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'Maar veel verder weg, veel lichter, luidde de klok van de chaos in zijn
glinsterende klokketoren....'

- Yukio Mishima, Het Gouden Paviljoen -

'The heavier the burden, the closer our lives come to the earth, the more
real and truthful they become. Conversely, the absolute absence of a bur-
den causes man to be lighter than air, to soar into the heights, take leave
of the earth and his earthly being, and become only half real, his move-
ments as free as they are insignificant. What then shall we choose? Weight
or lightness?'

- Milan Kundera, The Unbearable Lightness of Being -
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Woord vooraf

I

Deze dissertatie is het resultaat van verwondering over de onstuimige op-
mars van het begrip organisatiecultuur en over de nog onvermoede gevol-
gen van informatisering in overheidsorganisaties. Verbinding van de twee
oorzaken van verwondering heeft geleid tot een intellectuele onderneming,
waarvan schrijven - deze wonderlijke combinatie van ambacht en kunst -
het hoofdbestanddeel vormde.

Met deze intellectuele onderneming zijn personen en gebeurtenissen ver-
bonden. Dit woord vooraf biedt mij de gelegenheid de personen te danken
en de gebeurtenissen te memoreren.

Het schrijven van een dissertatie is een belangrijk academisch ritueel. Vol-
tooiing ervan beeindigt - voorlopig - een langdurig proces van initiatie. De
titel, die de proeve van wetenschappelijk bekwaamheid bekroont, symboli-
seert dat.

Het ritueel vereist zowel intellectuele inspiratie als nauwgezette correctie.
Ik kan me gelukkig prijzen, dat de twee promotoren, prof.mr.dr. I.Th.M.
Snellen en prof.dr. A.C. Zijderveld, die veeleisende taak op zich hebben
willen nemen. Hun begeleiding van mijn zoektocht was als een subtiele re-
gie: vrije improvisatie stimulerend, waar mogelijk, de neiging tot het grote

gebaar corrigerend, waar noodzakelijk, en voortdurend kwaliteit - in veler-
lei opzicht - benadrukkend. Mede dankzij hen, heb ik de keuze voor de we-
tenschap nimmer betreurd.

Deze dissertatie was zonder empirisch onderzoek niet tot stand gekomen. De
bereidheid van een organisatie om een dergelijk onderzoek in eigen huis te la-
ten verrichten was derhalve cruciaal. Dat cultuuronderzoek bovendien 'ge-

vaarlijk' onderzoek is, omdat het object van onderzoek zich kwetsbaar
maakt, vergroot nog mijn dank aan de organisatie, die mij tot het verrichten
van een dergelijk onderzoek in staat heeft gesteld. Toegankelijkheid en open-
hartigheid waren verademend. Naar alle leden van de organisatie, die op een
of andere wijze aan het onderzoek hebben bijgedragen, gaat mijn erkente-
lijkheid uit. In het bijzonder geldt dat voor de geinterviewden, de contactper-
sonen en de leiding, die toestemming heeft verleend voor het onderzoek.

Tijdens het onderzoek heb ik veel profijt gehad van de ondersteuning,
die mw. T. Jorritsma-Mientjes met veel inzet heeft geboden. Met betrek-
king tot de methodologische aspecten van het empirisch onderzoek heb ik
geprofiteerd van suggesties en commentaar van dr. F. Wester van de Ka-
tholieke Universiteit Nijmegen. Daarvoor zeg ik hen dank.
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V

Een dissertatie wordt in een werkomgeving geschreven. In de eerste plaats
is dat in mijn geval de sectie Bestuurskunde en Informaticarecht van de Ka-
tholieke Universiteit Brabant. Het onderzoeksprogramma van de sectie
- 'Informatisering in het openbaar bestuur' - is door zijn samenhang en de
inzet van gevarieerd talent een belangrijke stimulans geweest. Van de parti-
cipanten aan het programma dank ik voor commentaar op (delen van) het
manuscript van deze dissertatie: drs. C.L. Balfoort, drs. R.L.N. Westra en
in het bijzonder drs. W.B.H.J. van de Donk. De student-assistenten J.
Keulen en mw. N. Ummels ben ik erkentelijk vooor hun ondersteuning.

In de tweede plaats wordt mijn werkomgeving gevormd door de vak-
groep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde en de faculteit der
Rechtsgeleerdheid. Bestuurskundigen vormen tussen juristen een eigen
subcultuur. Dat neemt niet weg, dat mij in ruime mate mogelijkheden en
faciliteiten zijn geboden om deze dissertatie te voltooien. Daarvoor geldt
mijn waardering.

In de derde plaats is in een werkomgeving administratieve ondersteuning
onontbeerlijk. Dat geldt temeer voor een dissertatie, die - in weerwil van
het onderwerp - geheel met vulpen is geschreven. Voor de verwerking van
de tekst dank ik daarom mw. R. Rijkens, mw. J. Doomen mw. M. Karre-
mans, mw. K. Agterberg en voor wat betreft de laatste fase in het bijzonder
mw. M. Nanlohy en mw. A. Musters. Daarnaast heeft mw. A. Simons be-
langrijke ondersteuning geboden. Wie bekend is met de universitaire orga-
nisatie, weet onder welke moeizame omstandigheden hun werk soms dient
te geschieden.

Een buitenlandse reis is voor deze dissertatie van bijzondere betekenis ge-
weest. Gedurende een maand heb ik in de Verenigde Staten met weten-
schappers van gedachten kunnen wisselen over organisatiecultuur en infor-
matisering. Deze tocht halverwege het dissertatie-onderzoek - tussen ver-
kenning van theorieen en empirisch onderzoek - was een buitengewone er-
varing. Mijn gesprekspartners, R.H. Kilmann, T.E. Deal, S. Maynard-
Moody, M. Edelman, M.S. Feldman, A. Wildavsky, 0. El Sawy, E.H.
Schein, L. Smircich, H. Trice, K.C. Laudon en M.H. Olson, dank ik voor
inspiratie en advies en voor de kennismaking met hun fascinerende land.

Voor een gift ten behoeve van de totstandkoming van deze dissertatie dank
ik Huurman Consult, adviseurs en ondersteuners van de gezondheidszorg.

Marijke van der Putten heeft de keuze van het dissertatie-onderwerp te-
recht met milde ironie begroet. Haar verdediging van de organisatietheorie
is overtuigend gebleken. Bovendien beoordeelt ze al mijn teksten steeds kri-
tisch en stimulerend. De volledigheid, die zij nastreeft, is ambitieus, maar
van grote betekenis voor deze intellectuele onderneming. De dissertatie
vormt een onderdeel van ons gezamenlijke project, dat door zijn vormge-
ving een geheel eigen cultuur heeft. Daarom en vanwege al het onuitspreke-
lijke draag ik dit boek op aan haar.
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Hoofdstuk 1

Ter inleiding: achtergrond, inzet en opzet

1. De achtergrond van de studie

Elk boek heeft een geschiedenis. De oorsprong van deze studie gaat terug
tot eerdere bestudering van machtstheorieen van Machiavelli, Pareto,
Mosca, Michels en Foucault, geYnspireerd door Nietzsches notie van de
'Wille zur Macht' (Frissen, 1982). In het verlengde daarvan gaat dit boek
in afgeleide zin over macht. Hoe werkt de macht, hoe wordt zij begrepen
en gelegitimeerd, ziedaar de vragen, die ik formuleerde aan het begin van
het onderzoeksproject, waarvan deze studie het resultaat is. Het voorlopige
antwoord op die vragen luidde, dat de macht een mythisch karakter heeft
en via symbolen en rituelen gestalte krijgt. De vruchtbaarheid van deze
werkhypothese werd vanuit onverwachte hoek bevestigd. In de organisatie-
theorie werd namelijk op dat moment de thematiek van de organisatiecul-
tuur op de wetenschappelijke agenda geplaatst.

Bestudering van de organisatietheoretische literatuur over organisatie-
cultuur en een eerste verkenning van de mogelijkheden van toepassing van
het begrip op overheidsorganisaties (Frissen, 1984; 1985a; 19850) resulteer-
den in de contouren van een onderzoeksproject. Daarbij gold van het begin
af aan de overtuiging, dat organisatiecultuur weliswaar een relevant begrip
is, doch amendering behoeft in het geval van overheidsorganisaties als ob-
ject van studie. De organisatietheorie schenkt vaak eenzijdige aandacht aan
d6 cultuur van een organisatie, met een bijzondere nadruk op verklaring
van economisch succes. De aandacht voor machtsverhoudingen is in veel
beschouwingen over organisatiecultuur beperkt. Zeker in het geval van

overheidsorganisaties is dat een manco. De cultuur van overheidsorganisa-
ties dient derhalve tevens vanuit bestuurswetenschappelijk perspectief te
worden bestudeerd. In die discipline wordt het machtskarakter van over-
beidsorganisaties explicieter gehonoreerd.

Dat macht een cruciale factor in overheidsorganisaties is, behoeft nau-
welijks adstructie. Intern zijn structuur en hierarchie vormgeving van poli-
tieke macht, extern dragen overheidsorganisaties bij aan bestendiging dan

wel wijziging van maatschappelijke machtsverhoudingen. Omdat macht
niet monolitisch is, wordt ook de cultuur van overheidsorganisaties door
veelvormigheid gekenmerkt.

Daarnaast is het bijzondere karakter van overheidsorganisaties gelegen
in het recht. De juridische rationaliteit (Snellen, 1987) kenmerkt overheids-
organisaties op een bijzondere wijze. Recht is geen randvoorwaarde, zoals
dat ten aanzien van anderssoortige organisaties het geval is, maar oogmerk

13

A



en instrument tegelijk. Ook in die zin behoeft de organisatietheoretische
benadering van organisatiecultuur amendering in het geval van overheids-
organisaties.

Een bestuurswetenschappelijke benadering van de cultuur van over-
heidsorganisaties is echter evenmin toereikend. Binnen deze discipline is er
weliswaar door verschillende auteurs aandacht geschonken aan culturele
aspecten van politiek, bestuur en beleid, maar onvoldoende systematisch.
De thematiek van de organisatiecultuur dringt slechts schoorvoetend door.
Verwerking van hetgeen de organisatietheorie terzake aan inzichten biedt,
is geboden.

Daarnaast biedt de cultuursociologische bureaucratietheorie een onmis-

fl

baar reservoir aan inzichten. In die theorie wordt immers de bureaucratie
V         als een cultureel fenomeen opgevat. Weber js de belangrijkste auteur in dat

verband. Hij is in het bijzonder van belang, omdat macht en recht in zijn
werk een prominente plaats innemen. Daarom kan zijn bureaucratietheorie
belangrijke omissies in de organisatietheoretische benaderingen van orga-
nisatiecultuur opheffen.

Daarmede is de achtergrond van deze studie echter nog maar voor een deel
geschetst. Ook de situering in het onderzoekprogramma van de Tilburgse
bestuurskunde is relevant, omdat daarin de tweede thematiek van deze stu-
die is gelegen. Dit programma (Department of Public Administration,
1986) heeft 'Informatisering in het openbaar bestuur' als onderwerp.

Informatisering wordt in dit onderzoekprogramma als volgt omschre-
ven:

a. De introductie van informatietechnologie om belangrijke delen van de
informatievoorziening met behulp van geautomatiseerde informatie-
systemen gestalte te geven.

b. De (her)inrichting van informatiestromen en informatierelaties ten be-
hoeve van de bestuurlijke informatieverzorging.

c. De aanpassing c.q. verandering van de organisatiestructuur waarin de
informatietechnologie wordt geYntroduceerd.

d. De ontwikkeling van informatiebeleid als een gedifferentieerd beleid
binnen de organisatie.

e. De introductie van specifieke expertise op het terrein van informatie-
technologie in de personen van functionarissen met taken op dat terrein.

Het programma wordt gedragen door nieuwsgierigheid naar de implicaties
van informatisering voor het functioneren van het openbaar bestuur. De
overtuiging geldt daarbij,  dat  we nog slechts  aan het begin staan  van  het
proces van informatisering en dat in toenemende mate dit proces in het
functioneren van het openbaar bestuur zal ingrijpen. De mogelijkheid, dat
hierdoor fundamentele karakteristieken van het openbaar bestuur zullen
veranderen, is de uitdaging voor alle onderzoek in het programma.

Dat onderzoek is veelzijdig. Tal van invalshoeken kenmerken de inzet
van onderzoekers en een breed scala van deelonderwerpen komt aan bod.
Ik noem er enkele: informatisering en het proces van beleidsontwikkeling

14
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en beleidsuitvoering; informatisering en bureaucratisering; informatisering
en 'street-level-bureaucracy'; informatisering en kwaliteit van dienstverle-
ning; informatisering en informatierelaties tussen bestuurslagen; informa-
tisering en juridische aspecten van gegevensbeleid. Een multi-disciplinaire
aanpak is daarbij een vanzelfsprekendheid.

Deze studie is een onderzoek naar de relaties tussen informatisering en
de cultuur van een overheidsorganisatie. Er is met andere woorden sprake
van een tweezijdige fascinatie: enerzijds tracht ik een specifieke organisa-
tiecultuur in kaart te brengen vanuit de theoretische achtergrond, die ik
eerder heb geschetst; anderzijds betreft deze studie de betekenis van infor-
matisering voor die organisatiecultuur. Beide objecten van onderzoek zijn
fascinerend, omdat ze nieuw zijn: organisatiecultuur als theoretisch feno-
meen, informatisering als innovatie in het openbaar bestuur. Als zodanig
vormt deze studie een onderdeel van het onderzoekprogramma van de Til-
burgse bestuurskunde.

