheidszorg en de welzijnszorg komt ook de overheid

goed van pas. Wat de gezondheidszorg betreft is dat minder duidelijk
dan met betrekking tot de welzijnszorg. Vanwege de traditionele plaats
van het particuliere initiatief in Nederland, de sterke professionalise-
ring en de verzekering als voornaamste financieringsvorm, is de ver-
dediging van de autonomie van gezondheidswerkers en -instellingen,
en de bescherming daarvan door de overheid, altijd een factor van bete-
kenis geweest. Tot voor kort trad de overheid ten aanzien van de
gezondheidszorg niet rechtstreeks ordenend op, maar beperkte zich in
grote lijnen tot het ondersteunen en erkennen van de ordening zoals
deze door de producenten tot stand werd gebracht.
Op het terrein van de welzijnszorg ligt dit anders. De particuliere
organisaties hebben ook daar weliswaar lange tijd een aanzienlijke
invloed gehad op de ordening van het welzijnserf, met name door
middel van de landelijke koepelorganisaties, maar de overheid heeft de
ontwikkeling en inrichting van het welzijnsterrein krachtig gestimu-
leerd en beinvloed door middel van haar subsidiErend optreden. Zoals
we onder anderen bij Peper kunnen lezen, heeft het ministerie van

CRM subsidieregelingen altijd beschouwd als beleidsinstrumenten om
op indirecte wijze voorzieningen in het leven te roepen die anders
zouden ontbreken ofniet in de vereiste mate ofvorm aanwezig zouden
zijn (Peper, 1972, blz. 136).
De afbakening van domeinen op het welzijnsterrein speelt hierbij een
belangrijke rol. Ze maken het mogelijk, in de subsidieregelingen func-
ties en taken te specificeren en voorwaarden te formuleren, onder
andere ten aanzien van het professionele niveau van de dienstverlening
en het beheer van en de verantwoording over de financitn. De afbake-
ning van domeinen vindt niet alleen haar weerspiegeling in de uiteen-
lopende subsidieregelingen, maar ook in de afdelingen en bureaus
binnen het overheidsapparaat die de betreffende regelingen uitvoeren.
Zoals Merton (1957) en Crozier (1963) hebben uiteengezet, heeft een
dergelijke bureaucratische differentiatie niet slechts betekenis als
middel voor georganiseerde beheersing van een bepaald veld, maar kan
zich ook ontwikkelen tot instrument waarmee groepsbelangen binnen
de bureaucratische organisatie behartigd kunnen worden.
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De arbeidsverdeling betekent ook binnen het overheidsapparaat het
afbakenen van competentiegebieden. 'Ben competentiegebied is voor
de ambtenaar een domein waaraan identiteit, macht en zekerheid ont-
leend worden. Hoewel het probleem van de verdeling van ambtelijke
competentiegebieden in principe competitie tussen ambtenaren of
groepen ambtenaren met zich meebrengt, hebben deze actoren een
duidelijk gemeenschappelijk belang: het verwerven van een domein -
hoe bescheiden van omvang dan ook - dat men als'eigen domein' mag
bewerken, met erkenning van de ongeschreven code dat een ambtenaar
op zijn domein met rust gelaten wordt zo lang hijzelfhet domein van de
anderen respecteert. Wel kan men zijn competentiegebied verruimen
door'hogerop' te komen; hiervoor moet de ambtenaar niet alleen'goed
werk leveren', maar ook de spelregels van het bureaucratische actie-
systeem respecteren. Aangrenzende taakvelden annexeren ofop eigen
gezag betreden ter wille van het leveren van 'goed werk', is geen goede
strategie om hogerop te komen in het ambtelijk apparaat - hoewel deze
strategie in uitzonderingsgevallen vruchten kan afwerpen, indien de
betreffende ambtenaar erin slaagt negatieve sancties op te vangen door
het vormen van gunstige coalities.
Het is duidelijk dat deze sterke gerichtheid op domeinajbakening geen
gunstig klimaat schept voor het bevorderen van samenhang. Er is
immers geen reden om aan te nemen dat een stapsgewijs groeiende
bureaucratie vanuit een integratieve logica wordt opgebouwd, en er is
voor de betrokken actoren weinig aanleiding om het ingewikkelde
stelsel van competentiegebieden overhoop te halen. Gegeven het
hiErarchische karakter van de organisatiestructuur kan de vereiste druk
alleen maar van bovenaf komen, dat wil zeggen, van de betrokken
bewindslieden. Zo lang het niet is om zware politieke druk te beant-
woorden, is het voor een minister echter geenszins aantrekkelijk, de
bezem te halen door de bureaucratie waar hij voor de voorbereiding en
uitvoering van zijn beleid zelfafhankelijk van is.

De voorgaande beschouwing maakt duidelijk, dat het bestaan van een
sterk versnipperd welzijnsterrein niet zo maar het resultaat is van toe-
vallige factoren. Het terrein is verkaveld door actoren die belang had-
den bij  dgerentiatie  en  domeinajbakening en  die weinig of geen voor-
deel zagen in integratie. Er is geruime tijd sprake van een zwak ontwik-
keld interdependentiebewustzijn. Van lieverlee echter worden er aller-
hande gebreken aan het bestaande systeem van welzijnszorg zichtbaar,
die ertoe leiden dat de verkaveling zeer kritisch ter discussie wordt
gesteld. Aan het eind van de jaren zestig ontstaat in brede kring een dis-
cussie over het vastlopende welzijnsbestel, waarvan de Knelpunten-

188



nota den van de bekendste uitingen is. De discussie over de problemen
voltrekt zich echter evenzeer binnen de opleidingen, de plaatselijke
uitvoeringsorganisaties en overlegkaders, de politieke kaders en derge-
lijke. Er wordt door de verschillende actoren die ermee bezig zijn, dan
ook uiteenlopend gedacht over de aard van de problemen en over de
wenselijke oplossingen. Soms ziet men als kernprobleem, dat uitvoe-
rende dienstverleners door de sterke arbeidsverdeling te veel langs
elkaar heen werken, en gaat men op zoek naar instrumenten om de uit-
voerende werkzaamheden beter op elkaar af te stemmen. Soms ziet
men als kernprobleem het ontbreken van een gerntegreerd welzijns-
beleid op lokaal niveau en richt men lokale overlegkaders op om in
deze lacune te voorzien. Soms ziet men als kernprobleem, dat de clien-
ten in een afhankelijke positie verkeren en geen invloed hebben op het
beleid en de dienstverlening en gaat men op zoek naar meer democra-
tische vormen van dienstverlening. Soms ziet men de sterke specialisa-
tie van dienstverleningsvormen als kernprobleem en zoekt men wegen
om de dienstverlening te verbreden, dat wil zeggen, de domeinen open
te breken. Soms ziet men de kloof tussen de deskundige en gespeciali-
seerde dienstverlener en de cliEnt als kernprobleem en richt men de
aandacht op de ontwikkeling van niet-professionele ('vrijwillige') vor-
men van dienstverlening.

Een groeiend interdependentiebewustzijn: veranderende interdepen-
dentie
In al deze discussies zijn twee dominante thema's te ontdekken. Ten
eerste worden er vraagtekens gezet bij de kwaliteit en de doelmatigheid
van de dienstverlening. Ten tweede worden er vraagtekens gezet bij de
beheersing van de dienstverlenende organisaties en het veldals geheel.
Met betrekking tot de kwaliteit en de doelmatigheid wordt er in brede
kring gewezen op de samenhang van problemen van de clienten met
andere problemen, zowel op individueel als op maatschappelijk
niveau. Wil de dienstverlening doelmatig zijn, dan moet ook aan deze
bredere samenhang aandacht geschonken worden. Ook wordt meer
aandacht besteed aan het subjectieve karakter van problemen. Men
gaat zich afvragen, wiens oordeel maatstaf kan zijn bij de vraag, wat het
probleem van een cliEnt is en wat als oplossing kan gelden. Men reali-
seert zich in toenemende mate dat er een spanning kan bestaan tussen
wat een cliEnt als 'oplossing' ziet en wat in de maatschappij als 'aan-
gepast gedrag' geldt (zie bijvoorbeeld Otto en Schneider, 1973). Er
wordt meer en meer waarde gehecht aan de eigen verwachtingen en de
eigen verantwoordelijkheden van de cliEnten. Bovendien laten cliEnten
ook steeds duidelijker merken dat zij als 'mondig' behandeld willen
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worden. Zij laten zich niet meer zonder meer elke willekeurige behan-
deling welgevallen. Zij formuleren duidelijker dan voorheen hun ver-
wachtingen ten aaozien van de wijze waarop zij geholpen willen
worden. En de legitimiteit van die verwachtingen wordt sterker dan
voorheen erkend.
Door deze ontwikkelingen ontstaat er een toenemende kritiek op de
wijze waarop dienstverlenende organisaties en instanties de problemen
van cliEnten oppakken: in termen van een te eng takenpakket en te
beperkte dienstverleningsmogelijkheden, en vanuit een eenzijdige
orientatie op aanpassing van de cliEnt aan het heersende normen-
patroon in de samenleving.
Bovendien worden er vraagtekens gezet bij de bijzondere deskundig-
heden van grote groepen dienstverleners. Bij kritisch onderzoek blijken
deze deskundigheden veelal geen betrekking te hebben op het opsporen
van de oorzaken van problemen en het bestrijden of wegnemen van
deze oorzaken, maar op het bestrijden van de symptomen van een
probleem, of slechts op het hanteren van de relatie tussen de dienst-
verleneren de cliEnt (zie bijvoorbeeld Peters, 19738 enb).
Dus niet alleen ontstaat er kritiek op de discrepantie tussen de beperkte
domeinen van organisaties en professionele dienstverleners enerzijds
en de brede en complexe hulpvmgen van cliEnten anderzijds; ook de
specifieke competentie van organisaties en professionals op de door hen
geclaimde domeinen wordt in toenemende mate ter discussie gesteld.
De theorieEn over probleemtypen en oplossingsalternatieven, waarop
de bestaande verkaveling van het welzijnsterrein berust, worden bij-
gevolg voor een goede dienstverlening niet meer adequaat geacht. Men
vraagt steeds duidelijkerom een welzijnszorg die minder versnipperd is
en waarin beter wordt ingespeeld op de behoeften en wensen van de
gebruikers.
Gedeeltelijk onafhankelijk van de discussie over de kwaliteit van de
dienstverlening, worden gebreken in de beheersingsstructuren van het
welzijnsterrein zichtbaar. De dienstverlenende organisaties groeien en
worden steeds complexer, zodat zich steeds duidelijker de behoefte aan
professioneel management doet gevoelen. De professionalisering op
het uitvoerende niveau speek hierbij een rot, omdat de professionals -
die in relatie tot het eigenlijke 'produkt' van de organisaties de sleutel-
posities bezetten - in toenemende mate invloed eisen met betrekking
tot beleid en beheer. De mogelijkheden van de traditionele besturen om
tegenspel te bieden, blijken gering. De legitimiteit van de traditionele
gezagsverhoudingen binnen de instellingen wordt ter discussie gesteld,
omdat de meeste besturen noch in een bijzondere deskundigheid noch
in de representatie van een aanwijsbare achterban een legitimerings-
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grond kunnen vinden. De roep om interne democratisering wordt
sterker. De toenemende macht van de professionals draagt ertoe bij dat
aan het motief van de levensbeschouwelijke identiteit steeds minder
waarde wordt gehecht als verkavelingsprincipe.
Maar de roep om interne democratisering wordt overstemd door de
roep om externe democratisering en maatschappelijke verantwoor-
ding. De autonomie-claims van de professionals worden immers ook
met toenemende achterdocht bekeken. De client - die uiteindelijk de
primair belanghebbende is - en de overheid - die het overgrote deel van
de dienstverlening financiert - moeten meer invloed krijgen op de
voorzieningen. Versnippering, ondoorzichtigheid, wildgroei, drama-
tisch stijgende kosten, gebrek aan toetsingscriteria en controle-
mogelijkheden kunnen slechts aangepakt worden als de totstand-
koming en ontwikkeling van dienstverleningsnetwerken onder poli-
tieke controle gebracht worden, aldus de opvatting die men in steeds
bredere kring kan vernemen (zie met name de Knelpuntennota,  1974).
Door al deze ontwikkelingen is de gevestigde verkaveling van het
dienstverleningsveld niet meer geschikt om de problemen op te lossen
die zij aanvankelijk kon oplossen. De elementen die oorspronkelijk het
belang van de actoren aan de 'aanbodszijde' bij de gevestigde verkave-
ling konden verklaren, komen nu onder druk te staan. Het ontlastende
effect van de oude arbeidsverdeling wordt sterk gereduceerd, doordat
een bredere aanpak van de problemen van cliEnten gevraagd wordt.
Een bredere aanpak en het ontwikkelen van samenwerking vereisen
nieuwe deskundigheden. Tegelijkertijd worden bestaande 'bijzondere
deskundigheden' steeds meer in twijfel getrokken. Identiteiten worden
ter discussie gesteld, zowel in levensbeschouwelijk als in functioneel
opzicht. Het aanzien van professionele dienstverleners daalt. Subsidie-
verlening is inmiddels een verworven recht, maar beheersing van de
kosten wordt nu een belangrijke politieke doelstelling. Zowel in de ont-
moeting met de gebruiker als in de ontmoeting met de overheid ziet de
welzijnszorg zich geconfronteerd met de eis, dat de lokale dienst-
verleningsnetwerken worden gereconstrueerd. Met betrekking tot de
gezondheidszorg klinkt deze eis wellicht iets minder luid, maar heeft
toch een zelfde inhoud. Met name op lokaal niveau wordt om een ster-
kere integratie van gezondheidszorg en maatschappelijke dienstver-

lening gevraagd; op regionaal niveau moeten uitgekiende netwerken
van gezondheidszorggeformeerd worden.
Het voorgaande betekent dat actoren kritische vragen gaan stellen bij
de gevestigde actiesystemen van welzijnszorg en gezondheidszorg, een
nieuwe visie op de interdependentie binnen en tussen deze velden
ontwikkelen en vervolgens nieuwe eisen stellen aan de betrokken actie-
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systemen. Zowel door deze eisen als door maatregelen die verschil-
lende actoren nemen, veranderen de feitelijke interdependentie-
verhoudingen. De nieuwe eis van samenhang betekent dat de oprich-
ting en instandhouding van voorzieningen, de domeinafbakening, de
werkwijze en de verhoudingen tussen de organisaties bekeken moeten
worden in het licht van de 'logica' van het totale netwerk van lokale of
regionale dienstverlenende organisaties.
Het beleid ten aanzien van de gewenste netwerk-ontwikkeling moet
voortaan zoveel mogelijk inspelen op de behoeften van de bevolking en
de eisen van de politieke omgeving. Door de procedures die hiervoor
worden uitgewerkt, neemt de afhankelijkheid van de organisaties ten
opzichte van hun omgeving toe. Vanwege de eis van meer samenhang
dn vanwege het feit dat het verkrijgen van financiEn afhankelijk wordt
van de'toets op samenhang', neemt ook de interdependentie tussen de
instellingen toe. Door het schaarser worden van de middelen wordt er
bovendien een niet te onderschatten competitiefelement in de verhou-
dingen tussen de organisaties ingebracht. In de nu volgende paragrafen
gaan wij dieper in op de strategieEn en spelen van de partijen die erbij
betrokken zijn.

5.4     Strategieen en spelen in processen van regionalisering in de
gezondheidszorg

In het ontwikkelingsproces in de gezondheidszorg dat met de Struc-
tuurnota werd ingeluid, is de overheid de voornaamste initiatiefnemer.
De voornaamste doeleinden van de overheid zijn: betere planning en
structurering van de gezondheidszorg, tegengaan van onnodig gebruik
van de voorzieningen op het tweede echelon, versterking van het eerste
echelon en verbetering van de preventieve zorg. Het veld moet - om dit
te bereiken - beter geordend worden door middel van regionalisering
en echelonnering. Wetgeving en bestuur worden aangeduid als de
'bouwstenen voor beheersing'. Als randvoorwaarde stelt de Structuur-
nota, dat de herstructurering geleidelijk moet worden uitgevoerd, ten-
einde de tot op heden bereikte resultaten niet door een schoksgewijze
ontwikkeling op het spel te zetten.
In deze paragraafgaan wij dieper in op de initiatiefrol van de overheid
en op de reacties van andere belanghebbenden, die erdoor worden op-
geroepen.

Initiatieven van de overheid in verband met de herstructurering in de
gezondheidszorg
Regionalisering omvat volgens de Structuurnota het indelen van het
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land in gebieden, waarbinnen een overzichtelijk en samenhangend
stelsel van gezondheidsvoorzieningen functioneert. Binnen een regio
van beperkte omvang wordt het mogelijk geacht, een voorzieningen-
pakket met de beoogde eenheid en samenhang tot stand te brengen. Op
dit niveau kunnen niet alleen de bereikbaarheid en de continuYteit van
de voorzieningen het beste gegarandeerd worden, maar kan tevens de
betrokkenheid van de bevolking het beste gestalte krijgen en kan de
beste aansluiting bij andere welzijnsvoorzieningen worden gevonden.
Echelonnering omvat een ordening van de voorzieningen in sectoren
(groepen) die dezelfde functionele kenmerken en gerichtheid vertonen,
en wel zodanig, dat binnen een echelon de voorzieningen die voorheen
gescheiden en onafhankelijk van elkaar functioneerden, worden
geintegreerd in gemeenschappelijke organisatorische kaders. In de
Structuurnota worden onderscheiden:
- het eerste echelon: alle niet-gespecialiseerde voorzieningen, met in
het centrum de huisarts en als'goede tweede' de kruisorganisatie;
- het tweede echelon: alle meer gespecialiseerde voorzieningen voor
somatische en geestelijke gezondheidszorg, zowel ambulant als intra-
muraal; in principe uitsluitend toegankelijk via het eerste echelon: op
grond van verwijzing dus;
- de openbare gezondheidszorg, ook wel 'basis-echelon' genoemd:
preventieve voorzieningen, die niet zozeer op individuen, als wel op de
hele gemeenschap gericht zijn.
Volgens de Structuurnota veronderstellen deze vormen van herstruc-
turering dat binnen de regio's adviserende en beslissende organen func-
tioneren. De beslissingsrol wordt toegedacht aan organen van open-
baar bestuur (overheid), terwijl voor personen en instellingen die in de
gezondheidszorg werken een adviserende rol is weggelegd. De centrale
overheid draagt de slgemene verantwoordelijkheid, die verankerd
moet worden in wetgeving. De centrale overheid bepaalt het beleid in
hoofdlijnen.
Tenslotte omvatten de herstructureringsvoorstellen veranderingen in
de tarieven- en honoreringssystemen, aanpassing van de opleidingen
en betere planning van aanbod en vestiging van medisch personeel en
verbetering van het landelijke informatiesysteem.

Afgezien van wijzigingen in de bestaande wetten bestaat'op het gebied
van de wetgeving het belangrijkste element van de strategie van de

centrale overheid uit de indiening van het ontwerp Wet Voorzieningen
Gezondheidszorg (WVG), waarin het bestuurlijke kader wordt
geschetst waarbinnen de herstructurering haar beslag moet krijgen. Dit
bestuurlijke kader is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
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- 'De ontwikkeling en regulering van het gezondheidszorgsysteem
vindt plaats door middel van planvorming, waarbij instellingen en
personen werkzaam op het terrein van de gezondheidszorg onderhevig
zijn c.q. kunnen zijn aan een op plannen gebaseerd stelsel van vergun-
ningen enerkenningen.'
-  'De vaststelling van plannen voor gezondheidszorgvoorzieningen en
het verlenen van vergunningen en erkenningen zal berusten bij de
democratisch gekozen openbare besturen.'
- 'Naast de openbare besturen dienen instellingen en personen werk-
zaam op het terrein van de gezondheidszorg, verzekeraars en - poten-
tiBle- gebruikers van de gezondheidszorg intensiefbij de regionalisatie
en derhalvebij de planvormingte worden betrokken.'
(Nota Evaluatie Proefregio's Volksgezondheid, Tweede Kamer, zitting
1979-1980, 14181, nr. 13,biz. 8.)

Naast deze wetgevende activiteit bestond een zeer belangrijk onderdeel
van de overheidsstrategie uit de instelling van een vijftal 'proe#egio's',
waarin geExperimenteerd zou kunnen worden met de regionalisering,
teneinde inzicht te verkrijgen in wenselijke vormen van en voorwaar-
den voor regionalisering en in de wegen waarlangs de regionale stelsels

van gezondheidsvoorzieningen het beste bereikt zouden kunnen
worden. De proefregio's werden in oktober 1975 aangewezen.
Elke proefregio had de algemene opdracht, te werken aan de totstand-
koming van een overzichtelijk, samenhangend en goed functionerend
stelsel van gezondheidsvoorzieningen, afgestemd op de behoeften van
de regio. Daarnaast werd elke regio gevraagd, bijzondere aandacht te
schenken aan enkele meer specifieke vraagstukken.
Aan de Agglomeratie Eindhoven werd gevraagd, speciale aandacht te
schenken aan de aansluiting 'gewestelijk bestuur - regionalisatie', en
met name aan de vraag, welke taken en bevoegdheden aan het regionale
bestuur moeten worden toegekend, rekening houdend met de bevoegd-
heden van de gemeenten, om een bevredigende beleidsvorming te
krijgen.
Aan de regio (provincie) Friesland werd gevraagd, speciale aandacht te
schenken aan de problematiek rond de integratie van maatschappelijke
dienstverlening en gezondheidszorg en het functioneren van districts-
gezondheidsdiensten die in Friesland aanwezig zijn.
Aan de regio Kennemerland (Regionaal Overleg Gezondheidszorg
Kennemerland) werd gevraagd, speciale aandacht te schenken aan de

substitutieproblematiek van klinische zorg naar poliklinische zorg en
de versterking van de eerste lijn.
Aan de regio Nijmegen (districtscommissie, ingesteld door de Provin-

194



ciale Raad voor de Volksgezondheid in Gelderland) werd gevraagd,
speciale aandacht te schenken aan het op elkaar afstemmen van op-
nemings- en ontslagbeleid binnen de geestelijke en somatische gezond-
heidszorg, teneinde inzicht te verkrijgen in de functies en de uitvoer-
baarheid van de echelonsstructuur.
Aan de regio Zuid-Limburg (Stichting Medisch Regionaal Centrum
Zuid-Limburg) werd gevraagd, speciale aandacht te schenken aan de
integratie van onderwijs en research in de gezondheidszorg, aan de
kostenstructuur van de regionale gezondheidszorg en aan de mogelijk-
heden om een geintegreerd informatiesysteem te ontwikkelen. (Bron:
aanwijzingsbrieven van de staatssecretaris d.d. 23 oktober 1975.)
De proefregio's zijn bedoeld om inzicht te krijgen in bevorderende en
belemmerende factoren die in de praktijk in het regionaliseringsproces
een rol spelen. De noodzaak van regionalisering, het uitgangspunt van
de regionale planning en de centrale rol van het openbare bestuur daar-
bij staan als zodanig niet ter discussie. Vooral dit laatste element van
het beleid is van doorslaggevende betekenis voor de interdependentie-
verhoudingen. Het betekent in de praktijk het overhevelen van macht
van het veld van de gezondheidszorg naardeprovinciale overheid.
De relatie tussen de provinciale overheid aan de ene kant en de produ-
centen, consumenten en financiers van gezondheidszorg aan de andere
kant  heeft geen sterke historische wortels.  Pas  de  in 1971 aanvaarde
Wet Ambulancevervoer en Wet Ziekenhuisvoorzieningen gaven de
provinciale overheid enige re8le macht met betrekking tot de gezond-
heidszorg. De provinciale overheid kreeg de taak, de betrefTende voor-
zieningen te plannen (in overeenstemming met algemene richtlijnen
van de centrale overheid) en vergunningen te verlenen. De voor-
gestelde Wet Voorzieningen Gezondheidszorg breidt deze taak in prin-
cipe uit naar het gehele veld van gezondheidszorg, en brengt deze onder
de verantwoordelijkheid van de regionale overheid. Hierbij wordt
geanticipeerd op de invoering van gewesten, die ten tijde van de publi-
katie van de Structuurnota werden geconcipieerd als tamelijk sterke
bestuurlijke eenheden tussen gemeenten en provincies in, doch later
werden opgevat als kleine provincies. Zo lang de invoering van gewes-
ten op zich laat wachten, neemt het bestaande provinciebestuur de
zaken waar.
De afhankelijkheid van de gezondheidsvoorzieningen ten opzichte van
de provinciale overheid heeft betrekking op de ruimte die in het kader
van de regionale planning voor hen gecreeerd wordt, het verwerven
van erkenning en het verkrijgen van vergunningen. Centrale normen
betreffende de spreiding en beschikbaarheid van voorzieningen (zoals
de veel besproken 40/00-norm) en normen betreffende de kwaliteit van
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de voorzieningen spelen hierbij eveneens een rol. Binnen de speel-
ruimte die de beschikbare budgetten en de centrale normen toestaan,
krijgt de provinciale overheid ten aanzien van het veld van de gezond-
heidszorg nu dus de beheersing over cruciale 'onzekerheidsbronnen'.
Omgekeerd kan de provinciale overheid haar nieuwe verantwoorde-
lijkheden niet naar willekeur gebruiken. Zij is afhankelijk van informa-
tieverschaffing vanuit het veld van de gezondheidszorg, en kan bij haar
besluitvorming niet voorbijgaan aan de adviezen van het orgaan waarin
de betrokkenen vertegenwoordigd zijn. Men kan hier echter niet van
een machtsevenwicht spreken: in tegenstelling tot vroeger ligt het
zwaartepunt van de macht voortaan bij de overheid.