Behalve de inhoudelijke specificiteit van het onderzoekprogramma geldt
ook een theoretische specificiteit. Deze is in het bijzonder verwoord in
Snellens oratie (1987). Deze auteur formuleert bewaren tegen het dominan-
te paradigma in de bestuurswetenschap. Daarin overheerst 66n rationaliteit
als object van studie en als norm voor een goed functionerend openbaar
bestuur: de technisch-wetenschappelijke rationaliteit, waarin doel-middel-
denken centraal staat. De gevolgen zijn:
'a.  de  besturingstheorie in engere zin wordt steeds meer verfijnd.  (...)
b. de beleidstheorie als causaal verwachtingspatroon achter het beleid

wordt steeds verder uitgewerkt.  (...)
c. door het besturend orgaan worden meer en meer factoren in de sturing

betrokken.' (Snellen, 1987: 17)
Daartegenover poneert Snellen multi-rationaliteit als karakteristiek van het
openbaar bestuur en zijn beleid. Behalve de technisch-wetenschappelijke
rationaliteit (doelmatigheid), wordt het openbaar bestuur tevens geregu-
leerd door de economische rationaliteit (efficientie), de politieke rationali-
teit (macht) en de juridische rationaliteit (rechtmatigheid). (Snellen, 1987:
3-5)

Erkenning van die veelvormige rationaliteit leidt tot relativering van het
6dn-actor-perspectief op besturing, waarin de overheid als 'archimedisch
middelpunt' (Den Hoed, Salet, Van der Sluijs, 1983) van besturing wordt
gezien. Besturing is volgens Snellen eerst en vooral 'symbolische interac-
tie'. Dat leidt vervolgens tot een erkenning van het grote belang van symbo-
lische interactie binnen sociale systemen, die eerder een gesloten dan een
open karakter hebben. Zelfreferentialiteit produceert de identiteit van so-
ciale systemen en sturing van een systeem door een externe actor dient op
honorering daarvan te zijn gebaseerd. (Snellen, 1987: 18-20)

Het onderzoekprogramma en deze studie ontlenen hun identiteit aan de
hier beschreven paradigmatische uitgangspunten. Deze studie tracht, in ter-
men van Snellen geformuleerd, de zelfreferentialiteit van een overheidsor-
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ganisatie in kaart te brengen en de betekenis, die informatisering daarvoor
heeft.

Omdat sturing een belangrijk en wellicht het belangrijkste element in het
functioneren van overheidsorganisaties is, zullen belangrijke aspecten van
de cultuur of zelfreferentialiteit van overheidsorganisaties gelegen zijn in
percepties van sturings- en interventierelaties met de omgeving. In die zin
draagt deze studie bij aan een ander belangrijk oogmerk van het onder-
zoekprogramma: de ontwikkeling van een bestuurswetenschappelijk com-
plex van theorie8n over sturing door het openbaar bestuur.

2. De inzet van de studie

Wanneer ik zo vrij ben deze studie zel f te karakteriseren, zou ik willen spre-
ken van een voorbeeld van 'koele wetenschap'. In minder literaire termen:
bestuurswetenschap, beoefend in distantie. Gericht op het oplossen van
problemen is deze studie niet. Het gaat mij om conceptualisering en strict
descriptieve analyse. Zo hoop ik bij te dragen aan groter inzicht in het
functioneren van overheidsorganisaties en veranderingen daarin ten gevol-
ge van informatisering; voortgezette theorievorming is derhalve het belang-
rijkste oogmerk.

De nauwe verwantschap tussen bestuurswetenschap en bestuurskunde
maakt een dergelijke plaatsbepaling noodzakelijk. Een puristisch onder-
scheid tussen wetenschap en kunde hanteer ik niet meer. (Frissen, 1984)
Beide vormen van wetenschappelijke activiteit kunnen elkaar inspireren en
als zodanig is een samengaan ervan zeer wel mogelijk. Op 66n punt echter
blijven de activiteiten fundamenteel verschillend. De orientatie op pro-
bleemoplossing in het kenobject is voor de bestuurskunde - hoe bescheiden
ook opgevat (In 't Veld, 1982) - richtinggevend, maar kan dat voor een we-
tenschap niet zijn. Een wetenschap formuleert zelf problemen als object
van onderzoek en probleemoplossing is geen oogmerk maar te problemati-
seren thematiek. Richtinggevend is het paradigma, niet de praktijk van het
kenobject.

Dat sluit overigens gebruik van wetenschap in een handelingscontext niet
uit. De verdienste van de wetenschap mag daaraan niet worden afgemeten.
Dat gebruik onttrekt zich aan haar verantwoordelijkheid.

Met betrekking tot de thematiek van deze studie betekent het voorgaande,
dat ik noch ten aanzien van informatisering, noch ten aanzien van cultuur
een instrumente/e positie inneem. De vragen, of informatisering bijdraagt
aan een verbetering van het functioneren van overheidsorganisaties en of
cultuur verklaringen biedt voor organisatorisch succes, worden gesteld
noch beantwoord. Wel zijn object van onderzoek de veronderstelde samen-
hangen, die de vragen releveren. Het gaat er in deze studie veeleer om de
vraag te beantwoorden, waarom tussen informatisering en effectiviteit een
samenhang wordt verondersteld en waarom tussen cultuur en succes een re-
latie wordt gesuggereerd. Daarachter ligt namelijk de vraag, welke zinge-
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ving aan een dergelijke samenhang wordt ontleend. Wat maakt effectiviteit
zo'n gekoesterde waarde en waarom worden zowel informatisering als cul-
tuur in dat licht beoordeeld?

Het vanzelfsprekende is met andere woorden object van onderzoek en
behoeft dus problematisering. Deze studie gaat aan instrumentaliteit voor-
af, omdat ervaring van problemen in een organisatie alleerst als vorm van
zingeving dient te worden bestudeerd, voordat op basis van studie sug-
gesties voor probleemoplossing kunnen worden gedaan. Overigens komen
die suggesties in deze studie niet voor. Niet omdat ze principieel onmogelijk
zijn, maar omdat ze van een geheel andere status zijn dan wetenschappelijk
onderzoek.

Daaraan is toe te voegen, dat de stand van zaken in theoretisch opzicht,
zowel met betrekking tot organisatiecultuur als met betrekking tot infor-
matisering, nog dermate onzeker is, dat meer dan het aanreiken van onder-
zoeksresultaten ten behoeve van reflectie in praktijksituaties niet wel moge-
lijk is. Het verdient aanbeveling, gegeven de nog gefragmenteerde theorie-
vorming, de zwakke conceptualisering en de relatieve schaarste aan empi-
risch onderzoek, enige bescheidenheid te betrachten inzake advisering en
prescriptie. Daarnaast blijft het fundamenteel problematisch in de weten-
schap de criteria voor effectiviteit en succes te funderen. Die criteria zijn
immers onderwerp van machtsstrijd; een stelsel van objectieve criteria is
niet te formuleren, tenzij in het functioneren van overheidsorganisaties de
wetenschappelijke rationaliteit eenzijdig wordt benadrukt. Snellen formu-
leert dit in debat met Hoogerwerf zeer precies: 'Het model van Hoogerwerf
gaat uit van een wetenschappelijk rationele kern die politiek aanvaardbaar
wordt gemaakt, terwijl mijn model uitgaat van een politiek rationele kern
die wetenschappelijk zo goed mogelijk wordt gefatsoeneerd.' (Snellen,
1984a: 362-363)

Vanuit die positie dient ook de organisatietheoretische preoccupatie met
organisatorisch succes als resultaat van cultuur met enige scepsis te worden
bezien. In de eerste plaats geldt ook ten aanzien van dit verband dat spre-
ken over en beoordelen van succes vormen van zingeving zijn. In de tweede
plaats is de definitie van succes nimmer onafhankelijk van machtsverhou-
dingen in een organisatie. In de derde plaats kan ook cultuur niet los wor-

den gezien van machtsverhoudingen, zodat een verband tussen succes en
cultuur evenzeer kan worden opgevat als succesvolle dominantie van een
subcultuur in een organisatie. In de vierde plaats kan niet op voorhand
worden uitgesloten, dat een instrumentele conceptie van cultuur onverenig-
baar is met het diepgewortelde karakter van cultuur.

In samenhang met het voorgaande, formuleer ik op voorhand reserves in-
zake al te lichtvaardige opvattingen over mogelijkheden en noodzakelijk-
heden van  verandering  van  overheidsorganisaties.  Dat  geldt  temeer,  wan-
neer deze opvattingen berusten op pejoratieve concepties van de bureaucra-
tie. In deze studie is bureaucratie een neutraal begrip, dat een specifiek or-
ganisatiepatroon aanduidt. Een culturele analyse van zo'n organi-
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satiepatroon, in navolging van Weber en in de traditie van de cultuursocio-
logie (Zijderveld, 1983a en b), moet inzicht bieden in culturele determina-
ties en karakteristieken. Dat inzicht moet mede strekken tot begrip van
weerstand tegen de bureaucratie als organisatiepatroon en meer nog als cul-
tureel fenomeen.

Een normatieve positie ten aanzien van de bureaucratie is legitiem voor
de staatsburger - de onderzoeker past slechts verwondering. Pleidooien
voor 'ontbureaucratisering' - momenteel zo populair - bevat deze studie
niet.

Onverkort geldt Nietzsches woord: 'Oberzeugungen sind gefiihrlichere
Feinde der Wahrheit als Lugen: (F. Nietzsche, Menschliches, Allzu-
menschliches)

3. De opzet van de studie

De thematiek van deze studie - informatisering en de cultuur van een over-
heidsorganisatie - is op velerlei wijze object van wetenschappelijk onder-
zoek te maken. Een verkenning van de literatuur, gericht op conceptualise-
ring is mogelijk; empirisch onderzoek kan worden verricht; informatise-
ring kan als casus worden opgevat om veranderingen in de cultuur van een
overheidsorganisatie te onderzoeken. Uitgesloten is een analyse van secun-
dair materiaal: onderzoek, en zeker empirisch onderzoek, naar de relaties
tussen informatisering en de cultuur van overheidsorganisaties, is schaars.
Zelfs kan worden gesproken van een relatieve schaarste aan empirisch on-
derzoek naar organisatieculturen, hoewel het tij begint te keren.

Uit de vele mogelijkheden heb ik een keuze gedaan. Daarbij gelden de
volgende - meer of minder op persoonlijke voorkeuren gebaseerde - uit-
gangspunten·.

1                             -     eel n»_ere- conceptualisfring v-an het begrip organisatiecultuur is nodig,
zowel met het. OOg op theorievorming als ten behoeve van empirisch on-
derzoek;

-   de theoretische relevantie van organisatiecultuur als thematiek is gebaat
bij empirisch onderzoek naar organisatiecultuur;

-   de theoretische relevantie van informatisering als thematiek is eveneens
gebaat bij empirisch onderzoek;

-  de voorgaande uitgangspunten gelden te meer voor de bestuursweten-
schap, waarin beide thematieken nog onvoldoende aan de orde zijn
gesteld;

- theorievorming, conceptualisering en empirisch onderzoek inzake de
beide thematieken kunnen bijdragen aan een verbeterd inzicht in het
functioneren van overheidsorganisaties en versterken daarmede de posi-
tie van de bestuurswetenschap;

-  het empirisch onderzoek zal worden verricht binnen de ethnografische
traditie om met behulp van een dieptestudie en kwalitatieve methoden
een zo rijk mogelijk beeld te krijgen.
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Genoemde uitgangspunten, die ook als vooronderstellingen kunnen wor-
den begrepen, hebben geleid tot de volgende opzet van deze studie.

In het eerste deel van de studie - hoofdstukken 2,3 en 4 - komen theorie-
complexen aan de orde, die relevant zijn voor onderzoek naar organisatie-
culturen. In hoofdstuk 2 is dat de organisatietheorie, die de eer toekomt
van de 'ontdekking' van het begrip organisatiecultuur. Zoals elke ontdek-
king heeft ook deze een voorgeschiedenis. Beknopt wordt daarop inge-
gaan. Reeds eerder is namelijk aan de culturele factor in organisaties aan-
dacht geschonken; ten onzent wijs ik op Bekke (1976).

Recent is die aandacht echter gesystematiseerd. De omvangrijke hoeveel-
heid literatuur breng ik in kaart met behulp van een door mij geconstrueer-
de vierdeling van benaderingen van organisatiecultuur. (Zie ook: Frissen,
1986a) Deze vierdeling is in het vervolg van de studie van groot belang.

Ik sluit het hoofdstuk af met enige kanttekeningen: de organisatietheore-
tische benaderingen van organisatiecultuur behoeven amendering. Dat
geldt vooral, indien culturen van overheidsorganisaties object van studie
zijn.

Omdat in deze studie overheidsorganisaties centraal staan, komt in
hoofdstuk 3 de bestuurswetenschap aan de orde. Daarin, en met name in
de politieke wetenschap als aspect-discipline, is vanuit verschillende invals-
hoeken aandacht geschonken aan cultuur als relevante factor met betrek-
king tot politiek, bestuur en beleid. Ik gebruik ook hier de in hoofdstuk
2 gepresenteerde vierdeling als ordeningskader voor de uiteenlopende bena-
deringen en verschillende auteurs. Enige kanttekeningen besluiten dit
hoofdstuk en daarin wordt het specifieke karakter van overheidsorganisa-
ties, gelegen in macht en recht, geaccentueerd.

Hoofdstuk 4 behandelt de cultuursociologie. Deze discipline sluit aan bij
de vierde categorie in de vierdeling. Bovendien is in de cultuursociologische
traditie al zeer lang systematisch en diepgaand aandacht geschonken aan
het culturele karakter van organisaties. Vooral de bureaucratie als onder-
deel van het institutionaliseringsproces, dat in de cultuursociologie als mo-
dernisering wordt aangeduid, is reeds uitvoerig door Weber behandeld.