Verwaarlozing van de strategiein der partijen in het regionaliserings-
proces
De voorstellen in de Structuurnota, de Wet Voorzieningen Gezond-
heidszorg en de proefregio's zijn de belangrijkste bouwstenen in de
strategie van de overheid met betrekking tot de regionalisering in de
gezondheidszorg. Juist de aanwezigheid van de proefregio's stelt ons in
staat onze studie te verdiepen door ons afte vragen wat er in de praktijk
met deze bouwstenen gedaan wordt. Hierbij moeten we bedenken dat
deze bouwstenen de nieuwe interdependentieverhoudingen wel in
essentiEle opzichten conditioneren, maar niet volledig determineren.
De vraag moet gesteld worden, op welke wijze de actoren inspelen op
de nieuwe globale interdependentieverhoudingen.
Het lijkt in dit verband een gelukkige omstandigheid, dat staatssecre-
taris Veder-Smit van Volksgezondheid en MilieuhygiEne juist begin
1980 een nota Evaluatie Proefregio's Volksgezondheid heeft gepubli-
ceerd. Helaasbieden zowel de nota zelfals de bijlagen over de afzonder-
lijke regio's nauwelijks aanknopingspunten voor een analyse van de
manier waarop de actoren op de nieuwe situatie inspelen. De vragen
waar het in de Evaluatienota om gaat, luiden:
' - Is in de praktijk regionalisatie mogelijk en zinvol, dat wil zeggen
levert de regionalisatie een bijdrage aan een beter reguleerbare en daar-
mee aan een-in iedergeval potentieel-beteregezondheidszorg?
- Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een geregionali-
seerd systeem van gezondheidszorg tot stand te brengen en in stand te
houden?

- Op welke wijze kan regionalisatie het beste worden gerealiseerd?'
(Evaluatienota, blz. 5-6).
Het is in het kader van onze analyse zeker van betekenis, dat deze
vragen pas geformuleerd zijn tegen de tijd dat de ervaringen moesten
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worden gedvalueerd, dn met inspraak van de betrokken regio's. Bij de
aanvang van de proefprojecten was er geen duidelijk beeld van wat er
uiteindelijk getvalueerd zou moeten worden. De regio's hadden slechts
opdracht, 'te werken aan de totstandkoming van een overzichtelijk,
samenhangend en goed functionerend stelsel van gezondheidsvoor-
zieningen, afgestemd op de behoeften van de regio' (Aanwijzings-
brieven  d.d. 23 oktober  1975).  In deze opdracht  kan men eenzijdige
gerichtheid op het eindresultaat van de regionalisering weerspiegeld
zien. Er wordt slechts aandacht geschonken aan de mate waarin de
regionale structuren geeffectueerd zijn en operationeel zijn. Hoewel de
naderhand opgestelde evaluatievragen nogal wat onduidelijkheden en
dubbelzinnigheden bevatten, komt er onzes inziens eveneens een een-
zijdige aandacht voor het eindresultaat in tot uitdrukking. Theoretisch
zou men weliswaar bij de tweede, en zeker bij de derde vraag kunnen
denken aan de weg waarlangs regionale structuren ontwikkeld en inge-
voerd kunnen worden, maar de Evaluatienota rept hierover met geen
woord.
Aan het verloop van het regionaliseringsproces, aan onderhandelings-
processen, de mate van eensgezindheid tussen de partijen en het
v66rkomen van conjlicten wordt zo goed als geen aandacht besteed.
Strategiean van betrokken actoren die een bevorderende dan wel een
belemmerende werking voor het regionaliseringsgebeuren kunnen
hebben, blijven buiten beschouwing. Over de legitimiteit van de uit-
eenlopende strategieEn is uiteraard ook niets te lezen. Juist in deze
context is het onzes inziens van belang, dat de betrokken regio's zelfeen
aanzienlijke invloed hebben gehad op de formulering van de evaluatie-
vragen. Zij hebben het kennelijk niet als opportuun beschouwd, de
betekenis van hun eigen strategieen ter discussie te stellen. Wij zien hier
tekenen van het vermijdingsspel in: men geeft zich niet bloot, zo lang
het niet duidelijk is wat ermee te winnen valt. Tevens kan men er een
stilzwijgende coalitie van de regio's ten opzichte van de centrale over-
heid in zien: informatie over de strategieEn van de partijen binnen de
regio kan de macht van de centrale overheid ten opzichte van de redio
en de partijen binnen de regio vergroten.
Aldus is het zeer goed mogelijk, een 'strategische interpretatie' te ver-
binden aan de uitgangspunten en de wijze van evaluatie van de proef-
regio's. Lastiger wordt een dergelijke interpretatie, wanneer wij haar
trachten toe te passen op de 'aandachtspunten' die dienen als opera-
tionalisering van de evaluatievragen, te weten: samenhang, volume-
regeling, doeltreffendheid, efficiency, kwaliteit, acceptatie door
betrokkenen, regio-omvang, instrument-ontwikkeling en kosten. Uit
de nota wordt duidelijk, dat het de bedoeling is met behulp van deze
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aandachtspunten de stand van zaken op het evaluatiemoment in kaart
te brengen. Maar afgezien van het feit dat de 'bereikte stand van zaken'

zelfop een eenzijdige gerichtheid wijst, is het evaluatie-instrument zelf
uitermate gebrekkig. Wij lichten dit standpunt kort toe.
'Samenhang' wordt  in  de nota omschreven  als het bestaan  van  een
duidelijke functie- en taakverdeling, duidelijke procedures en afspra-

ken op operationeel niveau en een duidelijke communicatie-, overleg-
en besluitvormingsstructuur. Het gaat dus om duidelijkheid van de
structuur. Samenhang wordt niet in verband gebracht met de aard van
de interdependentie tussen de gezondheidsvoorzieningen in de regio.
De ontwikkelingsgraad van de communicatie-, overleg- en besluitvor-

mingsstructuur wordt beschreven met behulp van de driedeling'over-
legfase, beleidsvoorbereidingsfase en beleidsuitvoeringsfase', fasen die

gekenmerkt worden door afnemende vrijblijvendheid. Wanneer men
echter de ontwikkelingsgraad van een netwerk uitdrukt in graden en
typen van structurering der onderlinge relaties, zoals beschreven in

paragraaf4.4.4, dan kan men gemakkelijk inzien dat de aspecten 'over-
leg', 'beleidsvoorbereiding' en 'beleidsuitvoering' bij elke willekeurige

graad van ontwikkeling aan de orde kunnen zijn.
Onder de noemer 'volumeregeling' worden geen vragen gesteld over de
aard, urgentie en doelmatigheid van voorzieningen en over de gewenste
beschikbaarheid ervan. Het criterium wordt slechts gebruikt om vast te
stellen, in hoeverre men in de regio is toegekomen aan het verlenen van

vergunningen en erkenningen conform de ter zake vigerende normen.

De omschrijving van de begrippen doelmatigheid. doeltre#endheid,
eficiency en kwaliteit in de nota zijn een toonbeeld van verwarring.
Men kan er echter uit opmaken dat het gaat om de vraag, in hoeverre
men in de regio is toegekomen aan h€t ontwikkelen van indicatoren
voor het meten van doelmatigheid en dergelijke. In de proefregio's is
overigens geen speciale aandacht geschonken aan de vraag, hoe doel-
matig de regionalisering is in het licht van de belangen van de cliEnten.
Er wordt zonder meer een positiefeffect verondersteld.
Het criterium 'acceptatie door betrokkenen' lijkt op het eerste gezicht
iets te zeggen  over de  mate van eensgezindheid of con flict met betrek-
king tot het regionaliseringsgebeuren. Het gaat echter slechts om de

vraag, hoe intensiefde betrokkenheid van de partijen in het veld is: uit-
eenlopend van 'op de hoogte zijn' tot'betrokken zijn'.
Het is duidelijk, dat men aan de hand van deze aandachtspunten weinig
inzicht kan verwerven in de wijze waarop het regionaliseringsproces

zich voltrekt en de rol die verschillende partijen daarin spelen, met
name de wijze waarop deze partijen vanuit hun eigen doeleinden en
referentiekaders trachten in te spelen op de veranderende interdepen-
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dentieverhoudingen. Wanneer men het evaluatie-instrument nauw-
keurig bekijkt, dringt zich de verklaring op dat er eenvoudig gebrek aan
kennis en inzicht in het spel is - een weinig bevredigende verklaring. Er
zijn echter nog tenminste twee andere verklaringen mogelijk voor het
feit dat de evaluatie van de proefregio's zo mager is. Op de eerste plaats
vertoont de centrale overheid een zekere terughoudendheid om zich al
te veel nnet inhoudelijke kwesties te bemoeien: wat is doelmatige
gezondheidszorg, wat is samenhang op het niveau van de uitvoerende
zorg, en dergelijke. De overheid beperkt zich liever tot de vraag, of er
een bevredigende beheersingsstructuur bestaat en of de betrokkenen
aanstalten maken om zich binnen die structuur over de inhoudelijke
kwesties te gaan buigen. Deze betrokken partijen hebben uiteraard w61
belang bij deze inhoudelijke kwesties, omdat de meest vitale levens-
voorwaarden van organisaties en instanties in het geding kunnen zijn.
Het is echterbegrijpelijk dat men deze kwesties voor zich uit schuift, zo
lang men niet duidelijk onder druk staat om ze ter hand te nemen. In-
tussen kan men de gegeven omstandigheden zoveel mogelijk benutten
om zich een sterke uitgangspositie te verwerven voor de uiteindelijk
onvermijdelijke discussie over de herstructurering van het regionale
veld. Dit verklaart dat zowel de overheid als de partijen in het veld van
de gezondheidszorg nu relatief veel aandacht hebben voor vraagstuk-
ken betreffende de beheersingsstructuur.
Dat men, op de tweede plaats, geen aandacht schenkt aan de wijze
waarop hetproces van regionalisering zich voltrekt, kan verklaard wor-
den uit de veronderstelling dat noch de overheid noch de andere par-
tijen veel belang hebben bij een analyse van het procesverloop en bij
een openbare discussie over ieders strategieEn. Zeker in de mate waarin
er conflictstof in  het spel is, kan men gemakkelijk de eigen positie ver-
zwakken door een open opstelling. Men fixeert derhalve de aandacht
op de uitkomsten van het proces. Yanzelfsprekend bestaat er een
nauwe samenhang tussen de uitkomsten die men verdedigt en de belan-
gen en visies die men heeft. Even vanzelfsprekend is het, dat men zijn
opstelling zoveel mogelijk verdedigt met argumenten die het eigen
belang overstijgen.

Strategieen van de overheid
De gedachte dat actoren bij het herstructureren van de interdependen-
tieverhoudingen trachten hun eigen doeleinden en referentiekaders zo-
veel mogelijk tot gelding te brengen, houdt - toegepast op de opstelling
van de overheid met betrekking tot de regionalisering - in, dat de over-
heid denkt en handelt vanuit een politiek-bestuurlijke optiek Hiermee
wordt bedoeld dat de eisen die vanuit de zorgfunctie zelfgesteld kunnen
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worden, in het overheidsbeleid een relatief zwakke rot spelen in ver-
houding tot de eisen die voortvloeien uit het politieke krachtenveld
waarin de overheid handelt en uit het bestaande systeem van openbaar
bestuur.
In de nota Evaluatie Proefregio's Volksgezondheid blijkt dit, behalve
uit de reeds vermelde eenzijdige belangstelling voor de 'bereikte stand
van zaken', ook uit de conclusies die getrokken worden ten aanzien van
toekomstig beleid. Deze conclusies bestaan hoofdzakelijk uit een
krachtig pleidooi voor een duidelijke structurering van de adviesrelatie
tussen het orgaan waarin de gezondheidszorg vertegenwoordigd is en
de provinciale overheid. In termen van de interorganisationele theorie
gaat het om een pleidooi voor de invoering van een 'gedelegeerde
netwerkstructuur' (vgl. Haas en Drabek), respectievelijk voor de creatie
van een 'netwerk-organisatie' (vgl. Metcalfe). Dit vraagstuk is uit een
oogpunt van netwerkstructurering wel belangrijk, maar het is slechts
een deelvraagstuk. De oplossing die in de nota bepleit wordt, berust
bovendien niet op een analyse van het feitelijke functioneren van de
adviesrelaties in de proefregio's, of een systematische vergelijking van
alternatieven en hun voor- en nadelen, doch lijkt te berusten op een
vooringenomen standpunt.
Er wordt bijvoorbeeld geen verklaring gegeven voor het opvallende feit
dat er in de proefregio Eindhoven een duidelijke, zij het voorlopige
structuur is gevonden voor de relatie tussen het veld van de gezond-
heidszorg en de overheid, terwijl deze relatie in de proefregio Kenne-
merland in het geheel niet is uitgewerkt, ja zelfs nauwelijks bestaat.
Ook wordt niet nagegaan, in hoeverre en om welke redenen in laatst-
genoemde regio intussen behoefte is ontstaan aan een nadere structu-
rering van deze relatie. Dat deze behoefte er is, is ons door direct
betrokkenen meegedeeld. Voor het ontbreken van de relatie met de
provinciale overheid zou de verklaring gevonden kunnen worden in de
aard van de opdracht (uitvoeringsproblematiek centraal in plaats van
bestuurlijke problematiek), de aard van de instantie waaraan de op-
dracht gegeven werd (regionale stichting in plaats van openbaar
bestuurslichaam) en de primaire gerichtheid van de betrokkenen op de
directe structurering van de 'produktieprocessen'. Voor de toenemende
behoefte aan structurering van de relatie met de overheid zou de ver-
klaring gevonden kunnen worden in de wens, de eigen machtspositie m
het provinciale besluitvormingscircuit te versterken.
Zou in de Evaluatienota een vergelijkende analyse gemaakt zijn van de
processen van regionalisering in de verschillende proefregio's, dan zou
aan het licht gekomen zijn dat de leidende instanties in de verschillende
regio's de doeleinden 'overzichtelijkheid, samenhang en doelmatig-
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heid' volstrekt verschillend hebben geoperationaliseerd. De wijze
waarop de bestuurlijke structuren in de regio Eindhoven tot stand
gekomen zijn, illustreert duidelijk de eenzijdigheid waarmee, vooral
aanvankelijk, het vraagstuk van de netwerkbesturing door de betref-
fende overheden werd geYnterpreteerd.
Vooruitlopend op de aanwijzing als proefregio vormde het bestuur van
het Samenwerkingsorgaan Aggtomeratie Eindhoven (de voorloper van
de in 1976 ingestelde 'Agglomeratie Eindhoven') in  1975 een project-
groep, die de opdracht kreeg, 'na te gaan op welke wijze de regionalisa-
tie van de gezondheidszorg bestuurlijk vorm zou moeten krijgen' (Rap-
port van de werkgroep regionalisatie gezondheidszorg, 1976, blz. 1).
De projectgroep was een ambtelijke commissie, waarin-behalve via de
secretaris van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid - de
producenten, consumenten en financiers niet vertegenwoordigd
waren. Waarom werd er geen vergadering bijeengeroepen om ten
minste de tien of twintig belangrijkste actoren uit het veld van de
gezondheidszorg hun wensen naar voren te laten brengen? Het ant-
woord zou kunnen zijn:'Zo werkt dat niet.' Achterdit antwoord gaat de
verklaring schuil: het op te bouwen systeem van planning en besluit-
vorming met betrekking tot de gezondheidszorg moet zoveel mogelijk
ingepast worden in het bestaande, meer omvattende bestuurlijke
systeem. Het bestuurlijke systeem omvat een sterk gedifferentieerd
stelsel van spelen, waarin vrij precies - zowel op formele wijze als
feitelijk - is vastgelegd, welke actoren binnen het overheidsapparaat
met betrekking tot welke vraagstukken welke bevoegdheden hebben ter
zake van informatieverzameling, informatieverwerking, planvoorbe-
reiding, advisering en besluitvorming. Het bestuurlijke probleem dat
aan de orde is, heeft betrekking op de regulering van de machtsverhou-
dingen - niet alleen extern, maar ook intern -, het handhaven van
programma's van ambtelijke planning en besluitvorming en het
bevestigen van de bestuurlijke technologie en ideologie (vgl. de
strategietypen in hoofdstuk 3 en 4).
De projectgroep - eenmaal geformeerd - deed voorstellen, die zij
trachtte te onderbouwen met 'criteria die naar haar gevoel door een
ieder worden aanvaard'. De criteria zelf doen voor ons betoog niet ter
zake. Het gaat erom, dat de eenzijdig samengestelde projectgroep ver-
onderstelde dat er over de door haar gehanteerde uitgangspunten con-
sensus zou bestaan. Niet alleen is die veronderstelling zelfs ten aanzien
van tamelijk algemene Uitgangspunten zeer aanvechtbaar, maar
bovendien wordt gesuggereerd dat de keuze uit alternatieve bestuur-
lijke modellen een 'technisch' probleem is bij gegeven, algemeen aan-
vaarde doeleinden. De keuze van een constructie is echter juist van
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betekenis voor de wijze waarop niet-algemeen aanvaarde doeleinden
worden behartigd.
Waarom wordt er zo eenzijdig vanuit een veronderstelde consensus
geredeneerd? De verklaring zou kunnen zijn: hoe meer eensgezindheid
over uitgangspunten, hoe sterker de legitimering van de 'afgeleide'
structuur. Bestaat er over de uitgangspunten al verschil van mening,
dan is de legitimerende kracht ten aanzien van gewenste structuren
gering.
Om de aanvaarding van haar eigen ideeEn te ondersteunen, tracht de
overheid het veld ertoe te bewegen zich als eensgezinde, steungevende
partij op te stellen. De waarde die gehecht wordt aan medewerking van
de partijen, vindt men terug in het rapport: 'Het is van groot belang, dat
de instellingen en instanties binnen de gezondheidszorg deze doelstel-
lingen onderschrijven en van hun kant alles doen om de realisering
ervan mogelijk te maken.' Er moet echter 66n instantie zijn om de reali-
sering van de doeleinden te leiden en te sturen. 'Deze instantie zal over
de nodige mogelijkheden en bevoegdheden moeten beschikken om
invloed uit te oefenen op de realisering van de doelstelling, en deze
realisering, indien nodig, zelfs moeten kunnen afdwingen' (Rapport
van de werkgroep, blz. 29). Deze instantie is het bestuur van de Agglo-
meratie. De betrokkenen uit het veld krijgen een bescheiden plaats
toegedacht. Zonder nadere argumentatie beveelt de projectgroep aan,
de verantwoordelijkheid bij het Dagelijks Bestuur van de Agglomeratie
te leggen, een bestuurscommissie te vormen, waaraan bepaalde taken
worden gedelegeerd, en een advies- en overlegcommissie van belang-
hebbenden in de gezondheidszorg te vormen, die adviseert aan de
bestuurscommissie (o.c., blz. 42-44).
Onze theorie ontkent dat er een dwingende relatie bestaat tussen de
'algemeen aanvaarde criteria' en de voorgestelde constructie. De con-
structie is bedoeld om de machtsverhoudingen in gunstig geachte zin te
reguleren, en de'criteria' hebben een legitimerende functie. De besluit-
nemende macht ligt bij de overheid, doch deze partij heeft niet alleen
belang bij een duidelijke formele regulering van de machtsverhoudin-
gen, maar ook bij een feitelijke voordelige machtsbalans. De machts-
balans is zeer gunstig, als de tegenpartij, ondanks haar geringe formele
macht, het beleid van de machtige partij eensgezind ondersteunt. Men
zou hier van een 'verenig-en-heers-politiek'kunnen spreken.
Pas wanneer er duidelijke meningsverschillen binnen het veld heersen,
of wanneer het hele veld zich als een eenheid tegen het beleid keert, is
de tijd gekomen om de feitelijke machtsverhoudingen op andere wijzen
in een gunstige richting om te buigen, bijvoorbeeld door het aangaan
van coahties met bepaalde partijen in het veld. Het is niet op voorhand
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duidelijk, of de overheid coalities met de machtigste partijen dan wel
met de minder machtige partijen zal aangaan. Doorslaggevend is de
vraag, langs welke weg zij haar eigen doeleinden het beste meent te
kunnen nastreven. Wel zal verzet van machtige partijen in het veld
gewoonlijk hinderlijkerzijn dan verzet van mindermachtige partijen.
In het Eindhovense zijn de zaken inmiddels heel anders gelopen dan de
werkgroep zich had voorgesteld. Onder invloed van reacties uit het
veld, waarvan sommige scherpe meningsverschillen aan het daglicht
brachten (zie bijvoorbeeld OfTermans, 1975 en 1976), alsmede van-
wege het feit dat tevens behoefte bestond om de samenwerking met aan-
grenzende gewesten te regelen, werd uiteindelijk een voorlopige rege-
ling getroffen, die voorziet in een tijdelijke Regionale Raad Gezond-
heidszorg Agglomeratie Eindhoven en Kempenland, die rechtstreeks
advies uitbrengt aan de beide gewestbesturen. De raad is zeer breed
samengesteld uit vertegenwoordigers van de producenten en de finan-
ciers in de gezondheidszorg. De brede samenstelling van de raad en de
mogelijkheid van rechtstreekse advisering kunnen ook als 'strategisch
betekenisvol' gernterpreteerd worden. Het passeren van partijen
betekent dat men buitenparlementaire verzetshaarden oproept. Deze
kunnen een ernstiger bedreiging voor de legitimering van genomen
besluiten vormen dan het verzet van partijen die binnen de raad een
inbreng hebben gehad in de advisering. Omgekeerd is legitimering van
beleid door een breed forum sterker dan legitimering door een smal
forum. Bovendien veronderstelt de planningstaak een brede informa-
tiestroom vanuit het veld naar het openbaar bestuur. Het hebben van
directe - en 'goede' - contacten met vele representanten uit het veld is
een gunstige voorwaarde voor het verkrijgen van zoveel mogelijk
betrouwbare informatie.
Hoe men vanuit de theorie het feit moet verklaren dat de meest
belanghebbende partij - namelijk de consumenten - niet in het advies-
orgaan is vertegenwoordigd, is niet zonder meer duidelijk. Opvallend is
wel, dat dit feit zich in alle proefregio's voordoet. Er kan op verschil-
lende mogelijke verklaringen gewezen worden. In de eerste plaats kan
een vertegenwoordiging van cliEnten wel het 'gezichtspunt van de
cliEnt' naar voren brengen, maar niet aangeven hoe de behoeften van
cliEnten in globale interdependentie vertaald moeten worden. Afzon-
derlijke cliEnten hebben waarschijnlijk een minder duidelijk beeld van
de  'markt' dan de producenten. Ten tweede - en deels met het eerste
punt samenhangend - zijn cliEnten nauwelijks georganiseerd. Daar-
door zijn zij - hoewel de meest belanghebbende - de minst machtige
partij. De mening van afzonderlijke cliEnten is niet bij machte, de legi-
timiteit van besluiten van het openbaar bestuur en de andere georgani-
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seerde partijen in twijfel te trekken. De mening van de clienten als
totale groep is niet bekend.
Het is denkbaar dat men het ontbreken van de client in de advies-
organen niet zozeer in verband moet brengen met machtsstrategieEn
van de georganiseerde partijen, maar moet verklaren uit het feit dat
deze partijen gewoon geen praktische oplossing kunnen bedenken om
de vertegenwoordiging van ongeorganiseerden te regelen. Het feit dat
in verschillende regio's ook apothekers, tandartsen, verpleegkundigen
en paramedische beroepen in de adviesorganen ontbreken, geeft echter
te denken. Vertegenwoordiging van deze groepen kan tamelijk gemak-

kelijk geregeld worden. Onze theorie suggereert de verklaring, dat zij
minder cruciale onzekerheidsbronnen beheersen. Hun informatie
schijnt minder relevant geacht te worden voor de vraagstukken die in
de organen aan de orde zijn, en hun medewerking en steun schijnen
gemakkelijker gemist te kunnen worden.