Achtereenvolgens ga ik in op het cultuursociologische kenobject, op de
cultuursociologische methodologie en op Webers bureaucratietheorie. Ik
sluit af door de betekenis van de cultuursociologie voor zowel organisatie-
theorie als bestuurswetenschap te behandelen, met name wat betreft de the-
matiek van de organisatiecultuur.

Het tweede deel van de studie is zowel thematisch als methodologisch van
aard. Het specifieke object van onderzoek - informatisering en cultuur van
overheidsorganisaties - wordt nader verkend en de wijze waarop het empi-
risch onderzoek is ingericht, verantwoord ik methodologisch.

Hoofdstuk 5 is thematisch. Het behandelt informatisering en cultuur van
een heel algemeen naar een meer specifiek niveau. Allereerst ga ik nader
in op de maatschappelijke betekenis van informatisering, en concentreer me
daarbij op de culturele aspecten. Met name de culturele betekenis van de
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metafoor 'informatiemaatschappij' staat in de beschouwing centraal. Ik
spits vervolgens toe op de betekenis van informatisering voor het politieke
systeem en zijn cultuur in het bijzonder. Tenslotte kom ik uit bij het feite-
lijke onderwerp van deze studie: informatisering en culturen van overheids-
organisaties. Met enige kanttekeningen sluit ik af.

Hoofdstuk 6 vormt de verbinding tussen theorieen en thematiek ener-
zijds en het empirisch onderzoek anderzijds. Daarin vindt de methodologi-
sche verantwoording plaats van de wijze, waarop empirisch onderzoek is
verricht en hoe theoriean en thematiek hiertoe zijn gepreciseerd. In de eer-
ste plaats conceptualiseer ik het begrip organisatiecultuur door een algeme-
ne omschrijving te geven en een specificatie van dimensies. Die dimensies
ontleen ik aan de eerder gepresenteerde vierdeling, die hiertoe verder in
subcategorieen wordt onderverdeeld. De vraagstelling van de studie verbij-
zonder ik op grond van conceptualisering en specifiek object van onder-
zoek.

Het empirisch onderzoek is kwalitatief van aard, hetgeen wordt toege-
licht. Object, strategie en methoden van onderzoek motiveer ik vervolgens,
waarna ik uitvoering en organisatie van het empirisch onderzoek documen-
teer. Met enige persoonlijke ervaringen sluit ik af.

Het derde deel van de studie geeft de resultaten van het empirisch onder-
zoek.

In hoofdstuk 7 verschaf ik gegevens over de structuur van de onderzoch-
te organisatie en beschrijf ik enige ontwikkelingen in de organisatie. De
stand van zaken met betrekking tot informatisering in de onderzochte or-
ganisatie komt aan bod. Het fundament voor de beschrijving van de cul-
tuur en informatisering in relatie daarmee is gelegd.

Hoofdstuk 8 is dan de beschrijving van de cultuur van de onderzochte
organisatie. Die beschrijving is geordend conform het in hoofdstuk 6 ge-
formuleerde analyseschema. De beschrijving laat ruimschoots de organisa-
tie aan het woord om een levendig portret te geven en om de percepties van
de organisatie en haar leden centraal te stellen.

Hoofdstuk 9 beschrijft de waargenomen relaties tussen de cultuur van de
organisatie en informatisering in de organisatie. Ook in dit hoofdstuk zijn
de onderzoeksresultaten geordend conform het analyseschema van hoofd-
stuk 6 en is de organisatie aan het woord.

Het vierde en laatste deel van de studie omvat zowel een interpretatie van
de onderzoeksresultaten als een perspectief voor openbaar bestuur en be-
stuurswetenschap.

De interpretatie in hoofdstuk 10 geschiedt in termen van de cultuursocio-
logie en Webers bureaucratietheorie. In dit hoofdstuk wordt teruggegrepen
op het theoretische deel en op het thematische hoofdstuk. De cultuur van
de onderzochte organisatie in relatie tot informatisering presenteer ik hier.
Ik sluit af met een beschouwing over bureaucratische cultuur en informati-
sering.
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In  hoofdstuk  11  gee f  ik een perspectief. Ik schets de betekenis  van  deze
studie voor ontwikkelingen in het openbaar bestuur in het algemeen door
aandacht te schenken aan de politieke cultuur en informatisering, aan bu-
reaucratische cultuur en informatisering en aan nieuwe besturingsconcep-
ties en informatisering. Tevens schets ik het perspectief, dat deze studie aan
de bestuurswetenschap biedt. Ik sluit af met een persoonlijke notitie.

4. Besluit

'Mein leid und mein Mitleiden - was liegt daran! Trachte ich denn nach
Glucke?  Ich trachte nach meinem Werke!'  (F. Nietzsche, Also sprach Za-
rathustra). Het boek heeft nu zijn zelfstandigheid; om Foucault te citeren:
'J'aurais aimt m'apercevoir qu'au moment de parler une voix sans nom me
prdc6dait depuis longtemps: il m'aurait suffit alors d'enchainer, de pour-
suivre la phrase, de me loger, sans qu'on y prenne bien garde, dans ses in-
terstices, comme si elle m'avait fait signe en se tenant, un instant, en
suspens.' (Foucault, 1971: 7)
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7

Eerste deel THEORIEEN

'The culture ideas have taken me into a realm where it's a little easier for
me to understand, not always to be able or willing to control, what goes
on around me. Symbolism gives me the ability to be out of control comfor-
tably.'

- Terrence E. Deal, Deeper Culture: Mucking, Muddling, and Metaphors -
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Hoofdstuk 2

Organisatiecultuur: vier benaderingen

1. Een nieuw product: organisatiecultuur

'The culture regulates rigorously the few variabales that do count, and it
provides meaning.' Aldus verwoorden Peters en Waterman (1982: 105) de
tot welhaast modieuze proporties gegroeide organisatietheoretische belang-
stelling voor organisatiecultuur. De door hen ondernomen zoektocht naar
excellente ondernemingen leidde zelfs tot de conclusie dat cultuur de cen-
trale verklaring biedt voor het succes van een organisatie. Hun boek werd
een bestseller en organisatiecultuur een 'hit' op de markt van management-
literatuur.

De markt was bewerkt via boeken over de Japanse uitdaging, waarin
werd betoogd, dat Japanse ondernemingen succesvol zijn vanwege hun cul-
turele coherentie. (Ouchi, 1981; Pascale & Athos, 1981) Vooral het vermo-
gen van deze ondernemingen om zowel in de organisatie van de productie,
als in managementtechnieken, als in het sociale beleid een samenhangend
geheel van normen en waarden tot uitdrukking te brengen, zou een verkla-
ring bieden voor de relatief geringere invloed van de wereldwijde recessie

op de Japanse economie. De hoge arbeidsproductiviteit van het Japanse
bedrijfsleven verklaarde men vooral uit de kracht van een binnen de onder-
nemingen gedeeld waardenpatroon, dat zin verleent aan het dagelijkse han-
delen. Daaruit resulteert een hoge graad van betrokkenheid, die niet via
controle en beheersing gestalte krijgt, maar in een collectief beleefde zinsa-
menhang.

De conclusies in de hausse van organisatietheoretische literatuur over
cultuur zijn divers: adaptatie van Japanse managementmethoden is gebo-
den (Ouchi, 1981; Pascale & Athos, 1981); een sterke cultuur is een voor-
waarde voor bedrijfsmatig succes (Peters & Waterman, 1982); de Japanse
les dient geleerd, maar niet zonder nuancering te worden gevolgd (Deal &
Kennedy, 1982). Het belang van organisatiecultuur als zodanig - zowel in
analytisch als in praktisch opzicht - ontmoet echter brede instemming. De
organisatieadviesindustrie heeft dan ook zeer snel deze 'niche' in de markt
ontdekt en gevuld, getuige onder andere het grote aantal symposia, studie-
dagen en workshops, dat aan deze materie wordt gewijd.

Organisatiecultuur is een product en het product verkoopt goed. In enkele
ironische bewoordingen zou het onderwerp daarmede van de wetenschap-
pelijke agenda kunnen worden verwijderd en menigeen zou in zijn d6dain
ten aanzien van de gepolijste handelsreizigers in organisatie-adviezen zijn
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gesterkt. Daarmee zou echter het alleen al wetenschapssociologisch interes-
sante fenomeen van de plotselinge en omvangrijke belangstelling voor hetvraagstuk van de organisatiecultuur al te lichtvaardig worden behandeld.
Bovendien is de economische achtergrond van de belangstelling intrige-
rend: juist in een tijd van economische recessie is deze immers ontstaan.
En dat is niet vanzelfsprekend, wanneer we ons rekenschap geven van het
domein, waartoe doorgaans de culturele aspecten van organisaties worden
gerekend. Dat is immers het domein van de irrationaliteit, van de 'zachte'
fenomenen, van het niet meetbare en nauwelijks manipuleerbare. Verder
dan het aanduiden van deze niet vanzelfsprekende en verrassende elemen-
ten in de ontdekking van de organisatiecultuur wil ik overigens niet gaan.

Wel zij hier vastgesteld, dat de economische ontwikkelingen in de jaren
tachtig een in ieder geval zichtbare en erkende achtergrond vormen van de
omvangrijke belangstelling voor organisatiecultuur (zie ook: Ulrich, 1986:
44). Enerzijds indiceerden de studies van het Japanse bedrijfsleven organi-
satiecultuur als een relevante variabele ter verklaring van de sterke concur-
rentiepositie tegenover Amerikaanse en Europese bedrijven. Anderzijds
bleek uit analyses van ondanks de recessie succesvolle Amerikaanse en
Europese bedrijven een, doorgaans vaag gedefinieerde, 'sterke cultuur' de
resterende harde kern ter verklaring van het succes: 'Strong cultures are not
only able to respond to an environment, but they also adapt to diverse and
changing circumstances. When times are tough, these companies can reach
deeply into their shared values and beliefs for the truth and courage to see
them though. When new chaillenges arise, they can adjust.' (Deal & Kenne-
dy, 1982: 195-196)

Als begeleidende en samenhangende fenomenen nemen we waar: een
hernieuwde nadruk op de rol van leiderschap (niet slechts in bedrijven,
maar ook in overheidsorganisaties en politiek); een ruime erkenning van
het belang van scholing - niet alleen in de zin van qualificatie, maar ook
van initiatie in en continuering van de organisatiecultuur; de groeiende be-
langstelling voor het vraagstuk van de kwaliteit van de arbeid - bijvoor-
beeld: kwaliteitscirkels, functieroulatie, motivatiemechanismen (Vergelijk:
De Sitter, 1981).

Dat alles duidt erop, dat in organisaties - en zeker in de literatuur over
organisaties - aspecten van moraal, ideologie, betekenis, waarden een emi-
nente plaats innemen. En in de populaire varianten van het denken over
organisaties valt vooral op de aandacht voor helden: Lee Iacocca, de grote
man van Chrysler USA en Wisse Dekker van het Nederlandse Philips. Hun
betekenis voor de respectievelijke organisaties wordt in klassieke mytholo-gische termen van verlossing, katharsis en moed beschreven.

Organisatiecultuur is derhalve een relatief nieuwe thematiek in de orga-
nisatietheorie tegen een maatschappelijke achtergrond van verhevigde in-
ternationale concurrentie en economische recessie.

Tevens kan worden gewezen op de invoering op grote schaal van auto-
matisering, informatietechnologie en robotisering in organisaties. Deze
ontwikkelingen hebben ingrijpende implicaties voor het functioneren van
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organisaties als sociale systemen en daarmede voor patronen van betekenis-
vorming en zingeving - kortom, voor de organisatiecultuur. Hoewel pri-
mair technologisch van aard genereren ze verandering van een zodanige in-
tensiteit, dat relatiepatronen, machtsverhoudingen en waarden en normen
beslissend transformeren. (Zie ook: Deal & Kennedy, 1982: 177 e.v.)

Tenslotte is er een wetenschapsinterne verklaring voor de aandacht, die
de organisatiecultuur ten deel valt: de onvrede met de traditionele organisa-
tietheoretische benaderingen en hun manco's in de analyse van niet onmid-
dellijk waarneembare en meetbare organisatie-aspecten. (Turner, 1986)
Morgan (1986) noemt in dat verband organisatiecultuur een 'beeld', een
'metafoor' voor organisaties, welke aan traditionele concepties wordt toe-
gevoegd.

2. Een beknopte voorgeschiedenis

Zoals elke 'ontdekking' heeft het begrip organisatiecultuur de glans van het
nieuwe en kan alleen al daarom op belangstelling en waardering rekenen.
Wat het wezenlijk nieuwe aan het begrip is, zal ik nog aanduiden - en dat
gebeurt mede in een kritiek op veel verhandelingen over organisatiecultuur.
Voorafgaande daaraan is een zeer beperkte historische terugblik nuttig.
Deze moet worden begrepen als een schets van continuTteit en meteen ook
van discontinuYteit. Cultuur is immers altijd aan de orde geweest in het den-
ken over organisaties. Tegelijk is de wijze, waarop momenteel in de organi-
satietheorie over cultuur wordt gedacht zeker als een vernieuwing op te vat-
ten.