Strategiein in het veldvan de gezondheidszorg
In het voorgaande is ingegaan op de wijze waarop de nieuwe inter-
dependentieverhoudingen door het regionale of provinciale openbare
bestuur geoperationaliseerd (kunnen) worden. Wij verschuiven nu de
aandacht naar het veld van de gezondheidszorg zelf Welke reacties
doen zich aan de zijde van de producenten en financiers voor, of zijn
waarschijnlijk? Zoals wij reeds stelden, ziet het herstructureringsvraag-
stuk er voor deze partijen anders uit dan voor de regionale en provin-
ciale overheid.
Op de eerste plaats ziet het vmagstuk van de machtsverhoudingen tus-
sen veld en overheid er - vanuit het veld gezien - anders uit. Binnen de
grenzen die door de centrale overheid (externe actor) gesteld worden,
zullen beide'»mpenttrachteg_deipachtsbalans in hun eigen yoordeel
te . IBvioeden. De toegenomen macht  van de overheid betekent  in
ieder geval dat de traditionele autonomie van de partijen in het veld
ingeperkt wordt. Zij zullen trachten te redden wat er te redden valt. Dit
hoeft niet noodzakelijk slechts uit eigenbelang voort te komen. Werd
de systeemvorming op regionaal niveau voorheen te veel bepaald door
de toevallige wijze waarop de afzonderlijke partijen hun doelstellingen
nastree fden, nu is er de mogelijkheid (het'gevaar') dat beslissingen door
het openbare bestuur met betrekking tot de regionale gezondheidszorg
mede beYnvloed worden door andere belangen waar het bestuur zich
door laat leiden, doch die op zichzelf geen betrekking hebben op de
kwaliteit van de regionale gezondheidszorg. De 'te grote invloed van
belangen op micro-niveau'-'te groot' in de ogen van de overheid - kan
vervangen worden door een 'te grote invloed van belangen op macro-

204



niveau'-'te groot' in de ogen van de partijen in het veld van de gezond-
heidszorg. Hier kan gedacht worden aan 'politieke belangen', 'ambte-
narij' en dergelijke.
De partijen binnen het veld van de gezondheidszorg hebben dus het
gemeenschappelijke belang om de eigen afhankelijkheid van de over-
heid zo klein mogelijk te houden en de eigen macht ten opzichte van de
overheid te versterken. Dit vergroot de kans op competitieve interactie
of zelfs strijd tussen overheiden gezondheidszorg. Hetgemeenschappe-
lijke belang van de partijenin het veld kantrtoe leiden, dat in het spel
onide macht de samenwerkingbinnen.degezandheidszorgeen rolvan

betekenis kan spelen. Een eerste vorm vinden wij in de samenwerking
tussen instellingen en instanties in de gezondheidszorg, die erop gericht
is (of tot effect heeft) dat de overheid 'de wind uit de zeilen genomen
wordt'. Zo kunnen ziekenhuizen gaan samenwerken of zelfs tot fusie
overgaan om zelfstandig het voorzieningenpeil in kwantitatieve zin in
overeenstemming te brengen met de vigerende normen, zoals de
4%0-norm. Ook door bijvoorbeeld de samenwerking te richten op het
opheffen van doublures en het opvullen van lacunes, kan men probe-
ren de overheid een slag voor te zijn. Hierdoor wordt men in feite
minder afhankelijk van beslissingen van de overheid, waarvan men
niet kan voorzien hoe deze zullen uitvallen (het zekerheidsmotief).
Een andere vorm van samenwerking die in dit verband van belang kan
zijn, is het gezamenlijk bijeenbrengen en verwerken van informatie.
Kennis is een machtsfactor van betekenis in de relatie met de overheid.
Tenslotte is samenwerking door coalitievorming een belangrijke factor
in het spel om de macht. Instellingen in de gezondheidszorg kunnen de
gelederen sluiten om meer druk op de overheid uit te kunnen oefenen
en om te voorkomen dat zij - bij onderlinge verdeeldheid - tegen elkaar
w6rden uitgespeeld.

Regionalisering in de gezondheidszorg heeft echter niet alleen gevolgen
voor de machtsverhoudingen tussen de overheid en 'het veld'. De
problemen waar de operatie uiteindelijk om begonnen is, hebben
betrekking op de verhoudingen binneidiet-veld. De regionale planning
is gericht op weldoordachte taakafbakening en taakafstemming tussen
de voorzieningen en een daarop gerichte verdeling van de middelen.
Dit betekent dat voor de instellingen zeer fundamentele zaken zoals de
domeina/bakening,  het produktieproceilsameniverklng) en de aan-
voer van middelen kr discussie worden gesteld. Zelfs kunnen nog
fundamenteler geachte zaken zoals professionele identiteit, de beteke-
nis van levensbeschouwelijke uitgangspunten en hulpverlenings-
technologie ter discussie komen.
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Het proces van regionale planning kan uitmonden in de conclusie dat
bepaalde voorzieningen overbodig zijn en van het toneel zullen moeten
verdwijnen. Ook kunnen bepaalde taken aan instellingen worden ont-
trokken en al of niet overgeheveld worden naar andere instellingen.
Ook kunnen takenpakketten worden uitgebreid. De theorie suggereert
ons de waarschijnlijkheid dat de betrokken partijen hierop 2ullen
reageren met een strategie van domeinhandhaving en autonomieverde-
diging. Financiele belangen kunnen hierbij een rol spelen, omdat de
financiering meestal op een of andere manier gekoppeld  is aan  de  uit-
voering van bepaalde taken. Maar ook belangen zoals rechtszekerheid,
tradities, ideologische opvattingen en stellige opvattingen over wense-
lijke hulpverleningstechnologieEn kunnen ten grondslag liggen aan de
strategie van domeinhandhaving en autonomieverdediging.
Weerstand tegen herziening van de arbeidsverdeling en de afstemming
in het veld van de gezondheidszorg kan, behalve met deze tamelijk fun-
damentele belangen, ook te maken hebben met allerlei meer 'prakti-
sche' problemen die erdoor worden opgeroepen. Hierbij kan gedacht
worden aan verschuivingen in het personeelsbestand, reallocatie van
middelen, extra organisatorisch werk, de noodzaak om energie te
steken in het verwerven van nieuwe vaardigheden en kennis, en derge-
lijke. Het meer praktische karakter van deze consequenties mag er niet
toe leiden dat hun betekenis onderschat wordt. Als het draagvermogen
van een organisatie - financieel en organisatorisch - in staat is deze
gevolgen op te vangen, is het nog altijd mogelijk dat persoonlijke belan-.
gen en de onzekerheid voor de betrokken individuen een grote weer-
stand tegen de veranderingen oproepen.
Een eenvoudig voorbeeld kan duidelijk maken dat er heel wat proble-
men kunnen vastzitten aan een verschuiving in de arbeidsverdeling, die
het op het eerste gezicht verdient toegejuicht te worden.
De herstructurering van de gezondheidszorg binnen de regio's is -
behalve op een grotere stroomlijning van het voorzieningenaanbod -
tevens gericht op een relatieve versterking van de voorzieningen in het
eerste echelon. Menbeoogt, het gebruik van specialistische voorzienin-
gen in het tweede echelon afte remmen in die situaties waarin die spe-
cialistische hulp niet strikt noodzakelijk is. Met andere woorden: men
tracht groepen cliEnten naar een lager echelon over te hevelen. Ook
binnen het tweede echelon probeert men het gebruik van meer specia-
listische hulp afte remmen ten gunste van minder specialistische hulp-
verleningsmogelijkheden.
Deze verschuivingen betekenen arbeidsherverdeling. I)eze herverde-

ling houdt in dat op elk niveau van specialisatie de gemiddelde moei-
lijkheidsgraad van de te behandelen problemen van clianten toeneemt.
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Dit heeft tot gevolg dat de druk op het hulpverleningsapparaat groter
wordt. In hoeverre de door de overheid in het vooruitzicht gestelde
'versterking van de eerstelijn' werkelijk adequaat zal zijn om de grotere
druk op te vangen, moet nog blijken. Er zijn nog weinig concrete maat-
regelen getroffen. Het ligt echter voor de hand dat men op een gegeven
niveau van hulpverlening mogelijkheden zal zoeken voor deskundig-
heidsvergroting. Tegelijkertijd zullen de instellingen voor aanzienlijke
problemen in de sfeer van organisatie en management komen te staan,
indien de beoogde verschuivingen inderdaad geEffectueerd zullen
worden.
Indien de instellingen er niet in slagen deze problemen bevredigend op
te lossen, moet gevreesd worden dat er een zeker kwaliteitsverlies in de
hulpverlening optreedt. Indien het de instellingen wel lukt de proble-
men op te lossen, is het eindresultaat een verhoogde professionalise-
ringsgraad op alle niveaus van hulpverlening.  Het is de vraag, of dat
mogelijk is zonder weer een nieuwe specialiseringsbeweging op te roe-
pen. Het is denkbaar dat de uiteindelijke betekenis van de hele operatie
vooral in de sfeer van de kostenbeheersing zal blijken te liggen: de
specialisten van de toekomst zullen wat goedkoper zijn dan de specia-
listen van vandaag.

Het voorgaande maakt duidelijk dat de regionalisering enerzijds een
gemeenschappelijk belang van de instellingen ten opzichte van de
overheid oproept, maar anderzijds belangentegenstellingen binnen het
veld van de gezondheidszorg veroorzaakt. In een situatie van gedeelte-
lijke gelijkheid en gedeeltelijke ongelijkheid van belangen staan de
producenten in de gezondheidszorg nu voor de opgave, gezamenlijk te
adviseren aan de overheid ten aanzien van de herstructurering van
het veld en tegelijkertijd voor de opgave gezamenlijk de onderlinge
afstemming van de dienstverlening te verbeteren. Het ligt voor de hand
dat de veranderingen in de interdependentieverhoudingen tot een
complex patroon van spelen zullen leiden.
Het is in het algemeen ongetwijfeld zo, dat de partijen in het veld in
principe bereid zullen zijn om samen te werken, indien dat dienstig is
voor de belangen van de cliEnten. Dit kan men bijvoorbeeld weerspie-
geld zien in de verschillende concrete samenwerkingsprojecten die in
de proefregio's Kennemerland en Zuid-Limburg ter hand zijn geho-
men (zie Evaluatienota, bijlagen 4c en 4e). Kenmerkend is dat deze
samenwerkingsactiviteiten concreet gestalte krijgen binnen groepen
van organisaties (clusters) van beperkte omvang, en veelal met een ad
hoc-karakter. Met name in Limburg heeft men een formule gevonden
waarin het globale beleid wordt vastgesteld door een breed forum (de
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Raad van het Medisch Regionaal Centrum), terwijl zowel de beleids-
voorbereiding als de concrete samenwerkingsactiviteiten in kleinere
verbanden plaatsvinden (respectievelijk 'werkgroepen' en 'project-
groepen' of'subregionale samenwerkingsverbanden'). Volgens de bij-
lage van de Evaluatienota komt in het beraad in het MRC de bereidheid
van de partijen tot uitdrukking om het eigen autonome functioneren
terdiscussie te stellen en gezamenlijk plannen te maken (o.c, blz. 9).
In de Nijmeegse regio wordt volgensde nota (bijlage 4d, blz. 7) het over-
leg gekenmerkt door 'de bereidheid van de instellingen tot samenwer-
ken, vooralsnog met behoud van eigen autonomie, maar zonder het
eigen belang c.q. het sectorale belang voorop te stellen: Men realiseert
kich kennelijk dat in samenwerkingsprocessen het gevoelige punt van
de autonomie van de partijen in het geding is. Dat men dat ook uit-
spreekt, kan gezien worden als signaal dat men behoud van autonomie
niet als onverbiddelijke randvoorwaarde beschouwt.
Dit betekent niet, dat erop gerekend mag worden dat de regionale net-
werken in de gezondheidszorg in de komende jaren een toonbeeld van
samenwerking zullen zijn. Het is te verwachten dat men in het alge-
meen niet meer autonomie zal inleveren dan strikt noodzakelijk is. De
strategie van autonomiehandhaving kan dus toch een dominante rol
blijven spelen. Dit is heel begrijpelijk, want autonomie maakt het
mogelijk deelbelangen te behartigen, die hun bestaansrecht niet verlie-
zen, ook al is men bereid mee te werken aan een grotere systeem-
rationaliteit.
Maar afgezien van het autonomievraagstuk, kan men in een samenwer-
kingsrelatie ten aanzien van tal van andere punten op tegenstellingen
stuiten, om niet te zeggen dat de samenwerking tegenstellingen kan
oproepen, bijvoorbeeld over de vraag, hoe de activiteiten en de kosten
over de partners verdeeld moeten worden, of- fundamenteler-overde
vraag, welke hulpverleningstechnologie in een gegeven situatie als het
meest doelmatig moet worden beschouwd. Op deze problemen gaan
wij verder in bij de bespreking van samenwerkingsprojecten in de
eerstelijn. Mede met het oog op dit soort kwesties zullen de actoren
vaak geneigd zijn de eigen autonomie en de eigen invloedsmogelijk-
heden zorgvuldig te bewaken.
De strategie van de ziekenhuizen in de regio Kennemerland kan in dit
verband als voorbeeld dienen. Reeds v66r het verschijnen van de
Structuurnota was er sprake van een samenwerkingsverband van de
ziekenhuizen: de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Kennemer-
land. Pogingen van de gemeente Haarlem om als partner in deze stich-
ting deel te nemen, werden door de ziekenhuizen verworpen. De stich-
ting was een instrument om de doeleinden en belangen van de
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gezamenlijke ziekenhuizen beter te kunnen dienen, en kan onzes
inziens het beste  geinterpreteerd worden als een coalitie, waardoor
men zich sterker kan opstellen tegenover actoren in de omgeving,
waaronder de gemeenten.4 Is deze coalitie eenmaal verzekerd, dan is er
geen bezwaar tegen, deel te nemen aan een ander en breder samen-
gesteld samenwerkingsverband waarin ook de gemeente is vertegen-
woordigd. Dat gebeurde dan ook; sterker: de Stichting Samenwerkende
Ziekenhuizen Kennemerland was 66n van de initiatiefnemers voor een
dergelijk samenwerkingsverband, het Regionaal Overleg Gezond-
heidszorg Kennemerland. Dit ROGK kan ook voor de ziekenhuizen
wel degelijk de betekenis hebben van een instrument waardoor men
samen met anderen kan werken aan een doelmatiger systeemvorming
in de gezondheidszorg op regionaal niveau. Maar dank zij het eigen
samenwerkingsverband kunnen de ziekenhuizen hier als relatiefsterke
partij optreden. Bovendien kan het ROGK voor de ziekenhuizen een
belangrijke rol spelen als bron van informatie over relevante ontwikke-
lingen in het veld, en heeft ook uit dien hoofde strategische betekenis
voor de ziekenhuizen (en de andere deelnemers) als afzonderlijke
actoren.
Naast het aangaan van coalities met actoren met gelijkgericht belang
zijn er nog andere mogelijkheden waardoor actoren kunnen trachten in
het onontkoombare herstructureringsproces een sterke positie te ver-
werven. Bijvoorbeeld: het onderstrepen van de onmisbaarheid van de
geleverde diensten, het beklemtonen van de hoge kwaliteit van de
dienstverlening, het demonstreren van een sterke gerichtheid op doel-
matigheidsvergroting en innovatie, het opzetten van een doelmatig
informatiesysteem om voortdurend met deskundigheid op ontwikke-
lingen te kunnen inspelen, het versterken van stafcapaciteit en het
opbouwen van 'goede relaties' met invloedrijke personen en instanties.
Deze reactiewijzen hebben niet alleen theoretische plausibiliteit; ze
worden ook in de praktijk waargenomen (zie bijvoorbeeld Breemer ter
Stege en Jurkovitch, 1978).

Samenvattend: wij menen dat de volgende orientaties van de betrokken
actoren een belangrijke rol spelen in de wijze waarop het regionali-
seringsproces zijn beslag krijgt:
1     Men wil in het belang van de cliEnten wel samenwerken.
2     Men wil niet mdtr autonomie inleveren dan strikt noodzakelijk is.
3   Men wil eigen doeleinden en gezichtspunten zo sterk mogelijk tot
gelding brengen.
4  Men wil hiertoe de eigen positie in het veld zo sterk mogelijk
maken.
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5.5   Strategieen en spelen in samenwerkingsprocessen tussen lokale
dienstverlenende instellingen

De discussies over regionalisering in de gezondheidszorg en over lokale
welzijnsplanning die de laatste jaren de gemoederen zo bezighouden,
zouden ons kunnen doen vergeten dat ook, onafhankelijk van het
spectaculaire optreden van de centrale overheid, sinds jaar en dag door
dienstverlenende instellingen en personen gewerkt wordt aan vraag-
stukken rond afstemming en samenwerking. Ook al heeft de rijksover-
heid dit soort samenwerkingsactiviteiten al vele jaren gestimuleerd -
bijvoorbeeld door middel van de Raden voor Overleg en Advies en
door subsiditring van gezondheidscentra -, men kan zeker niet zeggen
dat samenwerkingsactiviteiten alleen maar uit initiatieven van de rijks-
overheid voortkomen. Door de ontwikkelingen die in paragraaf 5.3
beschreven zijn, hebben ook de actoren in het lokale dienstverlenings-
veld gezocht naar nieuwe constructies om hun onderlinge interdepen-
dentie opnieuw te reguleren. In deze paragraaf gaan wij in op twee
soorten activiteiten die hierop gericht zijn, te weten: de samenwerking
in de eerstelijn en de ontwikkeling van lokale dienstverlenings-
netwerken. In de eerste situatie gaat het om de onderlinge afstemming
van huisartsengeneeskunde, kruiswerk en maatschappelijk werk (en
soms enkele andere verwante disciplines) op uitvoerend niveau, met
doorgaans een wijk-gerichte oriEntatie. In de tweede situatie gaat het
om de structurering van het lokale veld van dienstverlenende instellin-
gen. De lezer zij herinnerd aan de beperkte pretenties van de analyse.
Het gaat erom, de toepassingsmogelijkheden van ons analysemodel toe
te lichten. Voor zover er beschrijvingen en verklaringen van reEle

situaties worden gegeven, wordt zeker geen representativiteit veronder-
steld.

Samenwerking in de eerstelijn
In de paragrafen 5.2 en 5.3 is aangegeven dat er in dejaren zestig samen-,
werkingsvormen op uitvoerend niveau zijn ontstaan tussen enkele
vormen van gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening die
als eerste opvang voor menselijke problemen fungeren. Drempel-
verlaging voor de cliEnt ('patiEnt'), betere onderlinge afstemming van
de verschillende vormen van dienstverlening en een grotere inbreng
van de cliant behoorden tot de belangrijkste doelstellingen (vgl. Van
Beugen, 1979aiRisen Diederiks,  1974; en Van Dijk,  1979).
Deze samenwerkingsvormen kwamen gewoonlijk niet voort uit een
beleidsplan van een of ander sturend orgaan (bijvoorbeeld de lokale
overheid), maar werden geinitieerd door gemotiveerde individuen
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(veelal huisartsen), die zowel aanleidingen als mogelijkheden zagen om
een samenwerkingsverband van de grond te tillen. Het idee van
'samenwerking in de eerstelijn' leek, theoretisch gezien, z6'n sterk
antwoord op de problemen van een te sterk gespecialiseerde dienst-
verlening, en het belang van integrale hulp voor de client had een zd
motiverende werking, dat de samenwerkingsgedachte - niet lang-
zamerhand, zoals Van Beugen opmerkt (1979b, biz. 65), maar tamelijk
snel - uitgroeide tot een ware ideologie. De problemen die vastzitten
aan samenwerking in de eerstelijn, leerde men aanvankelijk dan ook
vooral kennen uit de praktijk. De literatuur die er inmiddels over
verschenen is, is tamelijk eenstemmig over de aard van de knelpunten.
Wellicht vanwege de praktische basis van deze inzichten, die meer op
de rol van de samenwerkende partijen dan op structurele knelpunten
betrekking hebben, denkt men bij het zoeken naar oplossingen meestal
meer in termen van een 'leerproces' dan in termen van een 'ideale
structuur'. Zorgvuldige analyse leert echter dat de rol (opstelling) van
de actoren in een samenwerkingsverband niet losstaat van structurele
condities.
De belangrijkste problemen waarvoor actoren in een samenwerkings-
proces in de eerstelijn zich geplaatst kunnen zien, hebben onzes inziens
betrekkingop:
a De beperkingen en mogelijkheden die voortvloeien uit externe
condities: het werkgebied, de doelgroep, eisen die de overheid, de thuis-
organisaties en dergelijke stellen, de financiering en de opleiding.
b   De taakstelling van het samenwerkingsverband en de taakverdeling.
c   Het ontwerpen van een samenwerkingsmethode.
d  Het structureren van de onderlinge relaties: teamvorming.
e De besturing van het samenwerkingsgebeuren, waaronder de toet-
sing van de resultaten aan de gestelde doeleinden.
f  Het verwerven van de benodigde middelen.

Bij het aanpakken van deze problemen stuit men telkens op structurele
gegevenheden en op uiteenlopende strategieen van verschillende
partijen. Wij zullen trachten hiervan een schets te geven, waarbij wij,
waar nodig, onderscheid maken tussen drie hoofdvarianten van eerste-
lijns-samenwerking:
- 'Klein-intensief: samenwerkingsverbanden van geringe omvang,
waarin in het algemeen slechts door de basisdisciplines - huisartsen,
wijkverpleging, maatschappelijk werk - deelgenomen wordt, met
intensieve samenwerking.
- 'Groot-intensief: samenwerkingsverbanden van (tamelijk) grote om-
vang- ruwe aanduiding: meer dan tien deelnemers -, waarin veelal ook
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door andere dan de basisdisciplines wordt geparticipeerd, eveneens
met intensieve samenwerking.
- 'Extensief: samenwerkingsverbanden waaraan meestal door grotere
aantallen hulpverleners van uiteenlopende disciplines wordt deel-
genomen, maar waarin slechts in geringe mate het autonome functio-
neren van de deelnemers wordt doorbroken: 'sociaal caf6', 'functiona-
rissencontact' en dergelijke.

Voor elk samenwerkingsverband is de vraag van belang, op welk
werkgebied de samenwerking betrekking heeft. De praktijk leert dat dit
vraagstuk soms zeer moeilijk opgelost kan worden en daardoor de
samenwerking frustreert. Zeker de intensieve samenwerkingsvarianten
veronderstellen een uniform werkgebied voor de verschillende disci-
plines. Dit vraagt bij de aanvang van de samenwerking soms om dras-
tische verschuivingen in het werkgebied van de afzonderlijke hulp-
verleners. De grenzen van ieders traditionele werkgebied kunnen ver-
schillend zijn, en ook de omvang ervan kan verschillen. Huisartsen die
in een bepaalde wijk willen gaan samenwerken, staan voor het pro-
bleem dat zij in principe de patiEnten uit andere wijken (soms grote
aantallen!) moeten afstoten. Bovendien werken er in het samenwer-
kingsgebied vaak dienstverleners die niet aan het samenwerkings-
verband (willen) deelnemen. Verder wordt de levensvatbaarheid van
een intensief samenwerkingsverband zoals een gezondheidscentrum in
sterke mate bepaald door het aantal clienten dat men bedient, en dus
door de omvang van het werkgebied. Het is duidelijk dat dit vmagstuk
soms veel aanpassing vraagt van de deelnemers, zowel ten opzichte van
elkaaralsten opzichte van hulpverleners'in de omgeving'.
De doeigroep moet, behalve in termen van het woongebied, ook
beschreven worden in termen van de aard van de hulpvragen die men
kan beantwoorden. Aanwezigheid en omvang van de aldus omschre-
ven doelgroep conditioneren uiteraard de bestaansmogelijkheden van
het samenwerkingsverband.
Weet een groep dienstverleners eenmaal voor welke doelgroep en in
welk werkgebied zij willen samenwerken, dan kunnen steun respec-
tievelijk voorwaarden van de rijksoverheid en de lokale overheid de
samenwerking drastisch beYnvloeden. Dat is met name het geval,
indien de overheid voorwaarden verbindt aan subsidieverlening res-
pectievelijk aan medewerking bij het creEren van de noodzakelijke
accommodatie. Die voorwaarden kunnen betrekking hebben op soor-
ten en aantallen deelnemers, vorm van de samenwerkingsovereen-
komst, werkwijze, registratie en verantwoording, en dergelijke. De
ervaringen tot op heden leren dat in het algemeen de bemoeienis van de
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overheid terughoudend is, zowel in de sfeer van de steun (subsidie) als
in de sfeer van de voorwaarden. Maar zij heeft de middelen om actief
sturend op te treden, indien zij dat nodig vindt.
Definanciering is in het voorgaande reeds kort aangestipt. Het is een
belangrijk probleem, met name voor vormen van intensieve samen-
werking. De kosten gaan omhoog, met name vanwege de gemeen-
schappelijke huisvesting en ondersteunende voorzieningen, terwijl de
inkomsten, in het bijzonder voor de huisarts, doorgaans teruglopen:
men besteedt immers door de samenwerking minder tijd aan de clian-
ten, terwijl de tijdsinvestering per dunt kan toenemen. In het algemeen
zijn de financiele consequenties voor de huisarts het gevoeligst merk-
baar, hetgeen enerzijds de geneigdheid van veel huisartsen tot samen-
werking zal afremmen, anderzijds de huisarts in het samenwerkings-
verband een relatief sterke machtspositie kan geven. Voor zover de
deelnemende partijen de samenwerking niet uit hun normale budget
kunnen bekostigen, worden zij afhankelijk van externe financierings-
bronnen. Met name kan genoemd worden de stimuleringsregeling van
de rijksoverheid, die, afhankelijk van de intensiteit van de samenwer-
king, een subsidie van maximaal f 6000 per deelnemer per jaar moge-
lijk maakt, alsmede de'voorlopige richtlijnen' van de Ziekenfondsraad,
waarmee'redelijke' financiele tekorten doorde AWBZ kunnen worden
gedekt (zie Van der Grinten, 1979; en Roscam Abbing, 1979). Steun-
verlening van de kant van de lokale overheid of plaatselijke zieken-
fondsen behoort ook tot de mogelijkheden. Cruciaal is, dat een samen-
werkingsverband bij al deze financieringsvormen afhankelijk wordt
van de hieraan gekoppelde voorwaarden.
Ook de 'thuisorganisaties' - te denken valt met name aan de kruis-
organisaties en het maatschappelijk werk - kunnen de samenwerking
in belangrijke mate beinvloeden. Niet alleen kunnen zij bij het begin
van een samenwerkingsverband op alle denkbare punten eisen verbin-
den aan het leveren van een inbreng, maar ook kunnen zij de samen-
werking zowel in positieve als in negatieve zin beinvloeden, wanneer
deze eenmaal gestart is. In de literatuur wordt met name vaak op het
'detacheringsprobleem' gewezen. Wijkverpleegsters, maatschappelijk
werkers en eventuele andere 'georganiseerde' dienstverleners staan
meestal 'met 66n been in het samenwerkingsverband en met het andere
been in hun thuisorganisatie'. Daardoor ontstaat het probleem van de
'dubbele loyaliteit' (vgl. Hookey, 1979, blz. 12). Dat de organisaties
vaak eisen (blijven) stellen die botsen met de eisen die in het samenwer-
kingsverband zelfgesteld worden, heeft niet alleen te maken met auto-
ritaire structuren, maarook met het feit dat de uitzonderingspositie van
de gedetacheerde personeelsleden onvrede kan veroorzaken bij andere
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groepen van het personeel over zaken zoals ongelijke werkuren, case-
load, verantwoordingsplicht, en dergelijke.
Als laatste externe conditie hebben wij de opleidingen genoemd. De
opleidingen bepaleA in doorslaggevende mate datgene wat de verschil-
lende disciplines in de samenwerking kunnen inbrengen. Behalve een
specifieke deskundigheid brengen de disciplines in het algemeen ook
een specifiek beroepsbeeld in, alsmede een gebrek aan samenwer-
kingsvaardigheid. Identificatie van de deelnemers met dit beroeps-
beeld (hun 'identiteit') kan tegenover de andere deelnemers tot een
terughoudende of zelfs defensieve houding leiden. Een 'basis-
methodiek voor hulpverleners' (Van Beugen, 1979a, blz. 37), die als
fundament voor samenwerking-in-de-hulpverlening zou kunnen
dienen, maakt geen deel uit van de programma's van de diverse
opleidingen.

Zo blijkt dat reeds door verschillende externe condities belangrijke
invloed wordt uitgeoefend op de samenwerkingsmogelijkheden in de
eerstelijn. Het is duidelijk dat deze externe condities zowel structurele
gegevenheden als beinvloedingsinstrumenten in de handen van externe
partijen zijn.
Binnen de grenzen die door de gegeven condities worden gesteld, staan
de deelnemers voor de opgave, een taakstelling voor het samenwer-
kingsverband alsmede een taakverdeling binnen het samenwerkings-
verband te ontwikketen.
Van Beugen vat de taakstelling van de geintegreerde eerstelijns-
hulpverlening als volgt samen: 'het realiseren van geTntegreerde hulp-
verlening in een (wijk)centrum op dusdanige wijze, dat een bevolkings-
eenheid als opdrachtgever funktioneert en de rechten bewaakt van de
hulpvrager op "drempelloze", "schakelloze" en "onmiddellijke"
hulpverlening' (Van Beugen, 19798, blz. 3). Deze uitgangspunten heb-
ben betrekking op intensieve samenwerkingsvormen. In een extensief
samenwerkingsproject in Eindhoven waren zes'elementen van samen-
werking' in het geding, te weten:
- het vergemakkelijken van afstemming inzake verwijzing en gemeen-
schappelijke cliEnten door het verbeteren van de onderlinge contact-
mogelijkheden;
- professionele informatie-uitwisseling, gericht op verbetering van de
wederzijdse beeldvorming;
- consultatie, verwijzing en gemeenschappelijke aanpak van bepaalde
cases;

- signalering van structurele achtergronden van de problemen van
cliEnten;
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-evaluatievandesamenwerkingzelf
-beleidssignalering(Meijers, 1977,blz.9).
Zowel in de intensieve als in de extensieve variant staan de deelnemers
voor de opgave, vanuit een veronderstelde hulpvraag een 'integraal
hulpverleningsaanbod' te definieren, de mogelijke en wenselijke
inbreng van de afzonderlijke disciplines te specificeren en de afstem-
mingsmomenten aan te geven die voor integratie van de afzonderlijke
bijdragen moeten zorgen. Het bepalen van het integrale hulpver-
leningsaanbod komt neer op het definieren van een collectief domein.
Maar binnen het collectieve domein moeten de domeinen van de
afzonderlijke disciplines worden aangegeven. Samenwerking is immers
zinloos, als er geen specifieke deskundigheden meer zijn. Voor de
dienstverleners zelf is het bovendien aantrekkelijk, een duidelijke en
erkende professionele identiteit te hebben. Een probleem in de samen-
werking is nu, dat er domeinconflicten kunnen ontstaan en dat de inte-
gratie mislukt, indien men probeert de afzonderlijke domeinen scherp
af te bakenen. Elkaar overlappende domeinen kunnen echter conflic-
ten opleveren door onduidelijkheid en verschillen in opvatting. De
kans op een bevredigende oplossing van dit probleem is onzes inziens
het grootst, indien men de aandacht vooral richt op de kern van ieders
bijzondere deskundigheid (positieve definitie), niet op de grenzen ervan
(negatieve definitie).
In het ontwerpen van een samenwerkingsmethode gaat het om de ver-
taling van de gemeenschappelijke taak en van ieders afzonderlijke bij-
drage daarin in operationele termen. 'Integrale hulpverlening' blijft
steken op het niveau van de verbale retoriek, zo lang er geen samen-
werkingsmethode gecreEerd wordt. In het ontbreken ervan ziet Maer-
tens (1979) de oorzaak van het feit dat men tot op heden - ondanks veel
goede wil - geen wezenlijk andere aanpak heeft weten te realiseren. De
verklaring voor het ontbreken van een integrale hulpverlenings-
methodiek is onzes inziens tweeledig. Ten eerste ontbreekt een gernte-
greerde theorieoverdeaard en deoorzaken van de problemen waarmee
mensen zich bij eerstelijns-hulpverleners melden. Ten tweede doen
zich bij het uitwerken van de gemeenschappelijke taak niet alleen
tegenstellingen voor in de sfeer van domeindefinities, maar ook andere
tegenstellingen, die te maken hebben met typische beroepskenmerken.
Er wordt vaak gewezen op de ongelijkheden in inkomen, status en pres-
tige die binnen de samenwerkingsverbanden bestaan, en waardoor de
met de mond beleden horizontale relaties lang niet altijd feitelijk gerea-
liseerd worden. Verder bestaat er veelal een taalkloof tussen de ver-
schillende disciplines, doordat ieder een eigen 'beroepsjargon'
gebruikt. De taalkloof heeft niet alleen betrekking op 'verschillende
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termen voor dezelfde gedachten', maar hangt ook samen met een ver-
schillende manier van probleembenadering, bijvoorbeeld de klinische
benadering van de huisarts tegenover de communicatieve benadering
van de maatschappelijk werker. Een typerend probleem in samenwer-
kingsverbanden is ook het bestaan van stereotypen, vertekeningen en
lacunes in het beeld dat de deelnemers van elkaars beroep hebben. Dat
is erg hinderlijk, wanneer het erom gaat ieders inbreng in een gezamen-
lijke activiteit te bepalen. Verder betekent het ontwikkelen van een
gezamenlijke methodiek vrijwel onvermijdelijk, dat iedere deelnemer
zijn eigen methodiek in bepaalde opzichten aanpast. Dat kan belang-
rijke weerstanden oproepen. Het is immers niet alleen vervelend, iets
los te laten waar men vertrouwd mee is, maar men loopt ook het risico,
een beproefde werkwijze in te ruilen voor een werkwijze die in een nog
onbekend aantal gevallen minder doelmatig kan blijken te zijn. Hier-
mee samenhangend moet tenslotte gewezen worden op het gevaar, dat
elk medisch probleem ook als een potentieel sociaal probleem wordt
benaderd, en dat elk probleem dat bij de maatschappelijk werker wordt
aangediend, in principe ook medisch wordt'doorgelicht'. Afgezien van
het feit dat wij dit zelfals een probleem zien, kan het binnen een samen-
werkingsverband tot spanningen aanleiding geven.
Al deze problemen, die door verschillende auteurs worden besproken
(bijvoorbeeld Ris en Diederiks, 1974; Dokter, Van der Grinten en De
Jong, 1974; De Jong en Verloop, 1977; Meijers, 1977; en Maertens,
1979), hebben gemeen dat de deelnemers in het samenwerkings-
verband bij het invullen van hun interdependentie stuiten op de uiteen-
lopende belangen en strategische oriEntaties van de afzonderlijke par-
tilen.

Het ligt voor de hand dat deze problemen een zware wissel kunnen
trekken op de bereidheid en het vermogen van de deelnemers om in een
klimaat van verdraagzaamheid en geduld samen te werken. Vooral in
de eerste tien jaren van eerstelijns-samenwerking was men onvol-
doende op deze moeilijke opgave voorbereid. Men besefte onvol-
doende dat samenwerken geleerd moet worden en hoge eisen stelt aan
de vaardigheden in het omgaan-met-elkaar. Maar al te vaak ontwikkel-
den tegenstellingen zoals hierboven beschreven, zich in snel tempo tot
persoonlijke tegenstellingen. Samenwerkende hulpverleners zagen
maar al te vaak het onderlinge vertrouwen verdwijnen als sneeuw voor
de zon. Kortom, men werd geconfronteerd met het probleem, de func-
tionele en persoonlijke relaties op een bevredigende manier uit te
werken: het probleem van de teamvorming Omdat in vele gevallen de
eenheid te vergelijken was met een ver verwijderd lichtpunt in een
donkere ruimte, dat men op eigen kracht niet wist te bereiken, hebben
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vele samenwerkingsverbanden in een of andere vorm een beroep
gedaan op de hulp van externe begeleiders. De vraag waarom het hier-
bij meestal gaat, luidt: 'Leer ons een zodanige organisatie te krearen,
die het ons mogelijk maakt om adekwaat op behoeften in de omgeving
te reageren, een organisatie waarbinnen persoonlijke en professionele
ontplooiing mogelijk is' (Bruining, 1979, blz. 96). In termen van ons
eigen model zou de vraag luiden: 'Wij hebben een gemeenschappelijk
doel; help ons een actiesysteem te ontwikkelen waarin wij samen aan
dat doel kunnen werken, ondanks onze uiteenlopende professionele en
persoonlijke ori8ntaties.'
Omdat een samenwerkingsverband beoogt een maatschappelijke func-
tie te vervullen, en hiervoor afhankelijk is van de inbreng van partijen
met uiteenlopende belangen, dient zich het vraagstuk van de besturing
aan. Het gaat hierbij om vragen als: welke taken moeten vervuld
worden, welke middelen moeten verworven worden, hoe moeten de
taken operationeel vertaald worden, in hoeverre worden de gestelde
doeleinden bereikt, welke veranderingen zijn er in het functioneren
van het samenwerkingsverband wenselijk met het oog op veranderde
omstandigheden? Het gaat, kortom, om het evalueren en uitstippelen
van de strategieEn van de georganiseerde groep (het samenwerkings-
verband). Gezien het cruciale belang van 'het besturen' is ook de vraag
belangrijk, hoe binnen het samenwerkingsverband het besturings-
proces georganiseerd is en welke rol de verschillende deelnemers erin
spelen. Hieris het vraagstuk van de machtsverdeling aan de orde.
Wij hebben op grond van eigen ervaringen de indruk dat dit vraagstuk
nogal eens wordt onderschat, met name door de personen die op opera-
tioneel niveau de samenwerking dragen. Men opteert daar doorgaans
voor'horizontale verhoudingen'. De praktijk leert dat, door de eerder
vermelde ongelijkheden, werkelijk horizontale verhoudingen niet
gemakkelijk bereikt kunnen worden, maar bovendien dat andere
betrokkenen - initiatiefnemers, thuisorganisaties, de gemeente, en
dergelijke - heel wat meer werk van de machtsverhoudingen maken.
Vooral voor thuisorganisaties, beroepsverenigingen (huisartsen etc.)
kan het van groot belang zijn, de ontwikkelingen in een samenwer-
kingsverband nauwkeurig te volgen dn in de vingers te houden'. Ze
kunnen immers consequenties hebben voor de eigen domeinen, werk-
programma's en dergelijke. Bovendien zijn er gewoonlijk financiEle
belangen in het geding. De genoemde partijen hebben er daarom alle
belang bij, te voorkomen dat het samenwerkingsverband te onafhanke-
lijk gaat opereren; bovendien heeft elke partij er belang bij, voldoende
invloed te verwerven en te behouden, vergeleken met de andere -
vergelijkbare-partijen.
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Het ligt voor de hand dat het besturingsvraagstuk ingewikkelder wordt,
naarmate de samenwerking intensiever en grootschaliger wordt. De
kans wordt dan ook kleiner dat het besturingsvraagstuk verwaarloosd
wordt; en de kans dat er een formeel besturingssysteem wordt uit-
gewerkt wordt groter. Dit brengt op zijn beurt een grotere kans op
bureaucratisering met zich mee.
Het is duidelijk dat samenwerken in de eerstelijns-dienstverlening niet
alleen maar een kwestie van goede wil is. Goede wil is er genoeg, maar
er zijn tevens vele problemen en - legitieme - belangen in het spel die
samenwerking tot een lastige opgave maken. De voorgaande analyse
toont aan, dat het samenwerkingsspel beslist niet alleen gekenmerkt
wordt door het overheersende 'gemeenschappelijke doel'. Wat het
meest opvalt, is de moeizaamheid van de samenwerking als gevolg van
niet-gemeenschappelijke doeleinden en soms zelfs tegengestelde
belangen. Men kan in eerstelijns-samenwerkingsverbanden dan ook
een interessant mengsel van uiteenlopende spehypen waarnemen.
Behalve duidelijk cotiperatieve interactie, zowel gericht op de cliEnten
als op de regulering van de onderlinge relaties, treft men strijd aan   i n
het zoeken naar oplossingen voor gemeenschappelijke problemen,
strijd die bijvoorbeeld betrekking kan hebben op de methodiek van de
integrale dienstverlening, of op het omgaan met macht in het samen-
werkingsverband. Juist in dit klimaat van mogelijk con flicten gewenste
samenwerking ligt het gevaar van het vermijdingsspel voortdurend op
de loer. Als het samenwerken tegenvalt, is de kans groot dat inen gaat
proberen de 'hot issues' te omzeilen, om het risico te verkleinen dat
men als antwoord op de eigen persoonlijke inzet hoofdzakelijk conf'tic-
ten 'terugkrijgt'.
Ook kan er in verschillende variaties coalitievormingoptreden. Binnen
een samenwerkingsverband kunnen zodoende 'kampen' ontstaan, die
verschillende oplossingen voor bepaalde problemen verdedigen.
Externe coalities zijn minstens even belangrijk, omdat de actoren die
binnen de operationele samenwerking met elkaar te maken hebben,
hierdoor hun conflicten 'naar buiten kunnen schuiven'. Een conflict in
het gemeenschappelijke huis is immers bedreigender voor de samen-
werking dan een conflict tussen de thuisorganisaties en andere externe
partijen. Ook is het mogelijk dat een conflict inderdaad opgelost wordt
door het naar buiten te brengen, indien de betreffende partijen op een
andere maniertegen het probleem aankijken.
Wanneer we deze gedachtengang wat verder doortrekken, herkennen
wij de mogelijkheid dat de samenwerkende dienstverleners hun onder-
linge conflicten vertalen als conflicten tussen de samenwerkingsgroep
en de externe partijen. Het interne conflict wordt dan geinterpreteerd
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als uitkomst van het conditionerend handelen van de thuisorganisaties
en dergelijke, waardoor de wankele eenheid binnen de samenwer-
kingsgroepweerenigetijdgeredis.

Tenslotte de cliEnt: wat merkt hij van de samenwerking en wat vindt hij
ervan? Op de eerste plaats kan opgemerkt worden, dat uit de tot dusver
verschenen literatuur blijkt dat samenwerking in de eerstelijn wel als
een van haar doelstellingen heeft, de cli8nten actiever te betrekken bij
hun eigen hulpverlening en bij het hulpverleningsbeleid, maar dat
hiermee slechts weinig bevredigende resultaten worden geboekt (zie
bijvoorbeeld Maertens, 1979). Afgezien van veranderingen ten gevolge
van de samenwerking is het zeker niet uitgesloten, dat hulpverleners
tegenwoordig meer dan vroeger de eigen verantwoordelijkheid en
inbreng van de cliEnten in de hulpverlening beklemtonen. Er zijn geen
gegevens waaruit kan worden afgelezen  of dit inderdaad zo  is.  Wat de
samenwerking betreft wijzen de ervaringen tot nu toe erop dat er welis-
waar wat meer geco6rdineerd wordt, maar dat men er nog niet in
geslaagd is een werkelijk interdisciplinaire of integrale hulp te realise-
ren. Het methodische fundament hiervoor ontbreekt. Uit het schaarse
onderzoek dat verricht is, kan met de nodige voorzichtigheid afgeleid
worden dat het aantal verwijzingen vanuit gezondheidscentra naar
specialistische voorzieningen, vergeleken met solistische praktijken,
de neiging heeft in geringe mate terug te lopen. Wat betreft verpleeg-
dagen, aantal opnemingen en verpleegduur in ziekenhuizen en ver-
pleegtehuizen zijn geen veranderingen zichtbaar (Kruidenier, 1979).
Maertens concludeert uit enkele onderzoeken naar opvattingen van
cliEnten van gezondheidscentra: 'Behalve wat betreft de praktische
regelingen worden de centra overwegend positief beoordeeld ( . . . )
men vindt het idee op zich positief, maar misschien oordeelt men toch
negatief indien men zelf met de praktische konsekwenties gekonfron-
teerd wordt' (Maertens, 1979, blz. 91). Die praktische consequenties
betreffen dan het feit dat de huisarts minder visites aflegt, de toch
tamelijk onpersoonlijke manier waarop men in een gezondheids-
centrum ontvangen wordt, en dergelijke. Hier staan echter positieve
punten tegenover, zoals de betere vervanging, de invoering van
afspraak-spreekuren en de gemakkelijke bereikbaarheid van verschil-
lende diensten (Maertens, 1979; Brouwer, 1979).
De enigszins verbeterde co8rdinatie betekent nog niet dat de doelstel-
lingen van de samenwerking bereikt zijn of zelfs maar binnen hand-
bereik liggen. De participatie van de clienten of de bevolking in de
beleidsvorming komt niet van de grond en de hulpverlening heeft nog
geen integraal karakter. Van Beugen (1979c) en Van Aalderen (1979)
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wijzen erop dat hetgevaarbestaat, dat samenwerkingsverbanden nega-

tiefscoren met betrekking tot de individuele participatie van cliEnten:
wanneer de hulpverleners de onderlinge coBrdinatie versterken, wor-
den de mogelijkheden van de cliant om tegenspel te bieden nog kleiner,
tenzij de hulpverleners er werkelijk in slagen de client en zijn belangen
in het centrum van debelangstellingte plaatsen.