In de organisatietheorie is steeds aandacht geschonken aan verschijnselen
als ideologie, waarden, normen, ethiek, symbolen, mythen, rituelen - kort-
om aan verschijnselen, welke niet tot de strict formele zijde van de organi-
satie kunnen worden gerekend, maar niet geheel overeenkomen met datge-
ne, wat doorgaans informele organisatie heet. Lammers stelt terecht, dat
de informele organisatie alles betreft, dat buiten het formeel-rationele ont-
werp van de organisatie valt en concludeert: 'Sociologisch gezien echter, is
die informele organisatie de eigenlijke organisatie, het samenlevingsver-
band dat geanalyseerd moet worden.' (Lammers, 1983: 89) In tal van stro-
mingen in de organisatietheorie worden verschijnselen beschreven en ge-
analyseerd, welke nu - meer systematisch - tot de organisatiecultuur wor-
den gerekend.

Te noemen is bijvoorbeeld de 'Human relations'-school, die ontstaat in
kritiek op de centrale uitgangspunten van de klassieke organisatieleer,
waarvan Taylor met zijn principes van 'Scientific Management' de belang-
rijkste representant is. Het conflict tussen beide scholen is een botsing tus-
sen mensvisies: tegenover de rationalistische these van de 'homo economi-
cus' van de klassieke organisatieleer legt de 'human relations'school de na-
druk op de sociale existentie van de mens. Bevrediging van de behoefte aan
zelfverwerkelijking door arbeid en participatie aan de arbeidsorganisatie is
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de ultieme doelstelling van organisaties. Die behoefte is niet alleen econo-
misch, doch ook sociaal-cultureel van aard. (Lammers, 1983: 82 e.v.; zie
ook Allaire & Firsirotu, 1984: 200 e.v.)

Deze inzichten blijven terugkeren in de organisatietheorie. Zo is er de
'Human resources'-richting, welke het belang van persoonlijke ontwikke-
ling en ontwikkeling van de organisatie benadrukt. Waarden en normen,
die evident van betekenis zijn voor het individuele functioneren, spelen der-
halve ook op het niveau van de organisatie een belangrijke rol. (Lammers,
1983: 90 e.v.) De leefbaarheid van organisaties is in deze stromingen een
cruciale problematiek. (Lammers, 1983: 100)

Lammers noemt de typologiestudies in de organisatiesociologie van de
jaren zestig. E6n belangrijke typologisering volgt dan uit aspecten van
ideologie, doelstellingen, waarden en normen, bedrijfsstijl, welke de orga-
nisaties kenmerken. In de zogenaamde correlatiestudies (Lammers, 1983:
133 e.v.), worden deze aspecten evenzeer benadrukt, maar dan in hun rela-
tie tot andere organisatiekenmerken.

Vooral ook de contingentietheorie (Lawrence & Lorsch, 1967) is in dit
verband belangrijk, omdat een van de (potentieel) invloedrijke omgevings-
factoren de cultuur  is:  '(...) a society's culture  is but another contingency
factor which may influence the structures and processes of organizations
(...). As the products of dialectic interplay with their environment, organi-
zations will reflect to a varying degree the values and culture of society.'
(Allaire & Firsirotu, 1984: 201)

Deze tendens van studies naar de relaties tusen organisaties en hun omge-
ving zet zich in de jaren '70 door. Enerzijds gaat het dan om vergelijkingen
tussen organisaties, anderzijds om internationale vergelijkingen. (Lam-
mers, 1983: 172 e.v.)

Een van de conclusies uit deze studies is, dat de maatschappelijke cultuur
een zeer belangrijke factor is ter verklaring van het functioneren van orga-
nisaties, hetgeen vooral internationale vergelijkingen releveren. Het werk
van Hofstede (1980) is in dit verband relevant. Deze auteur onderzoekt de
invloed van nationale culturen op multinationale ondernemingen. Daarbij
is hij vooral gernteresseerd in de culturele waarden, welke direct gerelateerd
zijn aan het arbeidsproces. De auteur concentreert zich vooral op de cul-
tuur van de maatschappelijke omgeving, die de leden van een organisatie
representeren.

Een andere conclusie, welke Lammers (1983) in navolging van Van
Doorn (1956) trekt, is, dat de historische ontwikkeling van organisaties er
een is van een 'mechanisch' naar een 'organisch' organisatietype. 'Het
komt erop neer dat 'mechanische' beheersingsvormen ten dele vervangen
worden door subtielere, indirectere vormen van beinvloeding in het kader
waarvan organisatiegenoten 'als mens' en groepslid bejegend en tevens
aangemoedigd worden hun eigen wijze van expressie en aanpassing in het
organisatorisch geheel te vinden.' (Lammers, 1983: 365) In plaats van for-
mele, procedurele vormen van beheersing zijn ideologie, waarden en nor-
men   dus een grotere   rol gaan spelen.
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Met de typering van organisaties als 'mechanisch' dan wel 'organisch'
hangt samen het begrip 'management-stijl', dat verschillende auteurs (o.a.
Khandwalla, 1977) hanteren. De waarden, normen en overtuigingen, welke
het management hanteert, zijn van belang voor het functioneren van een
organisatie. 'The values and beliefs of top management are critically im-
portant in the design of organizations. They affect vitally the structure,
functioning, and performance of the organization.' (Khandwalla, 1977:
430-431). De keuze voor een managementstijl is een cruciaal onderdeel van
het organisatie-ontwerp. (Khandwalla, 1977: 433 e.v.)

Ook het vraagstuk van leiderschap in organisaties verbinden vele auteurs
met vraagstukken van ideologie en normativiteit. Leiderschapstijl is verge-
lijkbaar met managementstijl. Ook hier is sprake van typologieen, welke
Hall resumeert in 'authoritarian (task)' en 'supportive (socioemotional)'
benaderingen (1972: 249). Vooral de laatste benadering benadrukt het be-
lang van de informele en normatieve domeinen van de organisatie.

Tenslotte noem ik voor Nederland de studie van Bekke (1976). De auteur
ontwikkelt daarin een visie op organisatieontwikkeling, waarin de culturele
component in organisaties een cruciale betekenis heeft. Organisatieontwik-
keling is volgens Bekke vooral herformulering van situatie-definities, waar-
in normatieve uitgangspunten, zowel de organisatie als haar omgeving be-
treffende, centraal staan.

In het voorgaande ging het om de aandacht van de organisatietheorie voor
verschijnselen als normen en waarden, ideologie, managementstijl, leider-
schap. Deze verschijnselen nu worden in samenhang met andere bestu-
deerd, zonder dat ze een dominante positie krijgen. De aandacht voor het
normatieve, het culturele en het symbolische is daarentegen overheersend
in die benaderingen van organisaties, welke Burrell en Morgan (1979) tot
het 'interpretive paradigm' binnen de sociologie rekenen. Bovendien ken-
merkt deze benadering zich door een specifieke wetenschapsopvatting, die
niet structuren, maar subjectieve en intersubjectieve betekenisgeving cen-
traal stelt. Daarmee kritiseert deze benadering het overheersende functio-
nalisme in de organisatietheorie.

Van empirisch onderzoek in organisaties is op het moment van schrijven
volgens Burrell en Morgan slechts in beperkte mate sprake in de verschil-
lende benaderingen binnen dit paradigma. 'They have sought to show how
the supposedly hard, concrete, tangible and 'real' aspects of organizational
life are dependent upon the subjective constructions of individual human
beings.' (Burrell & Morgan,  1979: 261).

In de jaren zeventig verschijnen de eerste publicaties, waarin expliciet aan-
dacht wordt geschonken aan organisatiecultuur.

Clark (1972) wijst in een bijdrage over hoger onderwijs op het bestaan
van sagen in een organisatie. Zijn overtuiging is, dat meer onderzoek naar
culturele en expressieve aspecten van organisaties geboden is, in het bijzon-
der geloof en sentiment. (Clark, 1972: 178) Een sage nu is een historisch
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gegroeid verhaal over bijzondere momenten en mensen. Clarks conclusie
preludeert op hetgeen in de organisatietheorie in de jaren tachtig staat te
gebeuren: 'Studying the evocative narratives and devotional ties of formal
systems leads to a better understanding of the fundamental capacities of
organizations to enhance or diminish the lives of participants. The organi-
zation possessing a saga is a place in which participants for a time at least
happily accept their bond.' (Clark,   1972:   183).

Westerlund & Sj6strand publiceren in 1979 een beschouwing over de rol
van mythen in organisaties. Mythen moeten daarbij beslist niet pejoratief
worden opgevat (zie ook Frissen, 1985b): het zijn gedeelde overtuigingen,
die het functioneren van een organisatie begrijpelijk en betekenisvol maken
en het gedrag van leden  van de organisatie normatief reguleren.

Tevens wijs ik op een themanummer van 'Administrative Science Quar-
terly' (met bijdragen van onder anderen Van Maanen, 19798 en b en San-
day, 1979), over kwalitatieve onderzoeksbenaderingen in de organisatiethe-
orie. Afgezien van de specifieke methodologie, onderscheiden deze benade-
ringen zich ook in de keuze van onderzoeksobjecten, welke vooral op het
terrein van de betekenissen liggen: 'There has come of age the significant
realization that the people we study (and often seek to assist) have a form
of life, a culture that is their own and if we wish to understand the behavi-
our of these people and the groups and organizations of which they are a
part,  we must first  be  able  to both appreciate and describe their culture.'
(Van Maanen, 1979a: 522)

Een vergelijkbare orientatie vinden we bij Brown (1978) en Gephart
(1978), alsmede in de eerder genoemde beschouwing van Burrell en Morgan
(1979) over het interpretatieve paradigma in de sociologie en zijn betekenis
voor de organisatietheorie.

Tenslotte is het Pettigrew (1979), die expliciet van organisatiecultuu.r
spreekt. Volgens deze auteur is het met name in een historische
'longitudinal-processual' analyse van een zich ontwikkelende organisatie,
meer dan in een actuele bestandsopname, relevant om aan de organisatie-
cultuur aandacht te schenken. Vooral de drama's in de geschiedenis van
een organisatie, doorgaans verbonden aan het optreden van entrepeneurs,
brengen de organisatiecultuur tot uitdrukking. Deze concretiseert zich in
mythen, symbolen en rituelen. De entrepeneurs zijn de scheppers van sym-
bolen, rituelen, mythen, overtuigingen en taal: de culturele en expressieve
componenten in het functioneren van een organisatie. (Pettigrew, 1979:
574)

Al met al is er een continuYteit in de organisatietheorie. Deze heeft steeds
aandacht gehad voor de culturele factor in een organisatie: waarden en
normen, leiderschap, stijlen van management, invloed van nationale cultu-
ren.

De ontwikkelingen in de jaren zeventig kondigen echter een breuk, een
discontinuYteit aan. Organisatiecultuur wordt, veel explicieter dan tot dan
toe, een zelfstandig object van studie. En binnen veel benaderingen krijgt
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het begrip de status van een fundamentele categorie ter verklaring van het
functioneren van organisaties.

3. Organisatiecultuur: vier benaderingen

Organisatiecultuur heeft als begrip een voorgeschiedenis, zoals gebleken,
maar het krijgt pas volle aandacht in het begin van de jaren tachtig. Ik
noem drie publicaties als teken hiervan en vermeld niet de begeleidende ver-
schijnselen in kranten, magazines, opleidings- en adviespraktijk. In 1982
verschijnt In Search of Excellence van Peters en Waterman, in datzelfde
jaar Corporate Cultures van Deal en Kennedy en in 1983 wijdt het toon-

aangevende blad Administrative Science Quarterly een themanummer aan
organisatiecultuur.

Deze drie publicaties markeren de doorbraak van het begrip 'organisatie-
cultuur'. Erop gevolgd  is een stroom van beschouwingen, empirische  on-
derzoekingen en theorievormende studies. Met Turner (1986) kan ik vast-
stellen, dat een 'orthodoxie' zich nog niet aftekent. Er heerst een grote tole-
rantie ten aanzien van onderscheiden invalshoeken; de posities in het debat
zijn nog nauwelijks ingenomen. Auteurs stemmen vooralsnog overeen in
de erkenning van het belang van het onderzoeksterrein, zonder dat consen-
sus bestaat over een beperkt aantal fundamentele uitgangspunten voor
theorievorming en empirisch onderzoek.

De literatuur overziend, acht ik een indeling echter zeer wel mogelijk.
Ik onderscheid in de organisatietheoretische beschouwingen over organisa-
tiecultuur vier benaderingen:
-  Cultuur als contingentiefactor.

7         -     C-ultyul81§ §ubsyStegmw in eeB  Organisatje.
-   Cultuur als aspects>itqgn yan een organisatle. -

    -  De organ,satie als culmfiel-fCnomveIi.
In de eerste drie benaderingen gaat het om een specifieke positionering van
de culturele factor in of rondom de organisatie. In de laatste benadering
is de culturele factor een fundamentele categorie, die aan functioneren van
organisaties betekenis verleent.

Cultuur als contingentiefactor
In deze opvatting is cultuur een relevante factor voor het functioneren van
organisaties. Het gaat dan om enerzijds de maatschappelijke cultuur,
waarbinnen een organisatie functioneert en anderzijds de culturele achter-
grond van de leden van de organisatie. Organisaties zijn immers altijd inge-
bed in en deel van een specifieke maatschappelijke cultuur. (Morey & Lu-
thans, 1985) Die maatschappelijke cultuur kan gedifferentieerd zijn en de
leden van de organisatie kunnen tot verschillende maatschappelijke subcul-
turen behoren. Tevens kan een organisatie op een bepaald marktsegment
zijn gericht en de culturele aspecten daarvan overnemen. Deze samenhang
tussen maatschappelijke cultuur en functioneren van de organisatie in zo-
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wel adaptieve als anticiperende zin, is vooral door de contingentietheorie
tot uitdrukking gebracht. (Zie: Lammers, 1983; Lawrence & Lorsch, 1967)

Zeer in het oog springend komt die relatie aan de oppervlakte, wanneer
een organisatie in verschillende nationale culturen functioneert en haar le-
den van verschillende culturele origine zijn. Van de verschillende studies
naar dit aspect van met name multi-nationale ondernemingen, heb ik reeds
eerder het werk van Hofstede (1980; 1983) genoemd. Deze auteur onder-
zoekt de betekenis van verschillen in waarden ten aanzien van arbeid in
vijftig verschillende landen en de betekenis van die verschillen voor organi-
saties, die met verschillende nationaliteiten en landen van doen hebben.
Die waarden kent hij vier dimensies toe:
a. individualisme versus collectivisme
b. mate van machtsafstand
c. mate van onzekerheidsvermijding
d. masculiniteit versus feminititeit.
Vijftig landen worden op basis van deze dimensies geclassificeerd.Conclu-
sies voor managementtheorieen en -praktijken worden getrokken. Cruciaal
is de vergroting van de 'culturele sensitiviteit' van organisatietheorieen.
Hofstede bevindt zich daarmede in het voetspoor van de contingentietheo-
rie. De auteur gaat in deze studie nauwelijks in op de interne organisatie-
cultuur. Hij concentreert zich op de cultuur van de maatschappelijke om-
geving, die de leden van een organisatie representeren. (Hofstede, 1980;
1983)

Hofstede benadrukt zowel de theoretische als praktische relevantie van
de resultaten van zijn studie - er is geen universele managementtheorie, laat
staan een universele managementpraktijk. Inzicht in de culturele determi-
natie van organisaties door hun omgeving biedt aanknopingspunten voor
een meer gedifferentieerd management van heterogene organisaties.

Deze benadering zou de meest traditionele kunnen worden genoemd: ze
verbindt de historische aandacht voor culturele aspecten binnen de organi-
satietheorie met recentere inzichten in de organisatietheorie, die expliciet de
organisatiecultuur betreffen. De hierna te noemen benaderingen sluiten de-
ze dan ook in: elke organisatie wordt door de culturele contingentiefactor
(mede) bepaald. Dat inzicht is terug te vinden bij vrijwel iedere auteur en
elke stroming.

Cultuur als subsysteem

Deze visie, die met de vorige samenhangt, beschouwt cultuur als een sepa-
raat onderdeel van organisaties. Cultuur is dan te onderscheiden van ande-
re subsystemen, zoals de structuur en de technologie. De subsystemen han-
gen met elkaar samen, maar kunnen afzonderlijk in hun specifieke existen-
tie worden beschreven. Het totaal van de subsystemen vormt dan de orga-
nisatie  als een zinvolle entiteit.

Deze visie is door de jaren heen in de organisatietheorie aanwezig ge-
weest. Aandacht voor waarden, normen, leiderschapsstijl, etc. (zie para-
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graaf 2) getuigt daarvan. De verschillende scholen onderscheiden zich on-
der meer van elkaar in hun respectievelijke waardering van het belang van
de subsystemen.

De recente beschouwingen over organisatiecultuur stellen het culturele
subsysteem in een organisatie centraal. Dat geldt zeker voor de initiators
van het denken over organisatiecultuur: Peters en Waterman (1982). Deze
auteurs zijn geYnteresseerd in ondernemingen, die ondanks hevige interna-
tionale concurrentie en ingrijpende recessie, succesvol zijn. Kan een nadere
studie van deze ondernemingen leren, wat redenen voor succes zijn? En
hun bevestigend antwoord bevat twee centrale elementen: succesvolle on-
dernemingen hebben (of hadden) sterke leiders; in succesvolle ondernemin-
gen zijn de waarden van deze leiders geincorporeerd in een cultuur. (Peters
& Waterman, 1982: 26)

De leidende theoretische notie is die van een kritiek op de monorationele
assumpties van zowel organisatietheorie als managementpraktijk. De crux
van management is volgens Peters en Waterman niet zozeer rationele
besluitvorming als 'the promotion and protection of values'. (Peters & Wa-
terman, 1982: 85) Excellente ondernemingen hebben een sterk ontwikkeld
geheel van waarden, dat binnen de onderneming wordt gedeeld en het ge-
drag reguleert. Het zijn deze waarden, die betekenis geven aan de specifie-
ke combinatie van productieprocessen, organisatiestructuren en marktstra-
tegieen; de kracht en de mate van consensus inzake de waarden bepalen het
succes, zo betogen zij. (Peters & Waterman, 1982: 319-320)

Voor hun cultuurbegrip sluiten de auteurs aan bij de omschrijving van
Pettigrew (1979), die hiervoor reeds aan de orde kwam. Het gaat naar hun
inzicht om de binnen een onderneming gedeelde waarden en om het mana-
gement van deze waarden. (Peters & Waterman 1982: 103-106) De verhel-
dering van het begrip moet worden gezocht in de overvloed aan anecdotes
en beschrijvingen, die het boek lardeert.

Bovendien is alleen een sterke cultuur, en dan nog een, die in overwegen-
de mate gericht is op de omgeving - de markt en de klant - een verklaring
voor  succes.  Want, zo betogen zij: 'Poorer-performing companies often
have strong cultures, too, but dysfunctional ones. They are usually focused
on internal politics rather than on the customer, or they focus on 'the num-
bers' rather than on the product and the people who make and sell it.' (Pe-
ters & Waterman, 1982: 76)

Peters en Waterman stellen de regulerende functie van cultuur voorop,
maar onderscheiden organisatiecultuur uitdrukkelijk van structuur, tech-
nologie, strategieformulering, etc. De andere subsystemen zijn dan niet
cultureel, maar kunnen culturele betekenis krijgen vanuit het functioneren-
de culturele subsysteem. Daarom is er binnen deze benadering ook veel
aandacht voor 'sterke culturen'.

Dat geldt ook voor Deal en Kennedy (1982). Zij benadrukken de samen-
hang tussen succes  van een organisatie  en een 'sterke cultuur': 'a strong
culture has almost always been the driving force behind continuing success
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in American business' (1982: 5). Zij erkennen tevens, dat een sterke cultuur
risico's van obsoletie en weerstand tegen verandering in zich dragen kan.
(1982: 34-36) Deze erkenning biedt vervolgens instrumentele mogelijkhe-
den: de cultuur van een organisatie kan worden gemanipuleerd en veran-
derd, wanneer bijvoorbeeld de omgeving daartoe noopt. (Deal & Kennedy,
1982: 107 e.v.)

Binnen het subsysteem 'organisatiecultuur' onderscheiden Deal en Ken-
nedy vier elementen:
a. Waarden. Deze vormen de kern van een organisatie-cultuur. 'Values

provide a sense of common direction for all employees and guidelines
for their day-to-day behaviour.' (Deal & Kennedy, 1982: 21) Waarden
bepalen de identiteit van een organisatie en reguleren de toewijding van
de leden ervan. Ze hebben een doorgaans lange geschiedenis, terug-
gaand tot de oorsprong van de organisatie, hetgeen tevens het risico van
conservatisme met zich brengt.

b. Helden. Helden personifieren de waarden en dus de kracht van een or-
ganisatie. Ze fungeren als voorbeelden, als rol-modellen. Charisma is
niet hun dominante kenmerk: 'They're hard, insensitive, often unlika-
ble sorts.'  (Deal & Kennedy,  1982: 55) Helden geven leiding,  maar bin-
nen een gevarieerd scala van gedragsregulerende procedures.

c. Riten en rituelen. Dit zijn gestandaardiseerde en genormeerde gedragin-
gen in een organisatie. Ze dramatiseren, zeker indien ze in een ceremo-
niele vorm voorkomen, de dominante waarden. Rituelen hebben een
centrale rol in de communicatie binnen'een organisatie.

d.  Het communicatie-netwerk. Dit netwerk is het patroon, dat naast de of-
ficiele blauwdruk een soort verborgen hierarchie vormt. Dit patroon mi-
tigeert in aanzienlijke mate officiele invloedsrelaties. Organisatieleden
vervullen  in dit netwerk rollen als 'storyteller', 'priests', 'whisperers',
'gossips', 'secretarial sources', 'spies', 'cabals'.  (Deal & Kennedy,  1982:
87-98)

Gegeven de centrale positie van de organisatiecultuur is het nu mogelijk op
basis van deze elementen organisaties te typeren. Deal en Kennedy onder-
scheiden vier typen organisatiecultuur:
-     'The tough-guy,  macho culture. A world of individualists who regularly

take high risks and get quick feedback on whether their actions were
right or wrong.' (1982: 107) Voorbeelden: management consultancy, re-
clame, amusement-industrie.

-    'The work hard/play hard culture.Pun and action are the rule here, and
employees take few risks, all with quick feedback; to succeed, the cultu-
re encourages them to maintain a high level of relatively lowrisk activi-
ty.' (1982: 108) Voorbeelden: de onroerend goed-sector, computer-
industrie, verkoop-organisaties.

-    ' The   bet-your-company culture. Cultures with big-stakes decisions,
where years pass before employees hear whether decisions have paid
off.  A high-risk, slow-feedback, environment.'  (1982: 108) Voorbeel-
den: olieindustrie, investeringsbanken, computer-ontwerp-bedrijven.
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-    ' The process culture. A world of little or no feedback where employees
find it hard to measure what they do; instead they concentrate on how
it is done. We have another name for this culture when the processes get
out of control - bureaucracy.' (1982: 108) Voorbeelden: overheidsorga-
nisaties, verzekeringsmaatschappijen, banken.

Van buitengewoon belang is inzicht in de organisatiecultuur voor het ma-
nagement en de verandering van die organisatie. Management van de orga-
nisatiecultuur getuigt van moed, aldus Deal & Kennedy (1982: 154-155),
omdat het meer voor de hand ligt rechtstreeks organisatieproblemen aan
te pakken in plaats van een rol in een cultureel drama te spelen, waarin ge-
dragsverandering bij medespelers van eminent belang is.

Dat duidt al op de gecompliceerde verhouding tussen organisatiecultuur
en organisatieverandering. Cultuur is de belangrijkste barritre voor organi-
satieverandering en tegelijkertijd is verandering van de organisatiecultuur
een fundamentele voorwaarde voor een substantiele verandering van de or-
ganisatie. Verandering van de organisatiecultuur bevelen Deal en Kennedy
dan ook alleen aan in uitzonderlijke omstandigheden: snelle veranderingen
in de omgeving; extreme competitie; (te) laag prestatieniveau; overgang
naar zeer grote schaal; snelle groei. (1982: 159-161)

In dergelijke situaties is een nadruk op de organisatiecultuur geboden.
(Zie ook: Gagliardi, 1986) Deze nadruk op de instrumentele aspecten van
organisatiecultuur vinden we ook bij Jones (1983) en Wilkins en Ouchi
(1983), die vanuit ruiltheoretisch perspectief organisatiecultuur en succes
van een organisatie bezien.

Tenslotte speculeren Deal en Kennedy over de implicaties van toekomsti-
ge ontwikkelingen voor organisatieculturen. (1982: 177 e.v.) Die ontwikke-
lingen regarderen enerzijds de factor arbeid, welke onder meer beter opge-
leid, flexibeler en bemiddelder zal zijn, en anderzijds de technologie, die
onder invloed van de electronica revolutionair zal wijzigen.

Toekomstige organisaties zullen geautomatiseerd zijn en bestaan uit klei-
ne, taak-georienteerde eenheden, die in aanzienlijke mate autonoom zullen
zijn en in grotere eenheden verbonden via elektronische en gecomputeri-
seerde communicatielijnen. Belangrijkste samenbindend element zal de
cultuur van de organisatie zijn: 'The winners in the business world of to-
morrow will be the heroes who can forge the values and beliefs, the rituals
and ceremonies, and a cultural network of storytellers and priests that can
keep working productively in semi-autonomous units that identify with a
corporate whole.'  (Deal & Kennedy,   1982:   193)

In deze visie op organisatiecultuur als subsysteem valt op, dat vooral sym-
bolische verschijnselen als zodanig in het centrum van de belangstelling
staan: mythen, taal, helden, rituelen, metaforen, verhalen. (Zie bijvoor-
beeld Dandrigde, 1986)

Door in een organisatie aandacht te schenken aan symbolen, verhalen,
legendes en mythen kan een organisatiecultuur, die normaal gesproken on-
zichtbaar blijft, worden ontcijferd, zo betogen Smith en Simmons (1983).
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De metaforen, welke organisatieleden hanteren, zijn belangrijk. Om nu de
precieze betekenis van deze metaforen - die zingevingsprocessen represente-
ren - te achterhalen, zijn de meta-metaforen relevant: de mythen. (1983:
378) De mythen verlenen betekenis aan het dagelijks gebruik van metafo-
ren. De mythen verwoorden de dominante waarden en verschaffen het al-
gemene zingevingskader. De metaforen zijn alleen in dit kader te begrijpen.

Een dergelijke nadruk op symbolische aspecten is ook te vinden bij Bolman
en Deal (1985). Zij onderscheiden binnen de organisatietheorie onder ande-
re de symbolische benadering. Deze betreft met name organisatieculturen.
Daarbinnen zijn te onderscheiden: mythen, welke door de auteurs vooral
in hun tegelijk noodzakelijke en illusoire betekenis worden opgevat (zie
ook: Frissen, 1985a); verhalen en sprookjes als concretiseringen van de my-
then; rituelen en ceremonies, die socialiseren, stabiliseren, onzekerheden en
ambiguYteiten reduceren en boodschappen voor de omgeving inhouden;
metaforen, humor en spel, welke middelen zijn om behoeften aan creativi-
teit en uniciteit uit te drukken. (1985: 153 e.v.)