De ontwikkeling van lokale dienstverleningsnetwerken
Op het lokale niveau is vanaf de jaren zestig niet alleen gewerkt aan de
samenwerking in de eerstelijn, maar ook aan de ontwikkeling van
lokale dienstverleningsnetwerken in een meer omvattende betekenis.
Hierbij is niet alleen het uitvoerende niveau van enkele basisvoor-
zieningen in het geding, maar de structurering van het hele lokale veld
van dienstverlenende instellingen.
Zoals wij reeds opmerkten, hebben de door de rijksoverheid bevorder-
de Raden voor Overleg en Advies op dit gebied een stimulerende rol
gespeeld . Onder deze vlag werden met name in de grote gemeenten
overlegplatforms opgericht, die ten doel hadden, de meningsvorming
en het overleg tussen particuliere instellingen en lokale overheid met
betrekking tot het lokale welzijns(voorzieningen)-beleid te structure-
ren. Door de brede samenstelling van de ROA's droeg het overleg ge-
woonlijk een algemeen karakter. Dit was er, samen met de autonomie
van de instellingen, de oorzaak van dat de communicatie erg vrijblij-
vend was en tot weinig concrete besluiten en aanbevelingen leidde.
Zoals wij in paragraaf5.2 stelden, hebben deze overlegplatforms een rol
van betekenis gespeeld in de toenemende bewustwording van de inter-
dependentie tussen de dienstverlenende instellingen. Het is de moeite
waard, nader in te gaan op de strategieEn en spelen van de betrokken
partijen die zich in dit verband hebben voorgedaan, zeker omdat ze in
het kader van de nu op handen zijnde'lokale welzijnsplanning' weder-
om een rol zouden kunnen spelen. Wij verkeren in de gelukkige om-
standigheid, nauw betrokken te zijn geweest bij het enige ons bekende
onderzoek waarin zowel het feitelijke uitwisselingsgedrag tussen de in-
stellingen in een gemeente als de opvattingen over interdependentie,
netwerkproblemen en oplossingen tamelijk diepgaand onderzocht zijn
(zie Bergmans, Damhuis, Elshout en Verschure, 1974).
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Eindhoven, waar het
onderzoek betrekking op had, 1dverde voor de betrokken instellingen
niet die resultaten op, die men ervan had verwacht. Veel discussies
gingen over de RMW zelft zijn samenstelling, taken, organisatorische
vormgeving en dergelijke. Aan zaken zoals onderzoek, coijrdinatie,
overleg, advies en voorlichting kwam men nauwelijks toe. Het onder-
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zoek naar het functioneren van de relaties in het Eindhovense welzijns-
veld werd gestart, omdat men de RMW niet zo maar wilde opheffen,
zonder inzicht in de diepere oorzaken van de problemen. Toen het
onderzoek juist op gang was, werd de RMW toch opgeheven, maar de
betrokkenen zegden hun medewerking aan het onderzoek toe.
Het onderzoek leidde tot de volgende conclusies:

1    Een zeer groot gedeelte van alle communicatie in het veld speelt
zich af tussen organisaties. De grenzen van dit netwerk vallen in grote

lijnen samen met de grenzen van de gemeente Eindhoven.
2  De graad van systeemvorming in het veld is tamelijk zwak. De
instellingen zijn in het algemeen niet erg selectief in het aangaan van
externe contacten. De contacten zijn zeer breed gespreid. Bovendien
hebben relatiefveel contacten een geringe herhalingsgraad.
3  Ondanks de frequente externe contacten kunnen de betrokken
actoren de meeste contacten niet verklaren vanuit een beleidslijn van
de eigen organisatie ofvan interorganisationele groepen.
4  Men is in de meeste externe contacten niet bezig aan duidelijke
gemeenschappelijke doeleinden. Veel communicatie heeft een duide-
lijk'vermijdingskarakter'.
5   Het contactenpatroon laat een zekere clustervorming zien. Er zijn
drie clusters: contacten binnen het gemeentelijke apparaat, contacten
tussen maatschappelijk werk en opbouwwerk, en contacten rond de
eerstelijns-dienstverlening: maatschappelijk werk, kruiswerk en
gezinsverzorging.
6   Er is in het algemeen geen duidelijke verdeling van bevoegdheden
binnen de instellingen. Het leidinggevend niveau is tamelijk sterk
betrokken bij wijkgerichte interorganisationele communicatie, terwijl
het uitvoerend niveau eveneens tamelijk sterk betrokken is bij beleids-
gerichte interorganisationele communicatie op stedelijk niveau.
7   De interorganisationele communicatie tussen horizontaal gestruc-
tureerde organisaties en verticaal (hiErarchisch) gestructureerde orga-
nisaties verloopt relatiefstroef
8  In de interorganisationele communicatie is men in het algemeen
sterk gericht op de realisering van eigen doeleinden en de oplossing van
eigen problemen.
9    Men signaleert een groot gebrek aan wederzijdse informatie en een
gebrek aan vaardigheden on in interorganisationeel verband effectiefte
functioneren.

Moet men deze - reeds sterk gecomprimeerde - bevindingen in 66n zin
samenvatten, dan kan men zeggen: er is veel communicatie tussen de
dienstverienende instellingen, maar zij is weinig planmatig en weinig
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productief de deelnemende actoren zijn sterk gericht op eigen doel-
einden, belangen en werkprogramma's.
De bevindingen weerspiegelen een sterk bewustzijn van interdepen-
dentie. Men weet dat het eigen functioneren beinvloed behoort te
worden en ook beinvloed zal worden door het feit dat de organisatie
ingebed is in een omvattend veld. Dit veld is geen hecht gestructureerd
netwerk. Men weet dat er aan de structurering van dit netwerk gewerkt
behoort te worden, maar men weet niet goed, welke rol men in dit
proces zal moeten spelen. Men weet dat er door initiatieven van ande-
ren - vooral de overheid, maar ook andere organisaties in het veld- aan
de structurering van het netwerk gewerkt zal worden, maar het is niet
erg duidelijk, wat er concreet zal gebeuren en hoe de eigen positie in het
veld (netwerk) erdoor beinvloed zal worden. Men is zich duidelijk
bewust van het bestaan van interdependentie, maar men weet niet
goed, hoe men erop moet inspelen. Er is daarom wel veel interorganisa-
tionele communicatie, maar er zijn weinig duidelijke en concrete
samenwerkingsprojecten en er zijn weinig duidelijke en concrete con-
flicten. Veel interactie draagt een vermiydings-karakter.

Met de conclusies van dit onderzoek is in Eindhoven iets gedaan. Er
werd - na bespreking van de onderzoeksresultaten met de betrokken
partijen - getracht, nieuwe stedelijke overlegverbanden te crearen, die
meer zouden aansluiten bij de bestaande 'clusters' in het veld. Dat is in
beperkte mate ook gebeurd. In het bijzonder kwam er een beleids-
gericht overleg tot stand tussen de instellingen en beroepsgroepen die
rond de primaire eerstelijns-functies werkzaam zijn. Bovendien werd
gezocht naar mogelijkheden om de ioterdependentieverhoudingen op
een zo concreet mogelijk niveau uit te werken. In dit verband werd een
evaluatie- en ontwikkelingsproject uitgevoerd in het gezondheids-
centrum't Karregat (Medisch-Sociaal Centrum Herzenbroeken; zie De
Jong en Verloop, 1977). Verder werd een nieuw samenwerkingsproject
opgezet, dat tot doel had, de mogelijkheden te bestuderen van verbete-
ring van de eerstelijns-dienstverlening door middel van een niet-
intensief, maar tamelijk grootschalig samenwerkingsexperiment (zie
Meijers, 1977).
Het gemeenschappelijke - en onzes inziens ook belangrijkste - ken-
merk van beide projecten is gelegen in het zoeken van mogelijkheden
om tamelijk abstracte en di#lise noties van 'interdependentie' te verta-
len in concrete aanknopingspunten voor interorganisationele uitwis-
seling, couperatie en probleem-oplossing. In beide projecten is men
daar tot op zekere hoogte ook in geslaagd. Men heeft daarbij de meeste
van de hierv66r besproken problemen van de eerstelijns-samenwer-
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king aan den lijve ervaren, en voor een deel ervan 'werkbare' oplossin-
gen gevonden.
Het feit dat juist het concretiseren van de interdependentie tot relatief
elfectieve uitwisse/ing tussen de instellingen leidde, geeft aanteiding om
de verhouding tussen het beleidsvormende en het uitvoerende niveau
in interorganisationele samenwerkingsprojecten terdiscussie te stellen.
De actoren die op de onderscheiden niveaus werkzaam zijn, hebben
een verschillend beeld van de interdependentie en oriEnteren zich op
verschillende belangen. Hier kan op de eerste plaats het onderscheid
tussen organisatiedomeinen en professionele domeinen in herinnering
worden gebracht. De definities van beide domeinen vallen in het alge-
meen niet samen. Dit kan betekenen dat het streven naar samenwer-
king en integrale hulpverlening zowel gefrustreerd kan worden door
een sterke gerichtheid op organisatiedomeinen als door een sterke
gerichtheid op professionele domeinen. Beide 'effecten' kunnen elkaar
dus versterken. Maar ze kunnen elkaar ook doorkruisen. Het is moge-
lijk dat verschillende dienstverleners hun domeinen verbreden zonder
er zwaar aan te tillen dat daardoor domeinoverlapping ontstaat, terwijl
besturen en directies van de betrokken instellingen het niet eens kun-
nen worden over de domeinafbakening. Wij hebben op grond van eigen
ervaringen de indruk, dat een dergelijke situatie gemakkelijk kan ont-
staan. Dit verschijnsel deed zich ook voor in de door Bergmans e.a.
(1974) bestudeerde Eindhovense situatie.
Onzes inziens kan dit verklaard worden uit het feit dat besturen en
directies-als representanten van gehele organisaties-primairgeoriEn-
teerd zijn op het oplossen van problemen met een algemeen karakter-
algemene taakstellingen, normen en regels betreffende de verdeling van
bevoegdheden en de onderlinge afstemming van activiteiten, rechts-
gelijkheid en rechtszekerheid, consistentie m€t het oog op verant-
woording, en dergelijke -, terwijl dienstverleners primair gericht zijn
op het oplossen van bi)zondere problemen, namelijk de problemen van
de cliEnten die hun hulp inroepen (vgl. Etzioni, 1969). Omdat de
problemen van cliEnten altijd een uniek en relatief diffuus karakter
hebben, en derhalve niet afdoende in algemene regels gevangen kunnen
worden, worden op het uitvoerend niveau vele beslissingen op ad hoc-
basis genomen en gelden algemene uitgangspunten slechts als globale
en niet-dwingende richtlijnen. Beslissingen op beleidsniveau hebben
door hun aard een meer verplichtend karakter en hebben mogelijk
consequenties voor de domeinbepaling en de middelenverwerving.
Men heeft op dat niveau derhalve de neiging om samenwerkings- en
afstemmingsvraagstukken principieler te bekijken, met als gevolg dat
men minder gemakkelijk tot resultaten komt. Dit verschijnsel werd
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door Parsons aangeduid als 'discontinuiteit in de gezagslijn' in organi-
saties (Parsons, 1976). Hij doelde hiermee op het feit dat de functie-
vervulling op het uitvoerende niveau niet slechts berust op zuivere
delegatie van de verantwoordelijkheid om details in te vullen van
wat reeds in algemene zin op beleidsniveau is vastgelegd, doch even-
zeer berust op eigen deskundigheid en autonome verantwoordelijk-
heid. Normatiefgesproken, hoeft men deze situatie niet per se als zorg-
wekkend te beschouwen: men kan het toejuichen dat bepaalde bar-
ridres voor uitwisseling die op beleidsniveau tot impasses leiden, op
uitvoerend niveau niet belemmerend werken. Dit betekent niet dat het
beleidsniveau als zodanig een rol op de achtergrond zou moeten spelen,
maar dat besluitvorming op beleidsniveau zoveel mogelijk moet
proberen aan te sluiten bij oplossingen die op het uitvoerend niveau
hun levensvatbaarheid bewijzen (vgl. Godfroij,  1979).

In deze paragraafhebben wij aandacht geschonken aan de wijze waarop
dienstverlenende organisaties en instanties - zoekend en tastend - bezig
zijn (geweest) nieuwe constructies te bedenken en uit te proberen, om
de problemen op te lossen die zich hebben aangediend ten gevolge van
veranderingen in het interdependentiebewustzijn en de feitelijke
interdependentieverhoudingen in het lokale veld van de gezondheids-
zorg en de maatschappelijke dienstverlening. Deze ontwikkelingen
zijn in een stroomversnelling geraakt door het decentralisatiebeleid
van de rijksoverheid met betrekking tot de welzijnszorg. In de volgende
paragraaf zullen wij ingaan op dit overheidsinitiatief en op de strate-
gieEn en spelen die hierdoor zijn opgeroepen in het reconstructieproces
in lokale dienstverleningsnetwerken.

5.6     Strategie8n en spelen rond lokale welzijnsplanning

Decentralisatie van het weizijnsbeleid
Sinds de Knelpuntennota wordt de landelijke politiek met betrekking
tot het welzijnswerk beheerst door drie doelstellingen: harmonisatie
van de voorzieningen, democratisering en decentralisatie. Belangrijke
nevendoelstellingen zijn: verbetering van doelmatigheid, kwaliteit en
flexibiliteit, vergroting van de rechtszekerheid van clienten,
.instellingen en personeel, kostenbeheersing en bijzondere aandacht
voor achterstandsgroepen. Dit zijn de voornaamste elementen van de
overheidsstrategie ten aanzien van de ontwikkeling van het
welzijnsterrein. Maar deze thema's vormen slechts globale desiderata,
waaruit weinig concreets is af te leiden ten aanzien van de wijze
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waarop de reconstructie van lokale dienstverleningsnetwerken haar
beslag krijgt. Waar het op aankomt, is de vraag, hoe verschillende
betrokkenen de algemene uitgangspunten operationaliseren en op
welke wijze zij strategisch reageren op deze globale verschuivingen in
de interdependentieverhoudingen.
Decentralisatie in engere zin betreft de overheveling van taken en
bevoegdheden van de centrale overheid naar de provinciale respec-
tievelijk lokale overheid. De grondgedachte van decentralisatie - zoals
verwoord in de memorie van toelichting op de ontwerp-Kaderwet - is,
dat niet op een hoger niveau wordt verricht wat op een lager niveau
doelmatig kan geschieden. De discussie gaat nu vooral over de vraag,
welke taken en bevoegdheden verantwoord aan een lager niveau kun-
nen worden overgedragen zonder dat het doelmatige functioneren in
gevaar komt. Het onderzoek van Leene en Huurdeman (1978) toont
duidelijk aan, dat verschillende belanghebbende actoren daar heel
verschillend over kunnen denken, afhankelijk van hun positie in het
veld. De centrale overheid heeft van het begin afaan aandacht gevraagd
voor de noodzaak van centrale planning van voorzieningen die boven
het lokale niveau uitstijgen, de onmisbaarheid van centrale stuur-
instrumenten en centrale normering, de noodzaak van toetsing van
lokale plannen en programma's op het niveau van rijk ofprovincie, de
noodzaak van toezicht op de realisering van plannen, de noodzaak van
wettelijke regelingen met betrekking tot procedures, rechtsposities van
betrokkenen en financiering, en de noodzaak van de mogelijkheid van
interventie door rijk of provincie, indien zulks in het belang van de
lokale bevolking geacht wordt.
De gemeenten hebben  daarentegen  vanaf den beginne, bij  monde  van
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, verzet aangetekend tegen
een dergelijke veelomvattende bemoeienis van de rijksoverheid met de
welzijnsplanning in de gemeenten (zie Leene en Huurdeman, 1978,
blz. 216-224). De VNG pleit voor een sterke concentratie van de macht
met betrekking tot de lokale welzijnsplanning bij de lokale overheid.
De representanten van de provinciale overheden accentueren nu juist
de wenselijkheid van een versterking van het provinciale niveau (Leene
en Huurdeman, 1978, blz. 210-216). In kringen van het particulier
initiatiefzijn zowel voor- als tegenstanders van een sterke decentralisa-
tie te vinden. De voorstanders willen vergroting van de lokale speel-
ruimte om het welzijnserf naar eigen inzicht in te richten, en koppelen
daar veelal eisen aan die'erop neerkomen dat ook de financiEle speel-
ruimte groter wordt. Tegenstanders van sterke decentralisatie lijken
vooral bevreesd te zijn voor het gevaar, dat ten gevolge van de
gemeentelijke autonomie op bepaalde plaatsen het voorzieningen-
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niveau er kwantitatiefof kwalitatiefop achteruit zal gaan. Men wil wel
decentralisatie van welzijnsbeleid, maar niet zonder duidelijke garan-
ties voor het voortbestaan van onmisbaargeachte voorzieningen.
De  discussie  over 'de wetgeving met betrekking tot de welzijnszorg
hangt nauw samen met de discussie over de decentralisatie. Op de
eerste plaats geldt: hoe meer er wettelijk geregeld wordt, hoe meer cen-
tralisatie. Maar belangrijker dan de vraag, hoeveeler centraal geregeld

wordt, is de vraag, wat er centraal geregeld wordt. Laatstgenoemde
vraag heeft weer twee hoofdbestanddelen: welke sectoren en voorzie-
ningen vallen er onder een regeling ('reikwijdte') en in hoeverre is de
wettelijke regeling inhoudelijk (stelt eisens aan de voorzieningen) dan
wel procedureel (verdeelt de bevoegdheden om eisen aan de voor-
zieningen te stellen)?
Wat de reikwijdte betreft werd door de meeste partijen (beraadsgroep
Knelpuntennota, regering, parlement, VNG en anderen) aanvankelijk
gedacht aan een Kaderwet voor - in principe - het hele terrein van zo-
genaamd 'specifiek welzijn' (zorg, educatie en recreatie). Naarmate de
discussie vorderde, werd het terrein smaller. Naar het zich laat aanzien,
zal al hetgeen reeds door andere wetten geregeld is (wordt), buiten de
werkingssfeer van de nu ingediende Kaderwet vallen. Terecht menen
sommigen dat ten gevolge van deze versmalling eigenlijk niet meer van
een 'kaderwet' gesproken kan worden (zie bijvoorbeeld Leene en
Huurdeman, 1978, blz. 155 en 203). Hoewel de Kaderwet van beteke-
nis kan zijn voor het opvullen van lacunes in de wetgeving, en hoewel
duidelijker dan voorheen het geval was, gestreefd kan worden naar af-
stemming op reeds bestaande wetgeving, is de betekenis van de Kader-
wet voorde harmonisatiedoelstelling nog maarzeergering.
De oorzaken van de steeds verdergaande versmalling van het werkings-
gebied van de Kaderwet moeten vooral gezocht worden in de tegenstel-
lingen die erbestaan tussen de verschillende betrokken departementen.
Een kaderwet voor het hele terrein van het specifieke welzijn veronder-
stelt ten principale interdepartementale afstemming. Ondanks het feit
dat de ontwerp-Kaderwet gezien moet worden als een co-produktie van
de Welzijnsraad in het kabinei, hebben de betrokken bewindslieden
van het begin af aan belangrijke beleidsterreinen afgeschermd van de
werkingssfeer van de Kaderwet. Omgekeerd kan men zeggen dat het
departement van CRM waarschijnlijk te veel een eigen stempel op de
Kaderwet heeft gedrukt en te weinig rekening heeft gehouden met de
aard van de beleidsterreinen van de andere departementen (zie Leene
en Huurdeman, 1978). Met andere woorden: de departementen zijn zo
sterk bezig geweest met de afscherming van hun eigen domeinen, dat er
van het centrale doel 'harmonisatie' langs deze weg hoegenaamd niets
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terecht komt. De Kok - schrijvend over de impasse waarin het decen-
tralisatieproces zich bevindt - citeert met instemming Kooyman (lid
van de commissie Hoofdstructuur Rijksdienst): 'Als je verder gaat
decentraliseren zorrder aan die verkokering wat te doen, dan wordt het
een ontstellende warboel. Je kunt alleen decentraliseren als er samen-
hang is in de decentralisatie-conceptie' (Kooyman, in Binnenlands
Bestuur van 19 september 1980, geciteerd door De Kok in De Volks-
kmnt van 24 oktober  1980).  De Kok ziet politieke besluitvorming als
noodzakelijke voorwaarde voor het realiseren van interdepartementale
harmonisatie. In hetzelfde nummer van De Volkskrant betoogt Meijer
(voormalig staatssecretaris van CRM) dat het spaak-lopen van de
decentralisatie vooral geweten moet worden aan het aarzelen van de
politici. Men realiseert zich kennelijk maar al te goed dat de sterke ver-
kokering van de overheidsbureaucratie een geweldige belemmering
voor harmonisatie vormt. Zoals eerder werd opgemerkt, is het voor een
bewindsman in het algemeen weinig aantrekkelijk, het sociale bouw-
werk van het eigen departement - waarvan hij immers zelfafhankelijk
is - overhoop te halen. De druk zal van het parlement moeten komen.
Maar welke politicus ziet er brood in om zich sterk te maken voor een
drastische reorganisatie van de overheidsbureaucratie? Wij kunnen
veilig aannemen dat het doorbr6ken van de verkokering, zowel tussen
als binnen de departementen, een proces van lange adem zal zijn. Voor
zover harmonisatie van het welzijnsbeleid afhankelijk is van centrale
regulering en normering, mag men op dit punt dan ook geen snelle
resultaten van betekenis verwachten.
De meeste betrokken partijen hebben zich met realiteitszin neergelegd
bij het feit dat de Kaderwet geen grote reikwijdte zal hebben. Binnen
het beperkte toepassingsgebied wordt echter nog zeer verschillend
gedacht over de mate waarin de wetgeving globaal dan wei specifiek,
inhoudelijk dan wei procedureel moet zijn. Zoals wij reeds opmerkten,
is de opstelling van de verschillende actoren vooral afhankelijk van de
verhouding tussen centrale en decentrale beleidsinstrumenten die men
prefereert. Een complicerende factor is hierbij, dat procedure-
wetgeving zowel centraliserende als decentraliserende effecten kan
hebben. Het ontwerp-Kaderwet regelt bijvoorbeeld dat er voor de
advisering ten aanzien van het lokale welzijnsbeleid een adviesorgaan
moet worden ingesteld waarin de verscheidenheid van opvattingen
over welzijn binnen de bevolking tot uitdrukking komt. Bij de samen-
stelling van het orgaan moet acht geslagen worden op het gevoelen van
organisaties en instellingen die op de betreffende welzijnsterreinen
werkzaam zijn. Er moet een verordening worden vastgesteld waarin de
samenstelling en werkwijze van het orgaan zijn geregeld. In dit voor-
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beeld heeft procedurewetgeving een decentraliserend effect; het ver-
ruimt de handelingsalternatieven van de actoren op lokaal niveau, in
het bijzonder het gemeentebestuur. Indien de Kaderwet echter aangeeft
dat de nadere invulling van de taken en bevoegdheden van de drie over-
heidsniveaus, de samenstelling, taken en werkwijze van het advies-
orgaan, kwaliteitseisen van de voorzieningen en dergelijke geregeld
moeten worden bij Algemene Maatregel van Bestuur, dan gaat hiervan
een centraliserende werking uit, die zich bovendien weer grotendeels
aan de parlementaire invloed onttrekt.
De landelijke discussie over het decentralisatiebeleid is nog in volle
gang. Ten aanzien van verschillende hier besproken punten zal pas de
parlementaire behandeling (die in 1981 verwacht kan worden) duide-
lijkheid verschaffen. Duidelijk is nu reeds, dat de verschillende actoren
zich voornamelijk inspannen om zodanige regelingen te propageren,
dat de beheersingsvraagstukken op het welzijnserfop een voor hen gun-
stige wijze worden opgelost. MachtsstrategieEn zijn dominant. Vooral
in de opstelling van het particulier initiatief, maar ook in de opstelling
van de rijksoverheid speelt het motief van de zekerheid eveneens een
belangrijke rol. In de opstelling van groepen binnen het overheids-
apparaat speelt het motief van de verdediging van competentie-
gebieden (domeinen) een zo belangrijke rol, dat hoofddoelstellingen
van het decentralisatiebeleid erdoorgefrustreerd dreigen te worden.

Lokaleweizijnsplanning
Zoals wij in paragraaf 5.5 reeds aangegeven hebben, werd reeds v66r
het decentralisatiebeleid in verschillende gemeenten werk gemaakt van
de ontwikkeling van een lokaal welzijnsbeleid. Nu echter zijn de
gemeenten door het decentralisatiebeleid, in het bijzonder door de
rijksbijdrageregelingen, voor de onontkoombare taak geplaatst, de
planning van het lokale voorzieningenaanbod - tenminste voor zover
vallend onder de werking van de betreffende regelingen - ter hand te
nemen. Men kan zelfs zeggen dat het decentralisatiebeleid tot een ware
'planningsrage' in de gemeenten heeft geleid. In vele gemeenten reali-
seert men zich bovendien, dat er alle reden is om de planning niet te
beperken tot die terreinen waar 'toevallig' een rijksbijdrageregeling
voor bestaat (vgl. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1978, blz.
15).
Binnen de gemeenten staat niet op de eerste plaats de vraag ter discus-
sie, op welke wijze de decentralisatie geregeld moet worden (de dis-
cussies rond de Kaderwet), maar de meer praktische vraag, hoe de
lokale welzijnsplanning het beste kan worden aangepakt. Het gaat om
de meest adequate opzet van het planningsproces of de plannings-
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procedure. Vooral door diegenen die zich voor het praktische
probleem gesteld zien, het planningswerk ter hand te nemen, wordt
vaak - heel pragmatisch - aansluiting gezocht bij de planningservaring
die men ontwikkeld heeft op het gebied van de ruimtelijke ordening.
Het hoeft niet te verbazen, dat men op de eerste plaats geprobeerd heeft
het 'ruimtelijke ordeningsmodel' te vertalen in een welzijnsplannings-
model. Niet alleen geeft het terugvallen op bestaande ervaring grotere
zekerheid, maar bovendien leken de inspraak- en bezwaarprocedures
in het ruimtelijke ordeningsmodel redelijke aanknopingspunten te bie-
den voor het realiseren van de vereiste betrokkenheid van de bevolking
en de instellingen in het planningsproces. Het ruimtelijke ordenings-
model oogstte echter de meeste kritiek op het technocratische karakter
ervan en de zeer marginale betrokkenheid van belanghebbenden. Er
werden pogingen ondernomen om het ruimtelijke ordeningsmodel
'open te breken' in de richting van een 'sociaalplanningsmodel'. In de
voorstellen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1978) is
deze verruiming duidelijk waarte nemen.
Vanuit verschillende hoeken werd de discussie over het meest wense-
lijke planningsmodel op een meer theoretisch niveau op gang gebracht
(zie bijvoorbeeld Wentink, 1975; Van Gunsteren, 1974; Van Harber-
den, 1980). Een dominant thema in deze discussie is de gedachte, dat
het model van de 'orthodoxe planning' ongeschikt is voor de lokale
welzijnsplanning. Dit type planning is te technocratisch; de doeleinden
van de planning worden niet als discutabel beschouwd; de planning
heeft een holistische inslag, dat wil zeggen, heeft het karakter van
'totaal-planning'; er wordt geen rekening gehouden met particuliere,
afwijkende ofzelfs tegenstrijdige doeleinden van afzonderlijke actoren;
er wordt niet van uitgegaan dat het zinvol is de betrokken actoren op
ruime schaal een actieve inbreng in het planningsproces te laten
leveren.

Ook in deze theoretische discussie werden pogingen ondernomen om
'sociale planningsmodellen' te ontwikkelen als alternatief voor het
tekortschietende orthodoxe model. Het begrip 'sociaal plannings-
model' is niet geheel eenduidig. Het wordt gebruikt om aan te geven dat
de maatschappij (of onderdelen daarvan) het object van planning is,
maar ook om planningsprocedures aan te duiden waarin een ruime
inbreng van belanghebbenden is verzekerd (zie Wentink, 1975, biz.
23-26). In een informatiekrant van CRM over de decentralisatie wordt
gezegd: 'Sociale planning is een bepaalde wijze van planning. Het gaat
er daarbij om dat de groepen waarop de planning zich richt, er ook
zoveel mogelijk bij betrokken worden' (CRM, 1979). In de CDA-
brochure 'CDA-welzijnspolitiek in gemeente en provincie' wordt
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onder 'sociale planning' verstaan: het planningsmodel 'waarbij een
samenwerkingsorgaan van particuliere instellingen en overheid de
planning uitvoert - meestal een commissie ex artikel 61 of 62
Gemeentewet'. Hiernaast wordt het 'gescheiden-verantwoordelijk-
heden-model' ontwikkeld, waarin overheid en particuliere instellingen
onafhankelijk van elkaar opereren, zodat ieders afzonderlijke bijdrage
duidelijkis('CDA-welzijnspolitiek . . .', 1980, biz. 21).
Van Gunsteren, het studiecentrum NCVO en anderen brengen het
model - men kan beter zeggen 'de idee' - van de 'communicatieve
planning' naar voren. Het bijzondere van deze planningsconceptie is,
dat niet de optimalisering van de uitkomst van het planningsproces
centraal staat, maar de participatie van de burger in het plannings-
proces, de versterking van het maatschappelijk bewustzijn van de
burger en de ontwikkeling van communica.iestructuren waarin de
burgers kunnen deelnemen aan de discussie over de inrichting van de
samenleving(Van Gunsteren, 1974; NCVO, 1979).
Andere planningsconcepties die naar voren gebracht worden, zijn bij-
voorbeeld:
-  'Advocacy planning' of 'pleitplanning;eenmet name door Davidoff
ontwikkeld model, waarin de planner zijn deskundigheid gebruikt om
zich sterk te maken voor de belangen van specifieke - vooral zwakke -
groepen (Davidoff, 1973; Van Otterloo en Kalk, 1980).
- 'Kaderplanning', waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen
'niveaus van planning' en het principe wordt toegepast dat plannings-
taken en -bevoegdheden worden toebedeeld aan het laagste niveau
respectievelijk de meest decentrale eenheden die deze taken naar
behoren kunnen uitvoeren (Van Doorn en Van Vught, 1980, blz. 124).
- 'Planning als leerproces',een planningsmodel met een cybernetisch

(naar onze opvatting een dialectisch) karakter, waarin rekening gehou-
den wordt met het dynamische karakter van het planningsobject en het
planningsproces, zodanig dat de uitkomsten van een planningsproces
worden geanalyseerd en geevalueerd, teneinde de plannen bij te stellen.
De uitgangspunten van de kaderplanning worden hierbij ingebouwd
(Van Doorn en Van Vught, 1980,blz. 120-126).
De discussie over al deze (en andere) planningsvarianten is soms erg
verwarrend. Dat heeft verschillende oorzaken. Ten eerste wordt de dis-
cussie vaak op hoog abstractieniveau gevoerd. De interpretatiemarge
van de begrippen is in het algemeen zeer breed en men gebruikt soms
dezelfde begrippen om over heel verschillende zaken te praten. Ten
tweede verzuimen de meeste auteurs te zeggen wat planning is en 'hoe

je  planning  doet'. Wel geeft men meestal uitvoerig  aan  waar  de
planningin deuiteenlopende'modellen' op gericht is.
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De discussie is bovendien verwarrend, omdat de deelnemers zich laten
leiden door verschillende motieven. Dit is op zichzelf een normaal
verschijnsel, doch het lijkthier-naarwij aannemen door de gecompli-
ceerdheid van de vraagstukken - meer te leiden tot spraakverwarring
dan tot consensus over een 'gulden middenweg'. Sommigen zoeken
vooral naar een verstandige verdeling van de macht tussen 'deskundi-
gen' en 'niet-deskundigen', anderen benaderen het vraagstuk van de
invloedsverdeling vooral vanuit democratische beginselen, en weer
anderen plaatsen het vraagstuk van de machtsverdeling op de achter-
grond vanwege de principiEle verbinding die zij leggen tussen 'partici-
patie' en 'welzijn'.
Degenen die het deskundigheidsmotief op de voorgrond plaatsen,
handelen vanuit een bezorgdheid over de vraag, of in een sterk 'partici-
patief planningsmodel' wel voldoende aandacht wordt besteed of kan
worden besteed aan criteria zoals kwaliteit, doelmatigheid, samen-
hang, beheersbaarheid, rechtszekerheid en dergelijke. Het komt ons
voor, dat in de openbare discussie het stemgeluid van degenen die het
deskundigheidsmotief op de voorgrond plaatsen, veruit het zwakste
doorklinkt.
De meeste aandacht krijgen de vraagstukken van de beheersing vanuit
het politiek-bestuurlijke systeem en van de participatie. Hierbij zijn
zowel democratische waarden in het spel als het meer ideologische
motief dat participatie vervreemding opheft, en dus zonder meer een
belangrijke dimensie van welzon is. Van welk motiefmen ook uitgaat,
men is in de discussie over alternatieve planningsmodellen in ieder
geval bezig met de vraag, hoeveel invioed de verschillende actoren
krijgen in het proces van 'plannen maken'.Fen complicerende factor is
hierbij, dat vrijwel alle betrokkenen zich realiseren dat een formele
(theoretische) oplossing van het probleem van de invloedsverdeling
nog niet garandeert dat verschillende groepen hun formele invloed ook
feitelijk kunnen efTectueren. Dit is bepaald geen bijkomstig probleem.
Terwijl men in brede kring een actieve betrokkenheid van de bevolking
respectievelijk de cliEnten bij planning en beleidsvorming bepleit,
blijkt keer op keer dat de mogelijkheden om dit feitelijk te realiseren,
zeer gering zijn. Terwijl de feitelijke beinvloeding van het beleid door
deze groepen gering is, geven de formele participatiemogelijkheden
nieuwe legitimeringsgronden voor een beleid, dat volledig door enkele
machtscentra, met name het gemeentebestuur en het ambtelijk appa-
raat, wordt gedomineerd (Van Harberden, 1980; Wentink,  1975).

Strategieen en spelenrond lokale welzijnsplanning
Wanneer wij de discussie over de lokale welzijnsplanning bezien in het
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licht van de knelpunten die aanleiding zijn geweest voor de herziening
van het welzijnsbeleid, en in het licht van de initiatieven die binnen
verschillende gemeenten ontplooid zijn om het lokale veld van gezond-
heidszorg en welzijnszorg beter in te richten, dan kunnen wij conclude-
ren dat de aandacht voor de beheersing vanuit het politiek-bestuurlijke
systeem en voor het participatievraagstuk tamelijk eenzijdig is. Er
wordt in het algemeen weinig aandacht geschonken aan de fundamen-
tele dimensies van 'welzijn', de behoeften die om bepaalde voorzienin-
gen vragen, de aansluiting van het dienstverleningsaanbod bij deze
behoeften, de kwaliteit en doelmatigheid van alternatieve vormen van
dienstverlening, de gewenste differentiatie van voorzieningen, de
integratiemechanismen die nodig zijn om de nadelen van diKerentiatie
te compenseren, de handelingsvrijheid die aan de dienstverleners moet
worden overgelaten met het oog op de aard van de dienstverlening, de
mate waarin de wensen  van de bevolking als maatstaf moeten gelden
voor het welzijnsbeleid, en dergelijke.
Indien men veronderstelt dat deze vragen nog niet aan de orde zijn zo
lang de discussie over de Kaderwet en de verschillende plannings-
modellen nog niet is afgerond, dan is dat standpunt zeer goed verdedig-
baar. Er kunnen echter twee kritische kanttekeningen bij geplaatst
worden. Ten eerste dreigt de energie die dienstverlenende organisaties
zouden kunnen en willen investeren in de bovengenoemde inhoude-
lijke vraagstukken, nu vooreen (groot?) deel aangewend te worden voor
het veiligstellen van de eigen positie in het veld, nu de politieke om-
geving in toenemende mate bedreigend wordt. Ten tweede is het merk-
waardig stil rond de vraag, hoe zwaar de inbreng van de dienstverlenen-
de organisaties met betrekking tot de genoemde inhoudelijke vraag-
stukken zou moeten zijn.

Voor wij op deze punten verder ingaan, zij opgemerkt dat de door ons
geschetste eenzijdige aandacht voor vraagstukken van beheersing,
participatie en macht zeker niet universeel voorkomt. Hoewel wij geen
systematisch onderzoek hebben verricht, hebben wij redenen om aan te
nemen dat vele dienstverleners zich ongelukkig voelen met de domi-
nante fixatie op beheersings- en machtsvraagstukken, en zich inspan-
nen om de meer inhoudelijke problemen bevredigend op te lossen.
Ook zijn er gemeenten die pogingen doen om de aandacht evenwichtig
te verdelen over beheersingsvraagstukken en inhoudelijke vraagstuk-
ken. In dit verband verdient het 'Welzijnsonderzoek Rosmalen' als
voorbeeld genoemd te worden. In deze gemeente heeft men aan de dis-
cussie over de bestaande en gewenste voorzieningen niet alleen een
inventarisatie van de sociale en culturele situatie in de gemeente vooraf
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laten gaan, maar tevens een studie over de vraag: wat betekent'welzijn'
voor de bewoners van Rosmalen, en welke fundamentele keuzen zijn er
hierbij in het geding? Deze studie leverde niet alleen een zeker inzicht
in de beleving van de'welzijnssituatie' onder de Rosmalense bevolking
op, maar bracht ook principiEle keuzemomenten boven tafel, zoals de
vraag: richten we het welzijnsbeleid in Rosmalen op een 'geprivatiseer-
de' gemeenschap - veel aandacht voor 'privacy', voorzieningen
worden professioneel opgezet zonder een beroep te doen op een
inbreng van debevolking, dieerechter wel vrijblijvendgebruik van kan
maken - of streven  we  naar een 'geintegreerde gemeenschap' - veel
aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid van de bevolking voor de
welzijnsvoorzieningen, integratie van voorzieningen in de woon-
omgeving, en dergelijke (Van Banning, Kraaijmes en Plasmans,  1979).
Veel aandacht voor deze inhoudelijke vraagstukken vinden we ook in
het rapport'Kiezels ofTegels' van de commissie-Vonhoff(1980), dat in
welzijnsland zoveel stof heeft doen opwaaien. Taak, rol en structuur
van een landelijk systeem van welzijnsorganisaties (het eigenlijke
onderwerp van de studie) konden naar de mening van de commissie
slechts op fundamentele wijze benaderd worden door eerst na te gaan
hoe de vraag naar, en vervolgens hoe het aanbod van welzijnsdiensten
zich de komende tien A vijftien jaar zullen ontwikkelen. Deze ontwik-
kelingen, die geplaatst werden tegen het decor van te verwachten
economische, technologische, sociale en culturele trends, monden in
het rapport uit in een scenario voor het welzijnswerk, dat gefundeerd is
op een 'actief welzijnsbegrip: De commissie wil af van de opvatting,
dat 'welzijn' hetzelfde is als een zorgeloos, probleemloos en conflict-
loos leven. In plaats daarvan wordt de eigen verantwoordelijkheid,
individueel en collectief, voor het oplossen van problemen de leidende
gedachte in het welzijnsdenken.
Om een adequaat antwoord te geven op vragen naar welzijnsdiensten
die met dit actievere welzijnsbegrip samenhangen, dient volgens de
commissie aan de huidige versplintering van welzijnsdiensten een
einde te komen. Er is behoefte aan een grotere produktsamenhang en
zelfs produktintegratie. Dit vraagt om werkeenheden die een breder
spectrum van diensten kunnen aanbieden dan de nu bestaande organi-
saties, hetgeen overigens allerminst betekent dat er overal uniforme
welzijnssupermarkten zouden ontstaan. Integendeel, er is veel differen-
tiatie mogelijk. De nieuwe inrichting van het welzijnswerk vraagt vol-
gens de commissie een nieuw besturingssysteem, omvattend:
-  een micro-niveau: het uitvoerende werk, dat zichzelf bestuurt met
werkprogramma's met een termijn van 66n A twee jaar;
- een meso-niveau, dat verantwoordelijk is voor de planning en
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coBrdinatie van de voorzieningen in een groter gebied (gemeente, regio
ofprovincie) met een tijdshorizon van vier A vijfjaar;
- een macro-niveau: de centrale overheid, die orienterend, sturend en
wetgevend optreedt, met een tijdshorizon van tien a vijftien jaar.
Zoals op het congres van de NRMW in november 1980 bleek, bestond
in kringen van het welzijnswerk een grote weerstand tegen het 'meso-
niveau', terwijl ook kritiek geuit werd op het feit dat dit besturings-
systeem niet in verband gebracht was met het decentralisatiebeleid van
de overheid. Het 'actieve welzijnsbegrip' vond meer weerklank, maar
de uitwerking ervan door zogenaamde 'super-deskundigen' en de ver-
taling ervan in het hierboven aangeduide besturingssysteem vielen in
mindergoede aarde.
De kracht van 'Kiezels of Tegels' ligt onzes inziens - behalve in zijn
helderheid - in de verbinding van het beheersingsvraagstuk met in-
houdelijke vragen betreffende de aard van het welzijnswerk bij gegeven
maatschappelijke trends. Het is evident dat het meso-niveau - dat veel
functies overneemt die nu door de centrale overheid worden vervuld -
nog in tal van varianten geconcretiseerd kan worden en, ondanks een
ruwe aanduiding van de omvang van het plangebied in een orde van
grootte van 60.000 tot 100.000 inwoners, op uiteenlopende schalen
werkzaam zou kunnen zijn. Het is niet onmogelijk, verbindingen te
leggen tussen deze meso-niveaus en de lokale welzijnsplanning onder
het regime van de Kaderwet, en het is niet onvermijdelijk dat het meso-
niveau zich zou ontwikkelen tot een onnodig log bureaucratisch
apparaat.
De weerstand tegen het voorgestelde besturingssysteem berust onzes
inziens dan ook meer op een defensieve reflex dan op een zakelijke
beoordeling van  voor- en nadelen ervan. De voorstellen houden
immers in, dat gevestigde domeinen van beroepsgroepen en organisa-
ties worden opengebroken, dat er autonomie wordt 'ingeleverd', dat
traditionele werkprogramma's en werkmethoden herzien moeten wor-
den en dat men meer verantwoording afmoet leggen dan voorheen.
Dit brengt ons terug bij de kritische kanttekeningen die wij geplaatst
hebben bij de eenzijdigheden in de discussie over de lokale welzijns-
planning. Welke reacties worden door de lokale welzijnsplanning op-
geroepen bij de dienstverlenende organisaties en beroepsgroepen? En
in hoeverre zijn deze reacties in verband te brengen met inhoudelijke
visies op welzijnsvraagstukken en welzijnswerk?

Wat de eerste vraag betreft kan gewezen worden op onderzoeksresul-
taten die consistent zijn met onze hypothese, dat het verzet tegen het
meso-niveau gericht is op het verdedigen van gevestigde domeinen,

234



verworven autonomie en traditionele werkprogramma's en werk-
methoden. In een onderzoek naar het functioneren van een instelling
voor maatschappelijke dienstverlening kwam Van de Sande tot de con-
clusie, dat er binnen de teams voor algemeen maatschappelijk werk en
opbouwwerk bijzondere situaties sterk client- en 'markt'-gericht
gedacht werd, dat de participatie van de teams in de beleidsvorming in
de instelling zeer omvangrijk was, maar dat er noch op instellings-
niveau noch op teamniveau sprake was van marktgerichte beleids-
ontwikkeling. De beleidsvorming had overwegend betrekking op de
positie in het stedelijke veld, het verkrijgen en verdelen van middelen
en intern-organisatorische kwesties. Het marktgericht bezigzijn werd
kennelijk gerekend tot het autonome beslissingsterrein van de beroeps-
beoefenaren (Van de Sande, 1976).
In ons eigen onderzoek naar de aard van de relaties tussen Gemeente-
lijke Sociale Diensten en andere lokale dienstverlenende organisaties
bleek dat de dienstverleners zich in hun opvattingen over 'wat goede
dienstverlening is' in het algemeen sterk orianteren op het gezichtspunt
van de clienten, hun problemen, behoeften en wensen. Tegelijkertijd
bleek dat zowel de organisaties als verschillende beroepsgroepen zich
in de interactie met elkaar ook - en zelfs vooral - laten leiden door de
behoefte aan domeinafbakening. Dit laatste is het duidelijkst zichtbaar
in de relatie tussen Sociale Diensten en instellingen voor algemeen
maatschappelijk werk (Godfroij, 1977).
Deze bevindingen c·idersteunen onze veronderstelling, dat dienstver-
lenende organisaties - ondanks een principiele clientgerichte opstel-
ling - in het kader van de lokale welzijnsplanning metgrote waarschijn-
lijkheid zullen handelen vanuit de in paragraaf 6.4.3 onderscheiden
strategietypen: de strategieEn gericht op de uitvoering van vastgestelde
programma's, domein- en autonomiehandhaving, zekerstelling van
middelen en verdediging van technologie en ideologie. Zoals wij al
meermalen beklemtoond hebben, betekent dit niet dat overal een uni-
form defensief reactiepatroon verwacht moet worden. Op de eerste
plaats kunnen de omstandigheden in de gemeenten zeer verschillend
zijn. Op de tweede plaats hangt veel af van de strategische keuzen van
de betrokken actoren. In dit verband is de bevinding uit ons vermelde
onderzoek interessant, dat het domeinvraagstuk in de kleinste gemeen-
ten - door de relatief persoonlijke verhoudingen - weinig actueel is, bij
toenemende gemeentegrootte steeds belangrijker wordt en in de
grootste gemeenten weer enigszins op de achtergrond geraakt. Dit
laatste betekent niet dat deze kwesties in de grootste gemeenten zijn
opgelost, maar dat men geleerd heeft 'ermee te leven', zodat men de
client weer meer in het centrum van de aandacht kan plaatsen (God-
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froij, 1977). Wij veronderstellen dat deze berusting met betrekking tot
onopgeloste domeinvraagstukken niet goed mogelijk is, zo lang men de
domeinoverlapping als bedreigend ervaart voor het eigen voortbestaan.
De'druk' van de lokale welzijnsplanning kan de domeinconflicten dus
weeraanwakkeren.
Dit alles leidt tot een wat sombere conclusie met betrekking tot onze
tweede vraag. Het is waarschijnlijk, dat de dienstverlenende instellin-
gen zich in het proces van lokale welzijnsplanning sterk zullen richten
op het veiligstellen van de eigen positie. Zo lang men de kans loopt de
eigen positie in gevaar te brengen door inhoudelijk stelling te nemen
ten aanzien van welzijnsvraagstukken en welzijnswerk, zal men hier
niet snel toe geneigd zijn. Wanneer men de eigen positie beter kan ver-
dedigen vanuit een inhoudelijke stellingname, moet een dergelijke op-
stelling waarschijnlijk geacht worden. Alles bijeen is de kans groot, dat
in processen van lokale welzijnsplanning de inhoudelijke vraagstukken
een ondergeschikte rol zullen spelen.