De symbolische benadering heeft volgens de auteurs vooral een functie
in het verbinden van het feitelijke functioneren van organisaties met de be-
leving van dat functioneren. (1985: 173) Daarbij ligt een nadruk op de in
andere benaderingen tot irrationele en illusoire fenomenen bestempelde
organisatie-aspecten, (1985: 224). Dat 'normale' organisatieverschijnselen
eveneens cultureel van aard zijn, wordt door de auteurs soms erkend, maar
niet ten volle, zodat de culturele dimensie vaak een extern effect van die
verschijnselen lijkt te zijn. Daarbij zij overigens aangetekend, dat Bolman
en Deal terecht wijzen op de jonge leeftijd van de symbolische benadering
en de perspectieven ervan ruim schetsen, zodat zij een analyse van organi-
saties als intrinsiek culturele fenomenen niet a priori uitsluiten.

Ook veel studies uit de hoek van de sociaal-psychologische organisatietheo-
rie hanteren het concept cultuur als subsysteem. Voor de meeste bijdragen
in Kilmann, Saxton en Serpa (1985) geldt dat.

Een sterk op socialisatie en groepsdynamische processen georienteerd
concept van organisatiecultuur vinden we bij Schein (1984; 1985a en b).
Organisatiecultuur is een patroon van basisassumpties, dat doorgaans on-
bewust blijft en de basis voor waarden biedt. Het patroon vertoont de trek-
ken van een paradigma, omdat het op orde en consistentie is gericht, en het
kan altijd aan een specifieke groep worden toegerekend. De sterkte van een
cultuur varieert, maar correleert niet per se positief met de effectiviteit van
een organisatie, zo stelt Schein vast.

Cultuur wordt via socialisatie overgedragen; ze wordt geleerd in situaties
van onzekerheidsreductie en probleemoplossing. (Op dat laatste aspect
gaat Bate (1984) nader in.) Onzekerheid en problemen zijn volgens Schein
gelegen in aanpassing aan de omgeving en in vraagstukken van interne inte-
gratie. Na langdurige herhaling en gebleken succes van gevonden oplossin-
gen vormen zich assumpties, die de kern van de cultuur gaan vormen. Le-
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den van de organisaties worden gesocialiseerd in het waarnemen, denken
en voelen volgens die assumpties.

De subsysteem-opvatting is in de organisatietheorie het meest gebruike-
lijk en het verst uitgewerkt. Typologieen van organisatiecultuur zijn op ba-
sis van deze gedachte geformuleerd. Van Hoewijk (1988) geeft daarvan een
overzicht. Pogingen zijn ondernomen om meet- en diagnose-instrumenten
voor cultuur te ontwikkelen. Verschillende daarvan zijn te vinden in Swa-
nink (1988) en worden op uiteenlopende organisaties toegepast. Daarbij
wordt cultuur in een aantal dimensies (Soeters, 1988) of indicatoren geope-
rationaliseerd en is de mogelijkheid van verandering of manipulatie van de
cultuur uitgangspunt. (Zie: Frissen, 1988b)

De opvatting, volgens welke cultuur een subsysteem in een organisatie is,
is als volgt te resumeren:
-   de organisatiecultuur is te onderscheiden van andere subsystemen in een

organisatie, maar heeft een belangrijke, zo niet de belangrijkste, regule-
rende functie;

-   de organisatiecultuur bepaalt voor een belangrijk deel het succes van een
organisatie;

-   tot de organisatiecultuur vallen enerzijds de symbolische verschijnselen
binnen een organisatie te rekenen en anderzijds (sociaal-psychologische)
aspecten van leiderschap, waarden en normen en groepsgedrag en
groepssamenhang;

- de organisatiecultuur is object van management en van verande-
ringsstrategietn. Organisatiecultuur is in een organisatie een instrumen-
tele variabele.

Cultuur als aspect-systeem

Deze visie gaat verder dan de voorgaande door cultuur niet als een sub-
systeem, maar als een aspect-systeem te beschouwen. Een aspect-systeem
representeert een eigenschap of een activiteit of een verschijnsel, eigen aan
alle subsystemen binnen een organisatie. Een voorbeeld van een aspect-
systeem is besturing (Snellen, 1984), terwijl ook informatisering een aspect-
systeem zou kunnen zijn. (Frissen, 1986b)

Cultuur, in de betekenis van een aspect-systeem, is een dimensie van alle
structuren en processen binnen organisaties. Dit betekent, dat naast de
aandacht voor de meer voor de hand liggende culturele verschijnselen, wel-
ke in de vorige visie tot een apart subsysteem werden gerekend, in deze op-
vatting het inzicht geldt, dat alle subsystemen een culturele dimensie heb-
ben. Zo is bijvoorbeeld de structuur van een organisatie steeds waardegela-
den en is de structuur zinvol, betekenisvol, omdat die waarde-geladenheid
bestaat. (zie: Meyer & Rowan, 1977) De structuur is dan tegelijk een sociale
realiteit dn een sociale constructie van de realiteit. Perceptie van die realiteit
is dan alleen mogelijk, indien ook de culturele dimensie wordt geperci-
pieerd. Alle verschijnselen in een organisatie hebben dus een culturele di-
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mensie of kunnen deze hebben: taal, structuur, technologie, beleidsproces-
sen, etc.

Martin, Feldman, Hatch en Sitkin (1983) betogen, dat het specifieke van
een organisatiecultuur steeds is de uniciteit van de organisatie, die de cul-
tuur produceert en reproduceert. Die uniciteit is echter paradoxaal, omdat
deze in niet-unieke culturele verschijnselen wordt uitgedrukt; doorgaans
gebeurt  dat in verhalen.

Het  belang  van taal wordt ook benadrukt door Barley: '(...) organizati-
ons are speech communities sharing socially constructed systems of mea-
ning that allow members to make sense of their immediate, and perhaps
not so immediate, environment.' (Barley, 1983: 393) De semiotiek is dan
ook een discipline, die van nut is in het onderzoek naar organisatiecultuur.
Vooral in het blootleggen van betekenissen en codes in alledaagse ver-
schijnselen bewijst deze haar belang voor de studie van organisatie en cul-
tuur.

Ook Broms en Gahmberg (1983) wijzen erop, dat de organisatiecultuur
in het verschijnsel communicatie in een organisatie tot uiting komt. Vol-
gens deze auteurs is een cultuur samengesteld uit waarde-geladen beelden:
mythen. (1983: 482) Mythologie is dan de aangewezen onderzoeksmethode
en de 'autocommunication' binnen een organisatie het aangewezen terrein.
Die vorm van communicatie releveert namelijk de mythen in een organisa-
tie. Van cruciale betekenis zijn dan de strategische plannen, waarin een or-
ganisatie 'met zichzelf' communiceert. Strategische plannen zijn 'normale'
elementen binnen een organisatie. Cultuur is echter een belangrijke dimen-
sie ervan. Studie van de organisatiecultuur bestaat dan ook, volgens onder-
havige benadering, in het ontcijferen van deze dimensie.

In de benadering van organisatiecultuur als aspectsysteem worden twee ri-
sico's vermeden, die met de vorige benadering zijn verbonden. Enerzijds
bestaat de neiging om een organisatie te zeer monolitisch te beschouwen,
als zou er van 66n organisatiecultuur sprake zijn en niet van een pluraliteit
van, mogelijk contradictoire, (sub-)culturen. Anderzijds wordt het politie-
ke aspect in een organisatie vaak verwaarloosd: het vraagstuk van de relatie
tussen cultuur en macht.

De antropologe Gregory (1983) gaat in op het eerstgenoemde risico en
benadrukt het belang van een studie van organisatiecultuur, waarin de ge-
zichtspunten en ervaringen van organisatieleden zelf centraal staan. Zij be-
pleit een ethnografische studie van 'native' gezichtspunten en komt tot de
conclusie, dat binnen organisaties steeds sprake is van een pluraliteit van
culturen en niet van 66n overkoepelende cultuur.

Een zelfde inzicht over het v66rkomen van meer dan een cultuur in orga-
nisaties vinden we bij Morey en Luthans (1985: 221). Door het aspectka-
rakter van organisatiecultuur te benadrukken, ligt het pluriforme karakter
van de cultuur voor de hand. Deze is dan immers verbonden met verschil-
lend geaarde subsystemen in de organisatie.

Van Hoewijk (1988) wijst in dit verband op de eenzijdige aandacht voor
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de dominante cultuur en in het bijzonder die van de leider, hetgeen zij zor-
genbarend acht. (1988: 44)

Riley (1983) formuleert het tweede risico als een spanning tussen hande-
lingen en structuren in een organisatie, waarbij naar haar inzicht organisa-
tietheoretische beschouwingen over organisatiecultuur handelingen een te
groot accent geven. Zij hanteert Giddens' begrip 'structuration' als een ver-
binding van handelingen en maatschappelijke structuur. De 'structuration'
van een organisatie is ook zo'n verbinding en die verbinding is politiek,
omdat machtsverhoudingen en legitimaties er aan ten grondslag liggen. De
'structuration' resulteert in een symbolische ordening van betekenissen. De
organisatiecultuur is daarvan een onderdeel en deze is dus pluriform: tan
cultuur bestaat niet, omdat de culturele ordening politiek van karakter is.

Ook Izraeli en Jick (1986) betogen, dat organisatiecultuur niet los van
machtsverhoudingen in een organisatie kan worden gezien. De verdeling
van macht en gezag in een organisatie heeft een belangrijke culturele di-
mensie, hetgeen de auteurs demonstreren aan de hand van de wijze, waar-
op 'refusal' in een organisatie is gecodificeerd.

De combinatie van pluriformiteit van culturen enerzijds en machtsver-
houdingen anderzijds kan overigens betekenen, dat door de dominantie
van een subcultuur pluriformiteit in een organisatie wordt weggedrukt.

Belangrijkste gedachte in deze benadering, zo sluit ik af, is dat de expliciet
symbolische elementen van een organisatie in mindere mate te onderschei-
den zijn van de culturele aspecten, die inherent zijn aan alle organisatiever-
schijnselen, hetgeen in de vorige opvatting niet of nauwelijks wordt onder-
kend.

Bovendien komen in deze benadering twee belangrijke inzichten tot uit-
drukking:

-   de organisatiecultuur is pluriform: er kunnen verschillende subculturen
bestaan;

-  de organisatiecultuur is niet los van politiek, van machtsverhoudingen
te   zien.

De culturele betekenis van alle organisatieverschijnselen is eigen aan die
verschijnselen, omdat ze culturele artefacten zijn en wordt niet per se ont-
leend aan het culturele subsysteem van een organisatie. Daarmede is aange-
duid, dat deze benadering zich slechts gradueel van de volgende onder-
scheidt.

De organisatie als cultureel fenomeen

In deze visie komt de notie tot uitdrukking, dat de organisatie zelf een cul-
tureel fenomeen is. Zoals Morey en Luthans het stellen: 'Organizations are
important cultural artifacts themselves.'   (1985: 221) Cultuur  is  dan  een
'root metaphor' (Smircich, 1983a) voor organisaties.

In deze opvatting indiceert het cultuurbegrip dan ook geen oordelen over
de kwaliteit van het functioneren van organisaties: cultuur is een strict ana-
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lytisch begrip (Jellinek, Smircich & Hirsch, 1983).
Verschillende bijdragen aan een themanummer uit 1983 van de Admi-

nistrative Science Quarterly kunnen tot deze benadering worden gerekend.
De inleiding van Jellinek, Smircich en Hirsch geeft daarvan blijk:'Culture
as a rootmetaphor for organization studies is one such idea, redirecting our
attention away from some of the commonly accepted 'important things'
(such as structure or technology) and toward the (until now) less- frequently
examined elements raised to importance by the new metaphor (such as sha-
red understandings, norms, or values). Especially in conjunction with
other approaches, culture may provide the critical tension that can lead to
new insight.' (Jellinek, Smircich & Hirsch, 1983: 331)

Ook Allaire en Firsirotu (1984) reken ik tot deze benadering. De auteurs
benadrukken het belang van organisatiecultuur. Dit begrip 'is a powerful
tool for interpreting organizational life and behaviour and for understan-
ding the processes of decay, adaptation and radical change in organizati-
ons' (1984: 216). Een eerste vereiste is dan echter de fundering van veel or-
ganisatietheoretische beschouwingen in cultureel-antropologische theorie-
vorming over cultuur. Een buitengewoon belangrijke distinctie is die tussen
de opvatting, waarin cultuur is ingebed in het sociale systeem, en de opvat-
ting, volgens welke cultuur een separaat 'ideational' domein is. (1984: 195)
Binnen elk van deze opvattingen bestaan uiteraard nuances.

Allaire en Firsirotu verbinden nu verschillende organisatietheoretische
stromingen met de (nuances binnen) de genoemde tweedeling. De meeste
verwantschap voelen zij met de laatstgenoemde richting - cultuur als
systeem van ideeen - en daarbinnen met de symbolische school, waarvan
Geertz (1973) de belangrijkste representant is. De nadruk in deze school ligt
op cultuur als gedeeld patroon van betekenissen en betekenisvorming:
'Culture is the fabric of meaning in terms of which human beings interpret
their experience and guide their action.' (Geertz,  1973:  145) Voor organisa-
ties impliceert dit, dat deze worden gekarakteriseerd door betekenisstructu-
ren, gevormd door (a) de geschiedenis van de organisatie (b) de situatiedefi-
nities van dominante actoren en (c) cumulatieve interpretatie van en zinge-
ving aan handelingen door de organisatieleden. (Allaire & Firsirotu, 1984:
208)

De auteurs stellen een conceptueel raamwerk voor, waarin een organisa-
tie drie componenten heeft:   1. een socio-structureel systeem (strategieen,
beleid, management, etc.); 2. een cultureel systeem, met als elementen my-
then,  ideologie en waarden; 3. individuele actoren, die zowel door eerstge-
noemde systemen worden bepaald, als hieraan een bijdrage leveren. (1984:
214-215) Organisaties nu zijn 'social creations and creators of social mea-
ning.' (1984: 216)

Onduidelijk in de bijdrage van deze auteurs blijft de preciese positie van
de drie genoemde componenten ten opzichte van elkaar. Wel verwijzen ze
naar Geertz, die, in debat met Parsons, heeft betoogd, dat het sociale
systeem en het culturele systeem analytisch te scheiden zijn, maar in de wer-
kelijkheid nauw verweven zijn. Die verwevenheid is, aldus Geertz, echter
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een specifieke: het sociale systeem is de feitelijke, waarneembare hande-
lingswerkelijkheid, terwijl het culturele systeem de zinvolheid van het han-
delen genereert. Indien zulks ook voor organisaties geldt, dan is cultuur
niet een component van een organisatie, maar een dimensie, die de overige
componenten doordringt, of meer nog, zoals eerder door Smircich (1983a)
gesteld, een 'root-metaphor' voor organisaties. Een organisatie heeft dan
niet slechts een cultuur, maar is in wezen een cultureel fenomeen.

Juist omdat Allaire en Firsirotu zo expliciet zich op Geertz baseren, be-
horen zij tot de hier besproken opvatting, waarin cultuur het centrale ken-
merk is van sociale processen in het algemeen en derhalve ook van organi-
saties. Cultuur is niet alleen een subsysteem, zoals de kunst dat maatschap-
pelijk is, en evenmin alleen een aspectsysteem, zoals symbolische elementen
elk sociaal handelen kenmerken, maar cultuur is de determinerende factor
van alle handelingen en structuren.

Organisatiecultuur is voor deze benadering dan ook geen adequaat be-
grip meer. Organisatiecultuur blijft relevant om deelaspecten binnen orga-
nisaties te kunnen verklaren, bijvoorbeeld mythen, rituelen, ritualisering,
symbolen. Voor een duiding van de organisatie als geheel blijft het begrip
organisatiecultuur te specifiek en de organisatietheorie te beperkt.

Het ligt in deze visie meer in de rede 'terug te grijpen' op cultuursociolo-
gie en antropologie. Deze disciplines zijn immers beter toegerust om maat-
schappelijke verschijnselen in hun totaliteit te duiden in het raamwerk van
een maatschappelijke cultuur. (Zie Zijderveld, 1983a en b) Daarmede
wordt een raakpunt zichtbaar met de eerstgenoemde benadering. Het ver-
schil is echter kwalitatief: het gaat hier niet om cultuur als contingentiefac-
tor, maar veeleer om cultuur als determinerende factor.

Verderop in deze studie komt deze opvatting - en met name de cultuurso-
ciologie - nog uitgebreid aan de orde.

4. Terzijde: een vervolg op organisatiecultuur

Aan dit overzicht van organisatietheoretische beschouwingen over organi-
satiecultuur voeg ik toe een recente ontwikkeling, die in het verlengde van
voorgaande beschouwingen ligt: ideeen over transformatiemanagement.
Ze blijven buiten de gehanteerde vierdeling in benaderingen, omdat ze in
het vervolg van deze studie geen aandacht meer zullen krijgen. Ze zijn ech-
ter te fascinerend   om   ze   niet   aan te duiden.

In vervolg op de aandacht voor organisatiecultuur en met continuering
van die aandacht is een nieuw begrip naar voren gekomen: transformatie-
management. Dit begrip duidt op de noodzaak van organisatieverandering
via metamorfose. De totale organisatie zal moeten veranderen - in struc-

tuur, maar vooral in cultuur - vanwege de omvattende kwalitatieve veran-

deringen in de maatschappelijke omgeving.
In zijn meest esoterische vorm hangt deze benadering samen met een

complex van visies en bewegingen, die een nieuwe verbinding willen tussen

westers, rationalistisch denken enerzijds en anderzijds vormen van
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mystiek, bewustzijnsverruiming en oosterse filosofiebn en levensbeschou-
wingen. Zowel de ideeen van Capra, als de 'Aquarius-Samenzwering' van
Ferguson (1980) behoren daartoe.

Ik zal hier geen oorded vellen over dit ideeencomplex. Relevant is de be-
tekenis ervan voor de organisatietheorie.

De achtergrond voor deze ontwikkeling is tweeerlei:
a. De instrumentele orientatie van veel organisatietheorie, die organisatie-

verandering als belangrijke kennisinteresse heeft. (Zie Vrakking, 1985)
De organisatietheorie is doorgaans niet slechts geinteresseerd in analyse,
maar ook in het doen van aanbevelingen, gericht op verbetering en ver-
andering. Vandaar de overgang van analytische beschouwingen over or-
ganisatiecultuur naar ideeen over transformatiemanagement.

b. De bijzondere relatie tussen organisatiecultuur en organisatieverande-
ring. Het inzicht, dat de cultuur van een organisatie een belangrijk en
indringend fenomeen is, leidt tot de conclusie, dat organisatieverande-
ring niet alleen verandering van de cultuur vereist, maar tevens per defi-
nitie ingrijpend is. Immers, als cultuur een centraal organisatiekenmerk
is, dan is organisatieverandering niet alleen altijd cultuurverandering,
maar tevens altijd radicaal.

De concrete vormgeving van transformatiemanagement sluit dan ook di-
rect aan op de organisatiecultuur. Daarin liggen zowel aangrijpingspunt,
instrumenten als doel van de verandering. In de cultuur liggen de funda-
mentele waarden verankerd, welke een organisatieverandering moet aan-
grijpen om succesvol te zijn; deze waarden dienen op een radicale wijze te
veranderen; culturele mechanismen, zoals mythen en rituelen (Owen, 1984)
zijn dan instrumenten om de verandering te bewerkstelligen.

Theoretisch zijn beschouwingen over transformatiemanagement voor-
alsnog zwak. Fascinerend in de bereidheid om non-conventionele strate-
gieen en tactieken toe te passen zijn ze echter wel. Omdat ze buiten het
bestek van deze studie vallen, verwijs ik naar enkele auteurs: Harrison
(1983 ); Owen (1984); Quispel & Van Gils (1986); Quispel (1986); Kiefer &
Senge (1986); Stufkes (1986).

5. Enige kanttekeningen

Verwerking van de verschillende inzichten over organisatiecultuur, zoals
gepresenteerd door de organisatietheorie, in een eigen conceptueel raam-
werk (hoofdstuk 6), empirisch onderzoek op basis daarvan (hoofdstukken
7 tot en met 9) en een theoretische interpretatie (hoofdstuk 10), acht ik
vruchtbaarder dan een uitvoerige kritiek op de verschillende inzichten, die
hiervoor de revue zijn gepasseerd.

Enige kritische kanttekeningen zijn echter op hun plaats, zeker ook om
het conceptuele kader precieser en verfijnder gestalte te kunnen geven.
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Het begrip 'cultuur'
Cultuur krijgt in de organisatietheorie niet altijd een preciese omschrijving.

Het cultuurbegrip van bijvoorbeeld Peters en Waterman is niet alleen
onduidelijk qua inhoud, het is tevens onduidelijk qua betekenis. Is cultuur
cert analytisch begrip of is het normatief? De instrumentele hantering van
het begrip duidt op het laatste, waarmee het zijn verklarende en analytische
kracht voor een belangrijk deel verliest.

Eveneens blijft onopgehelderd, of cultuur een apart systeem van een or-
ganisatie is, dan wel een dimensie van het gehele functioneren van een orga-
nisatie. De nadruk, die Peters en Waterman leggen op waarden als de kern
van de cultuur geeft aanleiding te spreken van een subsysteem. De regule-
rende kracht voor alle verschijnselen binnen een organisatie - een tegelij-
kertijd aangehangen standpunt - zou veeleer wijzen op cultuur als dimen-
sie, als aspectsysteem.

Als 'eye-opener' is /n Search of Excellence van groot belang geweest; wat
de theoretische kwaliteit betreft valt niet veel ten faveure ervan te zeggen.

(Zie ook: Carroll, 1983)

De bijdrage van Deal en Kennedy (1982) is zonder aarzeling diepgaander
en systematischer te noemen dan die van Peters en Waterman. Desondanks
is een aantal manco's identiek.

Zo is de preciese betekenis van cultuur niet duidelijk, ondanks de refe-

rentie aan twee definities, waarvan de ene een globale woordenboekom-
schrijving is en eenzijdig op kennisverwerving en kennisoverdracht gericht,
en  de andere buitengewoon triviaal:  'the  way  we do things around  here'.
(Deal & Kennedy, 1982: 5) In de studie zelf worden deze omschrijvingen
niet gesystematiseerd. Cultuur is daarin een verzamelbegrip voor tal van fe-
nomenen, die soms leerprocessen, soms de informele organisatie, soms
symbolische interactie, soms leiderschapsstijlen betreffen.

Evenmin is duidelijk, of cultuur een subsysteem is - een relatief auto-
noom compartiment van een organisatie, naast structuur en technologie -,
een aspectsysteem dan wel een fundamentele basiscategorie, zonder welke
een organisatie noch bestaat, noch begrepen kan worden - om in termen
van Smircich (19838) te spreken: een 'root metaphor'.

Samenhangend daarmede is de verwarring tussen analyse en instrumen-
taliteit en de verwarring tussen analyse en normativiteit te noemen. Minder
dan Peters en Waterman (1982) hanteren Deal en Kennedy een instrumen-
teel cultuurbegrip. Desondanks wordt vaak over de mogelijkheden tot ma-
nipulatie via en van de organisatiecultuur gesproken. De instrumentaliteit
blijkt nog duidelijker, wanneer ook zij spreken van 'strong cultures' als
voorwaarde voor succes. De instrumentaliteit wordt normatief, wanneer
overheidsorganisaties in het vizier komen, hetgeen overigens zelden ge-
beurt. Dan is slechts sprake van een strict pejoratieve omschrijving van bu-
reaucratie als organisatiecultuur. (1982: 108 bijvoorbeeld) De auteurs gaan
zo volstrekt voorbij aan de onontkoombaarheid van ontwikkelingen in de
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bureaucratie, zoals: vicieuse cirkels (Vroom, 1980; Masuch, 1985). Die on-
ontkoombaarheid zou in de eerste plaats cultureel moeten worden geduid,
alvorens in al dan niet afkeurende termen over dit type organisatiecultuur
te spreken. Het gaat er veeleer om met een 'verwonderde blik' (Tennekes
& Voigt, 1983) het functioneren van overheidsorganisaties en mensen erin
waar te nemen en te verklaren waarom dit functioneren betekenisvol en
zinvol is. (Frissen, 19858)

Alle kritiek neemt echter geenszins de verdienste weg, die aan de studie
van Deal en Kennedy toekomt: een eerste, rijkelijk geillustreerde, introduc-
tie van een begrip, dat een vruchtbare en nieuwe weg wijst in de organisa-
tietheorie.

De globaliteit van de gehanteerde cultuurbegrippen is overigens niet het
grootste probleem. Kroeber en Kluckhohn (1952) inventariseren in een
historische en analytische beschouwing over het begrip 'cultuur' 161 defini-
ties, nog daargelaten de talloze niet-formele omschrijvingen, die in deze
studie voorkomen. Problematischer is echter, dat de status van het ver-
schijnsel, dat met het begrip wordt aangeduid vaak onduidelijk blijft of dat
het verschijnsel te eenzijdig wordt getypeerd.

Vaak zijn het min of meer exotische fenomenen, die auteurs met het be-
grip cultuur aanduiden. Men spreekt dan over de mythische, rituele, cere-

moniele en symbolische aspecten van de cultuur zonder een verdere verdie-
ping in de reguliere processen en structuren van een organisatie, welke
evenzeer een culturele dimensie hebben. Doet men dat laatste wel, dan
blijft de beschouwing vaak beperkt tot waarden, normen en basisassump-
ties als belangrijkste culturele verschijnselen.

Eerstgenoemde eenzijdigheid heeft als risico, dat 'buitenstaanders' na
een aanvankelijke fascinatie snel zullen concluderen, dat organisatiecul-
tuur relevant, doch niet fundamenteel is. Laatstgenoemde eenzijdigheid
draagt het gevaar van het psychologisme in zich: een te sterke nadruk op
individueel en groepsgedrag en een verwaarlozing van het institutionele ka-
rakter van cultuur. (Vooral bij Schein, 1985a en b en bij Kilmann, Saxton
& Serpa, 1985a)

Hiermee hangt samen de onduidelijkheid inzake de specifieke positie van
organisatiecultuur als subsysteem, dan wel aspect-systeem. Meestal is de
organisatiecultuur een separate entiteit, weliswaar van invloed op, maar
duidelijk te onderscheiden van bijvoorbeeld structuur en technologie. Dat
geldt zelfs, voorzover organisatiecultuur de belangrijkste determinant van
organisatorische effectiviteit wordt geacht. (Peters & Waterman, 1982)
Ook echter, wanneer organisatiecultuur als een dimensie wordt opgevat, is
de preciese betekenis daarvan onduidelijk, zoals bijvoorbeeld Smircich
(1983a) terecht betoogt. Cultuur blijft dan een variabele.

Ook Schein waarschuwt tegen een onzorgvuldig gebruik van het begrip
cultuur, hoewel hij zelf een eenzijdige sociaal-psychologische conceptie van
cultuur hanteert.