Vanuit de hier besproken waarschijnlijke strategieEn kunnen ook
enkele waarschijnlijke speltypen worden aangeduid.
Ernsting wijst op de mogelijkheid dat de lokale overheid en het particu-
lier initiatief zich als elkaars bondgenoten zullen herkennen. Deze
coalitie berust op het feit dat het hun gezamenlijke belang is, een goed
voorzieningenniveau tot stand te brengen met een behoorlijke taak-
verdeling. Tevens hebben zij een belangenovereenkomst omdat zij
beide de gevangenen dreigen te worden van een te grote bemoeienis
door en afhankelijkheid ten opzichte van de rijksoverheid (Ernsting,
1976).
Het hebben van een gemeenschappelijk belang is onzes inziens geen
voldoende voorwaarde voor het aangaan van een coalitie. Doorslag-
gevend is de vraag, of de betrokken actoren menen dat zij hun eigen
belangen dan wel hun gemeenschappelijke belangen het beste kunnen
behartigen door gezamenlijke actie. Wat betreft het tot stand brengen
van een goed voorzieningenniveau hebben gemeente en instellingen
het gemeenschappelijke belang, voldoende financiBle speelruimte te
verwerven. Wanneer beide actoren menen dat zij de financiale speel-
ruimte kunnen vergroten door gezamenlijk druk uit te oefenen op de
centrale overheid, is een coalitie tussen deze twee partijen kansrijk.
Maar wanneer eenmaal een landelijk systeem voor verdeling van de
middelen van kracht is, zullen de mogelijkheden om extra speelruimte
te verwerven waarschijnlijk niet erg groot meer zijn. Dat maakt de
beschreven coalitie minder waarschijnlijk. Voor zover het realiseren
van een kwalitatief goede dienstverlening niet reduceerbaar is tot een
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financiEle kwestie, zullen de organisaties het werken aan deze taak in
het algemeen tot hun eigen competentie rekenen, hetgeen een coalitie
met het gemeentebestuur onwaarschijnlijk maakt. Voor zover kwali-
teitsverbetering neerkomt op het vergroten van de samenhang in het
netwerk en het herzien van de bestaande taakverdeling, kan dit
'gemeenschappelijke belang' doorkruist worden door het belang van de
organisaties: het verdedigen van hun domeinen. Dit alles maakt de
hypothese van Ernsting'minderwaarschijnlijk'.
Een tweede mogelijkheid is, dat de dienstverlenende organisaties
zullen proberen de rO en te sluiten om hun afhankelijkheid ten opzichte
van de lokale overheid zoveel mogelijk te beperken. Dit kan men bij-
voorbeeld doen door in eigen beheer de samenhang te vergroten en zo-
doende de overheid wind uit de zeilen te nemen. Dit veronderstelt dat
de organisaties niet afwachten tot het gemeentebestuur met herstruc-
tureringsplannen komt, maar zdlf een gemeenschappelijk herstructu-
reringsbeleid uitstippelen. Op deze wijze maakt men enerzijds
bepaalde interventies van de lokale overheid overbodig en beinvloedt
men anderzijds de richting en de aard van de veranderingen. De organi-
saties kunnen verder trachten hun afhankelijkheid ten opzichte van de
overheid te beperken door zich beter te bewerktuigen: het versterken
van de 'staffuncties', verbetering van het systeem van informatie-
verwerving en -verwerking en dergelijke. Al deze strategieEn vergroten
het vermogen van de organisaties om de lokale overheid tegenspel te
bieden. In het algemeen mag men van dit tegenspel meer effect ver-
wachten naarmate de organisaties meer als eenheid optreden. Uit de
voorgaande hoofdstukken kan men afleiden dat de organisaties-om als
eenheid te kunnen optreden - een gemeenschappelijk actiesysteem
moeten ontwikkelen. De waarschijnlijkheid van de hier beschreven
reactiewijzen is sterk afhankelijk van de vraag, ofde dienstverlenende
organisaties door het herstructurerend optreden van de lokale overheid
wel ofniet onderling in competitieve relaties worden gedrongen.
De waarschijnlijkheid dat er competitieve relaties ontstaan, is groot,
indien er een zodanige herverdeling van taken geeist wordt dat som-
mige organisaties taakvelden moeten afstaan ten gunste van andere
organisaties, en indien de claims van de organisaties op financiEle
middelen concurrerend worden ten gevolge van de schaarste aan
middelen. In het laatste geval is het waarschijnlijk dat de organisaties
primair zullen trachten hun eigen belangen veilig te stellen, eventueel
ten koste van de belangen van andere organisaties. Het veld van organi-
saties is dan verdeeld en de kans is groot dat afzonderlijke organisaties
ofgroepen van organisaties zullen trachten een coalitie aan te gaan met
de lokale overheid.
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Omdat in het kader van de lokale welzijnsplanning zowel de herziening
van domeinen als de kostenbeheersing belangrijke motieven zijn, is de
kans dat er zich competitieve relaties binnen het veld van dienstverle-
nende organisaties ontwikkelen, in principe groot.
Het meest waarschijnlijk is het onzes inziens, dat zich een mengvorin
van de beschreven reactiewijzen zat voordoen. Voor zover er sprake is
van onontkoombare competitieve relaties, ligt competitiefgedrag voor
dehand. Maar ten eerste ishet in hetalgemeen voordeorganisatiesniet
precies duidelijk, in welke opzichten men elkaars concurrent is. Ten
tweede kunnen er competitie-beperkende strategieen ontwikkeld wor-
den, enerzijds omdat competitiefhandelen de geloofwaardigheid en het
aanzien van alle partijen kan schaden, anderzijds omdat men door
competitiebeperking oplossingen kan zoeken die ook voor de 'verlie-
zende partij' de nadelen binnen de perken houden. Ook indien er
competitieve verhoudingen bestaan, kunnen er dus elementen van de
tweede reactiewijze optreden. Gezamenlijke actie van gemeente en
organisaties (de eerste reactiewijze) is steeds waarschijnlijk, indien deze
actoren allebei de verwachting hebben dat zij hierdoor hun speelruimte
kunnen vergroten. De waarschijnlijkheid van gezamenlijke actie wordt
niet noodzakelijk geringer indien erbinnen het veld van organisaties of
tussen het gemeentebestuur en de organisaties met betrekking tot
andere kwesties conflicten bestaan.
Nu worden de reactiewijzen van de actoren niet alleen bepaald door de
mate waarin zij objectief elkaars concurrenten zijn dan wel elkaars
doeleinden kunnen ondersteunen, maar ook door het feit dat de aard
van de interdependentie in vele opzichten onduidelijk is. Zoals het niet
precies duidelijk is in welke opzichten men elkaars concurrent is, zo is
het ook niet precies duidelijk in hoeverre en in welke opzichten de
belangen in elkaars verlengde liggen. Men weet niet precies wat er door
gezamenlijke actie te winnen en te verliezen valt. Samenwerking kan
bijvoorbeeld de samenhang en de kwaliteit van de dienstverlening ver-
beteren, maar kan even goed tot domeinconflicten leiden, die weer
gevolgen kunnen hebben voor het verwerven van subsidie. Deze
onzekerheden hebben tot gevolg, dat met name de dienstverlenende
organisaties in het algemeen een afwachtende houding aannemen. Wel
heeft men er alle belang bij, de ontwikkelingen rond de reconstructie
van het dienstverleningsnetwerk nauwkeurig te volgen, want elke
ontwikkeling kan voor de doeleinden van de organisaties nieuwe
kansen ofbelemmeringen met zich meebrengen. Zoals wij in de voor-
gaande hoofdstukken gezien hebben, is de beschreven situatie een
uitstekend klimaat voor het optreden van het speltype dat wij 'vermO-
ding'hebben genoemd.
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Het voorgaande overziende, kunnen wij concluderen dat het over-
heidsbeleid met betrekking tot de welzijnsplanning enerzijds de lokale
netwerken onder druk heeft gezet om enige vaart te zetten achter de
herstructurering, en dat het anderzijds vermoedelijk geleid heeft tot een
aanzienlijk sterkere gerichtheid op organisatiebelangen dan voordien
het geval was. Het belang van de client - dat het dominante motiefwas
achter het 'samenwerkingsdenken' - is weer enigszins op de achter-
grond geraakt.

5.7 Slotbeschouwing

In dit hoofdstuk hebben wij een poging ondernomen om het in voor-
gaande hoofdstukken ontwikkelde analysemodel toe te passen op
actuele vraagstukken in welzijns- en gezondheidszorg. Deze vraagstuk-
ken - die in grote lijnen samengevat kunnen worden onder de noemers
'kwaliteit' en 'beheersing' - kunnen niet adequaat benaderd worden als
'systeem-' of'technische' vraagstukken. De vraagstukken zelf hebben
structurele achtergronden, maar zijn tevens het resultaat van ver-
schuivende probleemdefinities van actoren, alsmede van interventies
van actoren. De door ons bestudeerde vraagstukken hebben in sterke
mate betrekking op verschuivende interdependentieverhoudingen in
het veld van gezondheidszorg en welzijnszorg. Onze aandacht is vooral
uitgegaan naar de strategieEn waarmee uiteenlopende partijen inspelen
op deze verschuivende interdependentieverhoudingen, en die erop
gericht zijn nieuwe relaties te ontwikkelen die relatiefgunstig zijn voor
de doeleinden die men nastreeft. Wij hebben laten zien dat dit gezichts-
punt 66k toegepast kan worden op de structuren die nu als ernstig
tekortschietend worden gezien. Ook deze oude structuren zijn ge-
creeerd en in stand gehouden door actoren  die er relatief goede oplos-
singen in zagen voor de vraagstukken en doeleinden die destijds priori-
teit hadden. De geringe mate van integratie en samenhang, die nu gesig-
naleerd wordt, hebben wij verklaard uit het belang dat de actoren
destijds hechtten aan difTerentiatie en specialisatie. Deskundigheids-  
vergroting was hierbij een belangrijk motief, maar de difTerentiatie loste   i
tevens een aantal organisatorische en beroepsgebonden problemen op.  1
Zij voorzag in de behoefte aan domeinafbakening, die op haarbeurt een
beperking geeft aan de taken die men moet verrichten, en de basis
vormt voor het verkrijgen van erkenning, handelingsbevoegdheid,
autonomie en geldmiddelen. Deze domeinafbakening sloot tevens
goed aan bij de beheersingsspelen binnen het overheidsapparaat.
De sterke differentiatie werd op den duur in brede kring als een ernstig
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tekort van het dienstverleningsveld gezien, zowel in het licht van
kwaliteitsnormen als uit een oogpunt van maatschappelijke beheer-
sing. Er ontstaat hierdoor een groeiend interdependentiebewustzijn.
Men realiseert zich dat de verschillende vormen van dienstverlening
meer op elkaar zijn aangewezen om geYntegreerde hulp te kunnen
verlenen, men ziet het als wenselijk dat de instellingen zich meer
oriEnteren op de wensen en opvattingen van de clienten, en men merkt
dat de middelen schaarser worden, zodat de claims die men op de
middelen legt concurrerend worden. De processen van netwerkrecon-
structie die hieruit voortvloeien, hebben wij bestudeerd in het licht van
de strategietn en spelen die zich onder de gegeven omstandigheden - en
als reactie op initiatieven van bepaalde actoren - voordoen of kunnen
voordoen.

In het proces van regionalisering van de gezondheidszorg gaat het voor-
al om het creEren van regionale netwerken van gezondheidsvoorzie-
ningen, een goede spreiding hiervan, een goede taakverdeling en af-
stemming tussen het eerste en tweede echelon, relatieve versterking
van het eerste echelon en het ontwikkelen van een 'basis-echelon'.
Deze doelstellingen raken in principe fundamentele belangen van
organisaties en beroepsbeoefenaren. Er kunnen belangentegenstellin-
gen binnen het veld van de gezondheidszorg ontstaan, maar ook tussen
het veld enerzijds en de overheid anderzijds. Hoewel aangenomen
moet worden dat de partijen binnen de gezondheidszorg in principe
bereid zijn tot samenwerking, worden zij door het regionaliserings-
gebeuren uitgenodigd, de aandacht te verschuiven naar het oplossen
van machtsproblemen. Men probeert macht te verwerven respectieve-
lijk vast te houden en men probeert verworven posities te verdedigen.
Hieruit kan een complex geheel van spelen voortvloeien, waarin
samenwerking, coalitievorming, competitie, openlijke strijd en ver-
mijding door elkaar heen lopen. Dat dit consequenties zal hebben voor
het eindresultaat, is evident. Dat er desondanks tot op heden weinig
aandacht aan is geschonken, hebben wij verklaard vanuit de veronder-
stelling, dat de betrokken partijen zelfweinig behoefte hebben aan een
openbare discussie over het verloop van het regionaliseringsproces en
over de strategieEn van de betrokken partijen.
Op het uitvoerend niveau hebben wij de samenwerking in de eerstelijn
bestudeerd. Samenwerking in de eerstelijn leek aanvankelijk een
theoretisch sterk antwoord op de integratieproblematiek en het pro-
bleem van de afhankelijkheid van de cliEnten. Wij hebben onze analyse
geconcentreerd op enkele belangrijke knelpunten die in de samenwer-
kingspraktijk in de afgelopen jaren naar voren zijn gekomen. De
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problemen hebben vooral betrekking op de definitie van het werk-
gebied en de doelgroep, de voorwaarden-scheppende rol van de over-
heid, de thuisorganisaties en de opleidingen, de financiering, de taak-
stelling en taakverdeling, het ontwikkelen van een samenwerkings-
methode, de teamvorming, de besturing, de toetsing van de resultaten
en de verwerving van middelen. Een globale schets van deze problemen
toont aan, dat er voor de betrokken partijen verschillende belangen in
het spel zijn. Naast problemen zoals de onderlinge aanpassing van
werkgebied en doelgroep en de middelenverwerving, gaat het vooral
om belangen in de sfeer van domeinafbakening, beroepsidentiteit,
autonomie en macht. Door deze belangentegenstellingen treden in de
eerstelijns-samenwerking - naast samenwerking - ook competitie,
coalitievorming, vermijding en strijd op. Ondanks de prioriteit die men
hecht aan integrale en cli8ntgerichte hulpverlening, is men nog niet ver
gevorderd met het betrekken van de clianten bij het beleid en bij het
functionerenvandeeerstelijns-samenwerking.
Pogingen om op lokaal niveau goed geordende dienstverlenings-
netwerken te ontwikkelen, leverden tot voor kort in het algemeen niet
veel op, met name vanwege de brede samenstelling van de overleg-
organen, het algemene karakter van de besproken vraagstukken, de
autonomie van de instellingen en de vrijblijvendheid van het overleg.
In de door ons bestudeerde case bleek wel een grote behoefte te bestaan
aan communicatie, vooral om'op de hoogte te blijven'. De actoren zijn
sterk gericht op eigen doeleinden, belangen en werkprogramma's; zij
zijn weinig geneigd om concreet'zaken te doen'. Veel vermijding is het
resultaat. De interorganisationele communicatie wordt doelgerichter
en produktiever, indien de actoren trachten abstracte en onduidelijke
noties van interdependentie te vertalen in concrete aanknopings-
punten voor interorganisationele uitwisseling, co6peratie en pro-
bleem-oplossing. Dit wordt bevorderd indien men gebruik maakt van
het feit dat conflicten rond domeinafbakening, werkprogramma's en
dergelijke op uitvoerend niveau minder snel tot impasses leiden dan op
beleidsniveau.
Het decentralisatiebeleid van de rijksoverheid is op het vlak van de wel-
zijnszorg gericht op: harmonisatie, democratisering en decentralisatie
van de beleidsvorming en planning. De verschillende betrokken
partijen - rijksoverheid, provincies, gemeenten, particulier initiatief en
andere - blijken uiteenlopende opvattingen te hebben over de wense-
lijkheid van overheveling van beleidsbepalende bevoegdheden naar de
gemeenten. Dat de reikwijdte van de Kaderwet - die een en ander moet
regelen - in de loop van de jaren steeds smaller is geworden, werd ver-
klaard vanuit de tegenstellingen die er tussen, maar ook binnen de
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departementen bestaan: men verdedigt competentiegebieden en werk-
programma's. Dit heeft een negatiefeffect op de harmonisatie.
De discussie over de decentralisatie van het welzijnsbeleid gaat over-
wegend over de beheersingsvraagstukken, ten koste van het kwaliteits-
vraagstuk. MachtsstrategieEn zijn dominant. Daarnaast speelt het
zekerheidsmotiefeen grote rol. In de opstelling van groepen binnen het
overheidsapparaat is de verdediging van competentiegebieden een
dominant motief.
Ook al is de decentralisatiediscussie nog in volle gang, op lokaal niveau
gaat de discussie hoofdzakelijk over de meest adequate opzet van het
planningsproces. Tegenover het - op pragmatische gronden veelal
gekozen - 'ruimtelijke ordeningsmodel' wordt door verschillende
actoren het'sociale planningsmodel' verdedigd, met name vanwege de
grotere inbreng van belanghebbenden die men wenst. In de - ook
theoretische - discussie worden verschillende nieuwe ideeen gelan-
ceerd: communicatieve planning,'advocacy planning', kaderplanning,
planning als leerproces. Verschillende thema's strijden om prioriteit:
deskundigheid, democratie, participatie als dimensie van welzijn.
Kernpunt is evenwel de vraag: hoeveel invloed krijgen de verschillende
actoren? De discussie is eenzijdig in die zin, dat inhoudelijke vraagstuk-
ken betreffende welzijn en welzijnswerk weinig aan de orde gesteld
worden. Hoewel soms gepoogd wordt deze inhoudelijke vraagstukken
centraal te stellen (Welzijnsonderzoek Rosmalen, rapport 'Kiezels of
Tegels'), lijkt een meerderheid van de betrokken partijen te reageren
vanuit een gerichtheid op beheersingsvraagstukken en de hiermee
samenhangende belangenbehartiging: het verdedigen van gevestigde
domeinen, verworven autonomie, traditionele werkprogramma's en
werkmethoden. Dit ondanks een principiEle gerichtheid op de 'markt'
en het 'produkt'. Binnen de lokale netwerken is dan ook een ingewik-
keld patroon van samenwerking, competitie en strijd te verwachten; zo
lang de aard van de interdependentie niet duidelijk en concreet is, is
vermijding het meest waarschijnlijke interactietype.

In alle dooronsbestudeerde vormen van 'netwerkreconstructie' blijken
het samer.spel en het tegenspel tussen de betrokken actoren geinterpre-
teerd en verklaard te kunnen worcen als 'produkt' van de strategiean
die de actoren ontwerpen om hun doeleinden zo goed mogelijk te reali-
seren, terwijl zij bezig zijn hun onderlinge relaties opnieuw te regule-
ren. Het is onjuist, te veronderstellen dat de structuur van het netwerk
bepaald wordt door een gemeenschappelijk doel, dat aangeduid kan
worden als 'netwerkbelang', 'integratie' of iets dergelijks.  Wat de ken-
merken van het netwerk moeten zijn, wordt door de betrokken actoren
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verschillend gedefinieerd. Men kan het noch uitsluitend aan de produ-
centen, noch uitsluitend aan de consumenten overlaten, te definiEren
wat 'netwerkbelang' is, maar evenmin aan de overheid. Hoewel de
overheid wel als 'hoedster van het algemeen belang' wordt aangeduid,
is zij 'partij' in het krachtenveld, die haar eigen problemen heeft op te
lossen. Politieke opportuniteit en gevestigde bureaucratische spelen
drukken een stempel op de overheidsstrategieen. De strategieen van de
partijen binnen gezondheidszorg en welzijnszorg worden in hoge mate
gekenmerkt door verdediging van domeinen, machtsposities en
autonomie.

Als er aan deze analyse al een aanbeveling gekoppeld kan worden, dan
zou deze kunnen luiden: gezien het feit dat alle partijen de neiging heb-
ben hun eigen doeleinden op de voorgrond te schuiven - ook de over-
heid -, is het ter wille van een democratische en evenwichtige besluit-
vorming gewenst, de invloed gelijkmatig te verdelen over de betrokken
actoren, met dien verstande, dat de overheid de taak toekomt meer
globale besluiten van algemene strekking te nemen, terwijl op lagere
niveaus - tussen en binnen de organisaties - besluiten van beperktere
strekking worden genomen. De overheid dient hierbij ernstig rekening
te houden met de opvattingen zowel van de organisaties - vanwege hun
inhoudelijke deskundigheid-als van de bevolking- vanwege het open-
bare karakter van de voorzieningen. De organisaties dienen de ruimte
te krijgen om het beleid te beinvloeden vanuit hun specifieke deskun-
digheid en verantwoordelijkheid. Zij moeten 'markt- en produkt-
gericht' handelen, hetgeen veronderstelt dat zij een wezenlijke invloed
van de clianten op het instellingsbeleid bevorderen.
Strikt genomen kan deze aanbeveling niet uitsluitend gebaseerd wor-
den op de voorgaande analyse. Zij berust op het normatieve standpunt
van de schrijver, dat de eenzijdige gerichtheid op beheersingsvraag-
stukken eft organisatiebelangen in het proces van netwerkreconstructie
ongewenst is. De aandacht dient meer verschoven te worden naar
inhoudelijke vraagstukken. Dit vereist dat de overheid de andere
partijen snel de kaders aanreikt waarbinnen zij op inhoudelijke
gronden het beleidkunnen beinvloeden.
Dat onze analyse niet uitmondt in een reeks duidelijke en concrete aan-
bevelingen, is een gevolg van het feit dat wij het bestaan van objectieve
criteria van 'systeemrationaliteit' ontkennen. Eisen stellen aan het
systeem betekent partij kiezen (vgl. Vrakking, 1978). Wij zijn zeker
bereid, in de door ons bestudeerde kwesties partij te kiezen (zie
Godfroij,  1979  en  1980), maar achten deze studie daarvoor minder
geschikt. Voor zover welzijnszorg en gezondheidszorg onderwerp van
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studie waren, ging het er ons om, te analyseren welke strategieEn en
spelen in processen van netwerkreconstructie een rol (kunnen) spelen.
Wanneer men zich ten doel stelt, eigen politieke voorkeuren te beargu-
menteren, kan dat de analyse gemakkelijk op onjuiste wijze beYnvloe-
den.

De toepassingsgebieden hadden onze interesse echter niet primair'om
zichzelfs wille', maar om de bruikbaarheid van de door ons verdedigde
benadering van interorganisationele netwerken op een wat minder
abstract niveau toe te lichten. Ook al hebben wij uitvoerig gebruik
gemaakt van aantoonbare feiten, dit betekent niet dat wij een betrouw-
baar en representatiefbeeld gegeven zouden hebben van de wijze waar-
op in Nederland gewerkt wordt aan de reconstructie van dienstverle-
ningsnetwerken. De feiten zijn daarvoor niet systematisch genoeg ver-
zameld. Vervolgens kan niet glashard aangetoond worden dat de inter-
pretaties die wij gesuggereerd hebben, correct zijn. De empirische
fundering van deze interpretaties laat momenteel nog veel te wensen
over. Wel menen wij dat de consistentie van het door ons geschetste
beeld van dien aard is, dat het wenselijk is, toekomstig onderzoek van-
uit het hier verdedigde model te ontwerpen. Kortom: ook al heeft onze
analyse een niet-verwaarloosbare empirische basis, zij is in de kern
'ideaaitypisch': zij beschrijft het verband tussen structuren en het
handelen van actoren zodanig, dat de wisselwerking tussen die twee
begrijpelijk wordt. De beschreven patronen kunnen in de werkelijk-
heid voorkomen of komen feitelijk voor. Wanneer de beschrijving niet
past op de feiten, kan zij - naar wij hopen - de functie van 'heuristisch
instrument' vervullen.

Noten bij hoofdstuk 5
' Een uitvoeriger analyse van deze velden vanuit het verdedigde perspectief is in onze

ogen natuurlijk zeergewenst, maar valt buiten het bestek van deze studie.
2  Van   1973  tot   1977  zijn  wij  als project(bege)leider betrokken geweest  bij een reeks

onderzoeken en experimenten met betrekking tot de interorganisationele relaties tussen
welzijnsinstellingen in Eindhoven (zie Bergmans e.a., 1974; De Jongen Verloop, 1977:
Meijers, 1977). Verder hebben wij een beschrijvend onderzoek verricht naar de relaties
tussen Gemeentelijke Sociale Diensten en andere lokale dienstverlenende organisaties
in 86 gemeenten (zie Godfroij, 1977).

3  Voor een veel gedetailleerder beeld van de Knelpunten, verduidelijkt met tai van voor-
beelden,verwijzenwijnaardeKnelpuntennota(1974).

4   In deze zienswijze worden wij gesteund door een direct betrokken informant.
4   'Eisen stellen' moet hier breed worden opgevat. Behalve voorwaarden waaraan de voor-

zieningen moeten voldoen (omvang, takenpakket, personeel, organisatie en dergelijke),
kan hier ook gedacht worden aan zaken als financiering, rechtspositie van betrokkenen,
etc.

244



Samenvatting

Deze studie gaat over netwerken van organisaties, een onderwerp dat
zich voor organisatiesociologen als een nieuw interessegebied heeft
ontwikkeld in het verlengde van blikverruimende ontwikkelingen in de
organisatiesociologie: een groeiende belangstelling voor de omgeving
van organisaties en een groeiende belangstelling voor het strategisch
handelen van de actoren. Tegelijkertijd is het thema van grotere maat-
schappelijke betekenis geworden door een sterk toenemende inter-
dependentie tussen actoren die betrokken zijn bij het oplossen van
problemen op tal van beleidsgebieden.
De theorievorming met betrekking tot relaties tussen organisaties ver-
toont tot op heden een overdadige heterogeniteit van perspectieven,
methoden en inhoudelijke inzichten. In deze studie is een poging
gedaan om bij te dragen aan een methodologisch gefundeerde en meer
systematische theorievorming.
Hoofdstuk 2 is gewijd aan enkele belangrijke wetenschapstheoretische
en methodologische keuzemomenten. Het beschrijven en verklaren
van sociale verschijnselen wordt als de primaire taak van de sociale
wetenschappen gezien. Hoewel de theorie altijd een selectief en
perspectivistisch karakter draagt, heeft zij niet slechts heuristische
betekenis. Zij vat substantiEle kennis samen. Indien wordt aangenomen
dat theoretische kennis substantieel is, zijn de generalisatiemogelijk-
heden maar zeer beperkt, omdat verondersteld wordt dat sociale ver-
schijnselen zich niet volgens deterministische wetten gedragen. bit
laatste betekent dat de verklaringsmogelijkheden van de sociologie
geen betrekking hebben op het aangeven van wetmatigheden of van
strikt causale relaties. De functionele verklaring kent dezelfde zwak-
heden als de causale verklaring, terwijl door het aannemen van func-
tionele alternatieven tevens indeterminisme wordt erkend. Een
adequate verklaring van sociale verschijnselen wordt in het algemeen
niet mogelijk geacht, indien de zingevende en creerende rol van de ·
actoren buiten beschouwing blijft.
Parsons slaagde erin, de tegenstelling tussen subjectivisme en objecti-
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visme en tussen idealisme en positivisme te overwinnen, door een con-
ceptueel model te ontwerpen waarin deze tegenstellingen zijn 'af-
geschaft'. Het model is echter zo algemeen, dat de heuristische beteke-
nis bij toepassing op concrete sociale verschijnselen gering is; het bevat
geen substantiEle inzichten noch verklaringen en het onttrekt span-
ningen en contradicties in de sociale werkelijkheid aan het oog.
Luhmann veronderstelt het bestaan van 'circulaire causaliteit': de toe-
stand van een sociaal systeem moet begrepen worden vanuit de eraan

voorafgaande toestand, waarin mechanismen werkzaam zijn die op
(behoud van) integratie en stabiliteit van het systeem gericht zijn. Hoe-
wel hij nadrukkelijk rekening houdt met de historische dimensie van
sociale systemen, verwaarloost hij de zingevende en creErende rol van
actoren volledig.
Berger en Luckmann pogen een brug te slaan tussen de subjectivis-
tische en de objectivistische benadering van de saciale werkelijkheid,
door een dialectische verhouding tussen subjectieve en objectieve

aspecten van de sociale werkelijkheid aan te nemen. De dialectiek ver-
valt echter tot een gesloten deterministische cirkel, omdat zij het
handelen van individuen opvatten als volledig bepaald door maat-
schappelijke instituties.
Zijderveld tracht een brug te slaan tussen katascopische en anascopi-

sche perspectieven op de sociale werkelijkheid. Hij zoekt de oplossing
in de dialectiek: de wederzijdse bepaling van het individuele en het
maatschappelijke. Maar vanwege de veronderstelling dat de sociologie
strikt causaal moet redeneren, kan hij de actoren geen zelfstandige
creatieve of destructieve rol toeschrijven. Ondanks een dialectische
denkvorm beweegt de verklarende theorie zich binnen een gesloten
deterministische cirkel.
Crozier en Friedberg specificeren de relatie tussen actoren en sociale

systemen op een niet-deterministische wijze. Actoren worden met
betrekking tot hun handelingsalternatieven geconditioneerd - niet
gedetermineerd - door sociale structuren, terwijl de sociale structuren
gezien worden als sociale constructies, dat wil zeggen, als produkt van
het collectieve strategische handelen. De structuur definieert 'spelen'
voor de actoren. De actoren hebben enerzijds binnen deze spelen een
reele keuzevrijheid, en kunnen anderzijds in de interactie de spel-
structuren veranderen. Crozier en Friedberg zien de strategieen funda-
menteel als machtsstrategieen. Ook al is de rationaliteit ervan zeer
beperkt, in de strategische interactie worden nieuwe machtsverhoudin-
gen gecreaerd.
Touraine overbrugt de tegenstelling tussen een eenzijdig katascopisch
en een eenzijdig anascopisch perspectief, door de actoren te benaderen
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als subjecten die in hun bewustzijn en in hun handelingsmogelijkheden
gedetermineerd worden door de sociale structuren, doch hiervan af-
stand kunnen nemen en zich ertegen kunnen verzetten, om vervolgens
nieuwe structuren tot stand te brengen.
Rekening houdend met de gezichtspunten van de besproken auteurs
wordt in hoofdstuk 3 een 'algemeen model voor de analyse van sociale
actiesystemen' geschetst. In dit model wordt een dialectische relatie
tussen actoren en sociale systemen verondersteld. De actoren worden
in hun handelingsmogelijkheden geconditioneerd doorgegeven sociale
structuren, doch 'bewerken' in hun strategische interactie deze structu-
ren. De theorie dient deze wisselwerking te specificeren in de vorm van
ideaaltypen. Fundamenteel is de veronderstelling, dat de actoren inter-
acteren op grond van feitelijke, respectievelijk veronderstelde inter-
dependentie. De gegeven interdependenties bepalen de strategische
alternatieven die voor de doeleinden van de actoren relatief voordelig
of nadelig zijn. Een strategie is het ontwerp van het handelingsverloop
dat een actor maakt met het oog op zijn doeleinden. De mate van
rationaliteit die hierbij in het spel is, kan verschillen, maar is altijd
beperkt. Onderscheiden worden strategieEn die gericht zijn op het
behoud of de vergroting van macht, het behoud of de vergroting van
zekerheid, doelbewuste risico-aanvaarding, het ontwijken van macht
en verantwoordelijkheid, het behoud van gevestigde sociale construe-
ties en waardengericht handelen.
De mate van congruentie respectievelijk discongruentie tussen de
strategieEn van actoren in een interactiesituatie is in hoge mate bepa-
lend voor de aard van de 'spelen' die zich onder de gegeven inter-
dependentieverhoudingen kunnen ontwikkelen. De speltypen die wor-
den onderscheiden, zijn: co8peratie, coalitie, competitie, competitie-
beperking, strijd, vermijding en fusie. Het 'spel'-concept verwijst niet
alleen naar structurerende interactie, maar ook naar het gestructureer-
de karakter van de interactie. Dat betekent dat gesproken kan worden
van een 'stelsel van spelen', oftewel een 'sociaal actiesysteem'. De
vorming van een sociaal actiesysteem (institutionalisering) berust zelf
op de structurerende interactie tussen actoren. Structurele en culturele
eigenschappen van de omgeving hebben eveneens een conditionerende
invloed op de vorming van een sociaal actiesysteem. Typen van sociale
actiesystemen kunnen onderscheiden worden in termen Wan de wijze
waarop de interdependentie tussen de actoren wordt gereguleerd.

In hoofdstuk 4 wordt nagegaan, welke bouwstenen er in de bestaande
interorganisationele theorie gevonden kunnen worden om het 'alge-
mene model' te concretiseren tot een 'model voor de analyse van inter-
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organisationele actiesystemen'. Hiertoe worden organisaties opgevat
als strategisch handelende actoren. Het netwerk van organisaties wordt
geanalyseerd als actiesysteem dat door de betrokken organisaties -
eventueel mede door actoren buiten het netwerk - wordt gecreeerd,
bevestigd, veranderd en eventueel opgeheven, met het oogmerk, de
onderlinge interdependentie op een bevredigende manier te reguleren.
TheorieEn over interorganisationele relaties die vanuit een 'systeem-
perspectief zijn geformuleerd, bieden weinig aanknopingspunten voor
de ontwikkeling van het beoogde model. De beste aanknopingspunten
worden gevonden in de veronderstelling van interdependentie, in
theorieEn die gekenmerkt worden door een 'multi-niveau-benadering'
en in modellen waarin netwerkstructuren worden onderscheiden in
termen van typen en graden van ordening. TheorieEn die vanuit een
'actorperspectief zijn geformuleerd, bieden meer aanknopingspunten.
Ook hier is interdependentie een kernbegrip.
In een reeks van theorieEn worden verbanden tussen interdependentie
enerzijds en uitwisseling, machtsvorming en netwerk-ontwikkeling
anderzijds uitgewerkt. Hierbij wordt niet alleen - zelfs niet op de eerste
plaats - verondersteld dat de interactie tussen organisaties gericht is op
netwerk-integratie respectievelijk de realisering van gemeenschappe-
lijke doeleinden. Van bijzonder belang zijn strategieEn, gericht op
programmarealisering, domeinhandhaving, autonomiehandhaving,
zekerstelling van benodigde middelen en verdediging van technologie
en ideologie. De in het 'algemene model' onderscheiden speltypen
komen in de interorganisationele literatuur veelvuldig aan de orde. In
het licht van het algemene model kan vastgesteld worden, dat in de
interorganisationele theorie relatiefweinig aandacht besteed wordt aan
de wijze waarop organisaties in een netwerk hun toekomstige betrek-
kingen structureren, aan het verloop van interactieprocessen tussen
organisaties en aan de invloed van actoren in de omgeving van een
netwerk.
In hoofdstuk 5 wordt de voorgestelde benadering van interorganisatio-
nele netwerken toegepast op de welzijnszorg en de gezondheidszorg, in
concreto op actuele ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van samen-
werking in de eerste lijn, de vorming van lokale netwerken van dienst-
verlenende organisaties, de regionalisering in de gezondheidszorg en de
lokale welzijnsplanning in het kader van de decentralisatie van het
welzijnsbeleid.
Deze ontwikkelingen worden gezien als antwoord van verschillende
belanghebbende actoren op knelpunten, die zelf geTnterpreteerd
worden als het resultaat van de wijze waarop (de betrokken) actoren
voorheen hun interdependentie gereguleerd hebben. Groei, differen-
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tiatie, specialisatie, deskundigheidsontwikkeling, domeinalbakening
en beroepsontwikkeling gingen ten koste van samenhang en integratie.
Veranderende eisen ten aanzien van de kwaliteit en de beheersing van
het dienstverleningsveld hebben tot een nieuw interdependentie-
bewustzijn en nieuwe interdependentieverhoudingen geleid. Enerzijds
legt de roep om meer integratie veel gewicht in de schaal, anderzijds
komen in de op gang gebrachte processen van netwerkreconstructie
fundamentele belangen van organisaties en beroepsgroepen in het
geding. Met betrekking tot de regionalisering is aandacht geschonken
aan de samenwerking, coalitievorming, competitie, openlijke strijd en
vermijding, die zowel de interactie tussen de partijen in het veld van de
gezondheidszorg als tussen deze partijen en de overheid kunnen gaan
beheersen.
De problemen die zich voordoen in eerstelijns-samenwerkings-
projecten werden in verband gebracht met de belangen van de
betrokkenen in de sfeer van de aanpassing van werkgebieden en doel-
groepen, de middelenverwerving, domeinafbakening, beroepsidenti-
teit, autonomie en macht. Behalve samenwerking treden competitie,
coalitievorming, vermijding en strijd op.
In het kader van de reconstructie van lokale dienstverleningsnetwerken
kan het overleg in breed samengestelde organen over onderwerpen van
algemene strekking gemakkelijk getorpedeerd worden door de gericht-
heid van organisaties op eigen doeleinden, belangen en werkprogram-
ma's. Pogingen om de interdependentie in concrete termen te vertalen,
vergroten de kans op doelgerichte, probleem-oplossende communica-
tie respectievelijk uitwisseling. Het decentralisatiebeleid van de rijks-
overheid, dat gericht is op harmonisatie, democratisering en decentra-
lisatie van de beleidsvorming, boet aan betekenis in door strategieEn
van verdediging van competentiegebieden en werkprogramma's
binnen het overheidsapparaat. De belanghebbende actoren leggen een
eenzijdige belangstelling voor vraagstukken van macht en zekerheid
aan de dag. Op het lokale niveau gaat het in de discussie over wenselijke
planningsmodellen vooral om de vraag, hoeveel invloed de verschil-
lende actoren dienen te krijgen. Inhoudelijke vraagstukken over
welzijn en welzijnswerk spelen een ondergeschikte rol. Gunstige uit-
zonderingen daargelaten, overheersen de strategieEn die gericht zijn op
het verdedigen van domeinen, autonomie, werkprogramma's en werk-
methoden. Een ingewikkeld patroon van samenwerking, competitie en
strijd is te verwachten.

Het verbinden van aanbevelingen aan deze analyses veronderstelt
'partij kiezen'. In dit verband wordt gepleit voor een evenwichtige ver-
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deling van de invloed over de verschillende betrokken partijen: over-
heid, organisaties en beroepsgroepen, bevolking en clienten. Het ging
in deze studie echtdr niet om het doen van aanbevelingen, maar om een
'proeve' van een analyse van ontwikkelingen in interorganisationele
netwerken vanuit dialectisch perspectief.
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Summary

This study is devoted to 'networks oforganizations', a subject that - in
line with developments of widening horizons in organization
sociology, as well as a growing interest in the environment oforganiza-
tions and an increasing attention to strategic action - evolved into a
new domain of interest for organization sociologists.  At the same time
the social relevance of the subject increased through a growing inter-
dependence between actors who are involved in finding solutions for
problems in numerous policy areas.
Theory on interorganizational relations is, however, characterized by a
surprising heterogeneity of perspectives, methodology and substantial
knowledge.
In this study an attempt  is  made to contribute to the construction  of a
methodologically sound and more systematic theory of interorganiza-
tional relations.
In chapter 2 some important epistemological and methodological
issues are presented. The description and explanation of social
phenomena is seen as the primary task ofthe social sciences. Although
theory is always selective and perspectivistic in character, its signific-
ance is not only heuristic. It sums up substantial knowledge. If we
accept that theoretical knowledge is substantial, then the possibility of
generalization is only very limited, because we assume that social
phenomena are not governed by deterministic laws. For this reason
explanation ofsocial phenomena has no bearing upon the specification
o f laws or strictly causal relationships. Functional explanation has the
same weaknesses as does causal explanation, but at the same time
admits, by assuming functional alternatives, some kind of indeter-
minism. Generally speaking, adequate explanation ofsocial phenom-
ena is considered impossible, ifno attention is paid to the interpretative
and creating role ofthe actors.
Parsons succeeded in overcoming the opposition between subjectivism
and objectivism and between idealism and positivism by framing a con-
ceptual model in which the contradistinctions are done away with.
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However, the model is formulated on such a general level, that its
heuristic significance is very small when applied to concrete social
phenomena. It does not contain any substantial knowledge or explana-
tions and it conceals tensions and contradictions in social reality.
Luhmann assumes the existence of'circular causality'. The condition
of a social system should be seen in terms of the preceding situation,
where specific mechanisms are at work to create or maintain integra-
tion and stability of the system. Although he expressly takes into
account the historical dimension of social systems, he neglects the sub-
jective meaning ofaction and the creative role ofthe actors.
Berger and Luckmann try to bridge the gap between the subjectivistic
and objectivistic approaches to social reality by assuming a dialectical
relation between subjective and objective aspects ofsocial reality. The
dialectic is reduced, however, to a closed deterministic circle because
they see individuals' actions as completely determined by social
institutions.
Zijderveld tries to bridge the gap between the catascopic and anascopic
perspectives on social reality. He also tries to find the solution in
dialectics: the mutual determination of individual and social
phenomena. But because ofhis assumption that sociology must reason
in strictly causal terms, he cannot ascribe an independent creative or
destructive role to the actors. In spite ofa dialectical 'form' of reasoning
his principles of explanation are confined to a closed deterministic
circle.

Crozier and Friedberg look at the relation between actors and
social systems in a non-deterministic way. With respect to their
alternatives of action, actors are conditioned but not determined by
social structures, while social structures are seen as social construc-
tions, i.e.  as a product of collective strategic action. Structure defines
'games' (jeux) for the actors. The actors have on the one hand some real
freedom of action within the limits of the games,  and can on the other
hand change the structure ofthe games in their interaction. Crozier and
Friedberg conceive the strategies fundamentally as strategies ofpower.
Although the degree ofrationality ofsuch strategies is very limited, new
power relations can be related in strategic interaction.

Touraine resolves the dilemma between a one-sided anascopic and a
one-sided catascopic perspective by considering the actors as subjects,
whose consciousness and alternatives of action are determined by
social structures, yet who can distance themselves from them and are
able to resist them and establish new structures.
Bearing in mind the views of the authors discussed in chapter 2, a
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'general model for analysing social action systems' is outlined in
chapter 3. In this model a dialectical relationship between actors and
social systems is assumed. In their alternatives ofaction the actors are
conditioned by given social structures, but they 'work up' those
structures in their strategic interaction. Social theory has the task of
specifying this interplay by means of ideal types'. We hold the basic
assumption that actors interact on the grounds of actual or supposed
interdependence. Given interdependencies determine the strategic
alternatives that are relatively advantageous or detrimental to the goals
of the actors. A strategy is the design of a course of action made by an
actor with a view to the goals which he wishes to attain. The degree of
rationality that characterizes these strategies can vary, but is always
limited. We distinguish strategies focused on the maintenance or
increase of power, the maintenance or increase of certainty, the
purposeful running ofrisks, the avoidance ofpower and responsibility,
the maintenance ofestablished social constructions and value-oriented
action.
The degree ofcongruence ofincongruence between the strategies ofthe
actors in a situation ofinteraction determines to a very large degree the
nature of the games that can develop under the given conditions of
interdependence. The following types of games can be distinguished:
cooperation, coalition, competition, limitation of competition, open
conflict, avoidance and merger.
The 'game' concept refers not only to the structuring interaction, but
also to the structurednature ofthe interaction. This implies a'system of
games' or a 'social action system'. The construction of a social action
system (institutionalization) is dependent on the structuring inter-
action between actors. Structural and cultural properties of the
environment also have a conditioning influence on the creation of a
social action system. Types ofsocial action systems can be distinguish-
ed in terms ofthe ways in which actors regulate their interdependence.
Chapter 4 examines the'materials' which are present in interorganiza-
tional theory, and which can be used to translate the general model into
a more specific 'model for analysing interorganizational action
systems'. For this purpose organizations are viewed as actors who are
acting strategically. The network of organizations is analysed as an
action system, which the organizations involved - and possibly actors
outside the network - create, consolidate, change and possibly abolish
with a view to regulating their interdependence satisfactorily. Theories
on interorganizational relations which are formulated within a'system
perspective' do not offer many starting points for the development of
the intended model. The most useful are the assumption of inter-
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dependence, the 'multi-level approach' and the models which describe
network structures in terms of types and degrees of ordering. Theories
which are formulated within an 'actor perspective' offer more starting
points. Here too, interdependence is the key concept. In a series of
theories the relationships between interdependence on the onehand
and exchange, establishment ofpower relations, and network develop-
ment on the other hand are elaborated. It is not the only assumption
made, and not even the first one, that interaction between organiza-
tions is aimed at network integration or the attainment of common
goals. Strategies focused on programme performance, maintenance of
domains, maintenance of autonomy, securing of necessary resources,
and defence of technology and ideology are of particular importance.
The types ofgames distinguished in the 'general model' are to be found
frequently in interorganizational literature.  In the light of the general
model it can be established that interorganizational theory pays
relatively little attention to the way in which organizations construct
their future relationships, to the dynamics of interaction processes
between organizations and to the influence exercised by actors in the
network environment.
In chapter 5 the proposed approach to interorganizational networks is
applied to welfare and health care services, particularly to such current
issues as the growth of cooperation between the 'primary care profes-
Sions', the establishment of local networks of service organizations,
regionalization ofhealth care services and local welfare planning in the
context of the decentralization of welfare policy. These developments
are seen as answers from various interested actors to problems, which
are themselves the result of the way in which the actors concerned
regulated their interdependence in the past. Growth, differentiation,
specialization, increase in expertise, definition of domains and profes-
sional development had adverse effects on the coherence and integra-
tion of networks.  A new awareness of interdependence and new inter-
dependencies were evoked by changing requirements with respect to
the quality and the management of the services. On the one hand the
demand for more integration carries great weight, on the other hand the
basic interests of organizations and professional groups are at stake in
the processesofnetwork reconstruction. With respecttothe regionaliza-
tion of the health care services, attention is paid to cooperation, the
formation of coalitions, competition, open conflict and avoidance,
which characterize the interaction processes both between the parties
in the field of health care and between these parties and the public
authorities.
The problems which occur in primary care cooperation programmes
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are related to the interests of the parties involved with regard to the
adaptation of work areas and target groups, the acquirement of
resources, the definition of domains, professional identity, autonomy
and power. In addition to cooperation, processes of competition, the
formation ofcoalitions, avoidance and open connict occur.
In the context ofthe reconstruction of local service networks, consulta-
tion in broadly composed boards on issues of general purport can all
too easily end in deadlock because of the orientation of organizations
on own goals, interests and work programmes. Efforts to translate the
interdependence into concrete terms increase the probability of
purposeful, problem solving communication and exchange. Govern-
ments policy of decentralization, which aims at greater coherence,
democracy (citizen participation) and decentralization of policy
making, is frustrated by strategies ofdefence ofdomains ofcompetence
and work programmes within the government machinery. The actors
concerned display a one-sided interest in issues ofpower and certainty.
On the local level the problem ofthe distribution ofinfluence between
the various actors involved dominates the discussion on the alternative
ways oforganizing the planning process. Questions with regard to the
quality of welfare and welfare services are of minor importance.
Leaving aside one or two favourable exceptions, strategies focused on
the defence of domains, autonomy, work programmes and working
methods are predominant. A complex pattern of cooperation,
competition and contlict is to be expected.
To extend the analysis with policy recommendations supposes taking
sides. In this context we argue in favour ofa well-balanced distribution
of in fluence between the various parties involved: government, institu-
tions, professional groups, citizens and clients. However, the intention
ofthis study was not to formulate recommendations, but to 'try out' a
dialectical approach to the dynamics of interorganizational networks.
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