Cultuur mag niet worden ingeperkt tot gedragspatronen en waarden;
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cultuur wordt geleerd, hetgeen betekent dat cultuurverandering bepaald
niet eenvoudig is; cultuur is niet beperkt tot menselijke verhoudingen,
maar betreft fundamentele sociale categorieEn; meer of krachtiger cultuur
is niet per definitie beter. (Schein, 1985b: 41-42)

In dat licht valt ook het een en ander af te dingen op de instrumentele
orientatie, die in veel organisatietheoretische beschouwingen overheerst.
(Zie bijvoorbeeld: Bos, Derijcke, Knaapen & Middel, 1985 en 1986 en de
verschillende bijdragen daarin; Owen, 1984; Vrakking 1985.) Analyse van
en inzicht in de organisatiecultuur staan dan in het perspectief van
organisatie-ontwerp en organisatieverandering. Dat behoeft geen bezwaar
op te leveren indien de relatie tussen descriptie en prescriptie dan maar ex-
pliciet onderwerp van problematisering is. Dat nu ontbreekt echter door-
gaans, waarmee organisatietheorie veel overeenkomst met de bestuurskun-
de vertoont. (Zie Frissen, 1984 en 19850) Wetenschap en advisering zijn ge-
scheiden activiteiten en beide falen, indien ze zich al te zeer door de ander
in   probleemstelling en aanpak laten inspireren.

Een concrete aanduiding van deze bezwaren: een instrumentele orienta-
tie staat vaak in het perspectief van gewenste organisatieverandering. Een
wetenschappelijke analyse van organisaties heeft echter organisatieveran-
dering als te problematiseren en te onderzoeken aspect. Te meer geldt dat
in een culturele analyse, waarin verandering in de eerste plaats als cultureel
fenomeen (als waarde in zich: zie Zijderveld, 1985b) dient te worden gecon-
cipieerd en waarin dus de instrumentele kant van verandering geen oog-
merk doch object van analyse is.

Een onderscheid, dat met betrekking tot de samenhang tussen organisa-
tiecultuur en organisatieverandering moet worden gemaakt, is het volgen-
de: organisatiecultuur kan zowel object als instrument van organisatieve-
randering zijn. Organisatiecultuur als object van verandering verwijst naar
het empirisch fenomeen organisatiecultuur, dat wordt of moet worden ver-
anderd. Over de instrumenten, waarmee de verandering wordt bewerkstel-
ligd, is dan nog niets gezegd. Deze kunnen zowel structureel, als technolo-
gisch als cultureel van aard zijn. Zijn de veranderingsinstrumenten cultu-
reel van aard, dan kan het object van verandering zowel structuur als tech-
nologie als cultuur zijn.

In deze studie wordt de cultuur van een organisatie opgevat als het geheel
van zingevingspatronen in en rondom een organisatie. In hoofdstuk 6 kom
ik hierop uitvoeriger terug.

Het begrip 'organisatie'
Ook de hantering van het begrip organisatie in de besproken beschouwin-
gen is niet zonder problemen.

Twee punten van kritiek staan voor mij centraal: in de eerste plaats de
verwaarlozing van het onderscheid tussen private en overheidsorganisaties;
in de tweede plaats, voorzover men voornoemd onderscheid bewust niet
maakt, de niet-fundamentele beschouwingswijze van het gemeenschappe-
lijke in alle organisaties.
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Hoewel de organisatietheorie in empirisch onderzoek zowel private als
overheidsorganisaties bestudeert, is het fundamentele onderscheid tussen
beide soorten organisaties slechts zelden expliciet aan de orde. Veeleer
wordt de gemeenschappelijkheid benadrukt: het gaat in beide gevallen om
vormen van georganiseerd, gestructureerd sociaal handelen en de belang-
rijkste overeenkomst is het bureaucratisch karakter. Daarbij is het bureau-
cratisch karakter een verzameling structurele kenmerken en tendenties en
minder een ideaaltypisch construct. (Zie Vroom, 1980)

Wat in ieder geval, naar mijn oordeel volstrekt ten onrechte, wordt ver-
waarloosd is het rechtskarakter en tevens het machtskarakter van overheids-
organisaties. Beide essentiele karakteristieken betreffen zowel de interne
organisatorische ordening van overheidsorganisaties als de relaties van de-
ze organisaties met het politieke systeem en de maatschappij in totaliteit.

Moderne overheidsorganisaties zijn in westerse samenlevingen gebaseerd
op het recht, op legaliteit. Hun handelen is door het recht gebonden, niet
zozeer als randvoorwaarde - dat geldt immers ook voor private organisaties
- maar als dominante richtlijn. En bovendien is legitimiteit een doel van het
grootste gewicht: overheidsorganisaties dienen rechtmatig te handelen dn
dienen als rechtmatig handelend te worden geaccepteerd.

Overheidsorganisaties zijn tevens machtsorganisaties. Ze zijn de werk-
tuigen van de democratisch gelegitimeerde macht: de volkssouvereiniteit
komt in hun opereren tot uitdrukking. Deze 'mythe', in de positieve bete-
kenis, die ik er elders (19858 en b) aan heb toegekend, werkt steeds ook in
de interne organisatie. Overheidsorganisaties zijn, ten principale, streng
hierarchisch geordend, omdat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor
hun handelen aan het politieke systeem is voorbehouden.  Uit dit inzicht
spruit bijvoorbeeld het idee van de 'vicieuze cirkels' voort. (Vroom, 1980;
Masuch, 1985)

Uiteraard is het bovenstaande steeds in ideaaltypische zin bedoeld: het
concrete functioneren kan afwijken. In het navolgende hoofdstuk kom ik
op deze aspecten terug, wanneer ik aan de bestuurswetenschap aandacht
zal schenken.

Het tweede punt van kritiek betreft expliciet het begrip 'organisatie',  dat
de organisatietheorie als het gemeenschappelijke in private en overheidsor-
ganisaties opvat.

Zijderveld (1983a) betoogt, dat de sociologie van de organisatie de afge-
lopen decennia de sociologie heeft gedomineerd, hetgeen gepaard is gegaan
met verwaarlozing van de culturele factor in sociologische verschijnselen.
Daarmee is mijn kritiek precies aangeduid: in de organisatietheorie wordt
het begrip organisatie in onvoldoende mate verbonden met de culturele in-
houd, waarvan iedere organisatie steeds de gestructureerde en concrete ver-
schijningsvorm is. Anders gezegd: het institutionele aspect van elk organi-
satorisch verschijnsel krijgt onvoldoende aandacht. Private organisaties
functioneren immers in de institutionele context van de economie, terwijl
overheidsorganisaties de structurele component van de institutie 'politiek'
of 'politieke macht' vertegenwoordigen.
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De complexe samenhang tussen organisaties en cultuur wordt nog eens
treffend tot uitdrukking gebracht door Morey en Luthans (1985). Cultuur
moet meer zijn dan een metafoor. Cultuur zou een betekenis kunnen krij-
gen in de verbinding van traditionele macro- en micro-analyses van organi-
saties (1985: 227). In de woorden van de auteurs: 'All organizations 'have'
culture in the sense that they are embedded in specific societal cultures and
are part of them. Organizations are important cultural artifacts themsel-
ves. They are both a product of the culture of Homo sapiens as a species
as well as contributors to further evolution of that culture. So organiza-
tions are both product and producer of culture, but they are not indepen-
dent entities. Organizations exist on a lower level of analysis than anthro-
pologists usually use when applying the concept of culture. Specific cultu-
res can have organizations of various types. In addition, organizations can
be cultures, and even have their own subcultures, in a more limited anthro-
pological sense of the term.' (Morey & Luthans, 1985: 221)

Maatschappelijke cultuur en organisaties

Een laatste omissie in organisatietheoretische beschouwingen over organi-
satiecultuur betreft de maatschappelijke cultuur, waarin organisaties func-
tioneren en waarvan ze zowel product als producent zijn (Morey & Lu-
thans, 1985) Er is wel aandacht voor het contingente karakter van maat-
schappelijke cultuur met betrekking tot organisaties (Hofstede, 1980) en
voor maatschappelijke veranderingen op het terrein van de (informa-
tie)technologie met gevolgen voor organisaties (Deal & Kennedy, 1982).
Die aandacht leidt echter niet tot een typering van organisaties als culturele
artefacten, behalve in die beschouwingen, die vooral cultuursociologisch of
antropologisch geinspireerd zijn (bijvoorbeeld Smircich, 1983a), noch tot
een interpretatie van organisaties als determinanten van maatschappelijke
cultuur.

Een relevant vraagstuk is in dit verband de maatschappelijke, en dus cul-
turele, betekenis van de centrale plaats van het verschijnsel organisatie in
moderne samenlevingen. Als de organisatie (in ideaaltypische zin) de beli-
chaming is van de functionele rationaliteit in een samenleving, zou dat, zo-
als Zijderveld (1983a) betoogt, kunnen betekenen, dat het terrein van de
substantiele rationaliteit - de instituties - aan belang inboet, voorzover in
moderne samenlevingen organisaties een immer belangrijker plaats inne-
men. Zo luidt de cultuur-sociologische these van de 'modernisering'.  (Ber-
ger, Berger & Kellner, 1973)

Indien deze these juist is, heeft dat voor de culturele factor in de samen-
leving ingrijpende consequenties: deze wordt van minder importantie, met
een (al dan niet te betreuren) verlies aan betekenis, aan zin tot gevolg.

Indien echter functionele rationaliteit tevens als een intrinsiek cultureel
fenomeen wordt opgevat, zou dat kunnen leiden tot de hypothese, dat in
moderne samenlevingen functionele rationaliteit een nieuwe vorm van
substantidle rationaliteit is geworden. (Frissen, 1986a; 1988d) Dit nu zou
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betekenen, dat de organisatie in cultuur-sociologische betekenis niet meer
in de eerste plaats als structureel, of als functioneel verschijnsel moet wor-
den opgevat, doch als nieuwe institutie.

In beide gevallen - ik kom hierop uitvoeriger terug - zijn de consequenties
voor zowel de culturele betekenis van organisaties in maatschappelijk ver-
band als voor hun interne cultuur - de organisatiecultuur - ongetwijfeld in-
grijpend.

48



Hoofdstuk 3

De cultuur van overheidsorganisaties: de bijdrage van
de bestuurswetenschap

1. Een nieuw terrein

De organisatiecultuur van overheidsorganisaties is nog zelden onderwerp
van bestuurswetenschappelijke onderzoek geweest. Organisatietheoreti-
sche analyses - hiervoor behandeld - orienteren zich vooral op bedrijven.
Voorzover de overheid object van beschouwing is, gebeurt dat doorgaans
met verwaarlozing van de specificiteit van de overheidsorganisatie, gelegen
in rechtskarakter en politiek karakter. Studie van de organisatiecultuur van
overheidsorganisaties volgens de in vorig hoofdstuk geschetste traditie vin-
den we bij onder anderen Latouche (1983), Hartman en Tops (1985; 1987),
Frissen (1985a en c; 1986a; 19870) en Van Bergen en Voigt (1986). Van een
bestuurswetenschappelijke traditie op dit terrein is echter nog geen sprake.

Ongetwijfeld zal overigens de organisatietheorie in toenemende mate
ook de organisatiecultuur van de overheid tot onderwerp van analyse ma-
ken. De nauwe wederzijdse betrokkenheid van organisatietheorie en orga-
nisatieadviespraktijk zal daarvoor mede zorg dragen, nu de overheid van
laatstgenoemde een belangrijke client is. (Zie bijvoorbeeld bijdragen in
Lemstra, 1988 en Swanink, 1988)

De constatering, dat een traditie van bestuurswetenschappelijke studie
van de organisatiecultuur van de overheid nog ontbreekt, mag echter even-
eens worden opgevat als een uitdaging aan de bestuurswetenschap. Die uit-
daging is overigens al eens geformuleerd door March en Olsen: 'These chal-
lenges echo another ancient theme of political thought, the idea that poli-
tics  creates and confirms interpretations  of  life.  (...) It (politiek,  PF)  is
symbolic, not in the recent sense of symbols as devices of the powerful for
confusing the weak, but more in the sense of symbols as the instruments
of interpretive order.'  (1984:  741) Dat een dergelijk theoretisch perspectief
vruchtbaar kan zijn blijkt uit een eerdere studie van dezelfde auteurs naar
reorganisatieprojecten in Amerikaanse overheidsorganisaties. (March &
Olsen, 1983) In de optiek van een rationeel doel-middel-model mislukken
vrijwel alle reorganisaties. Desondanks hebben ze een belangrijke culturele
functie: ze verschaffen symbolische en rituele bevestiging van de zinvolheid
van actie, van handelen gericht op het oplossen van problemen. Intern ver-
lenen reorganisaties zin aan het handelen van actoren, extern dragen ze bij
aan legitimatie.

In zekere zin zijn beide artikelen van March en Olsen te beschouwen als een
poging tot eerherstel voor diverse studies van politiek-wetenschappelijke en
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bestuurswetenschappelijke origine naar culturele en symbolische aspecten
van politiek, bestuur en beleid. In het vervolg van dit hoofdstuk zal ik hier-
op nog uitvoerig ingaan, waarbij ik me beperk tot bestuurswetenschappe-
lijke studies en tot het bestuurswetenschappelijk aspect van de politieke we-
tenschap.

In de bestuurswetenschap zijn tenminste enige lijnen te traceren, wan-
neer ik aandacht voor culturele en symbolische aspecten van de overheid-
sorganisatie bepleit. Die lijnen verdienen echter te worden doorgetrokken
en hetgeen hiervoor inzake de organisatietheorie en de thematiek van de or-
ganisatiecultuur naar voren is gebracht vormt daarvoor een inspiratie. Doel
van deze studie is organisatietheorie en bestuurswetenschap zodanig te ver-
binden, dat inzicht ontstaat in de overheidsorganisatie als cultureel feno-
meen.

Zulks is nodig, omdat de bestuurswetenschap zich onnodig beperkt en
zelfs armoedig blijft, wanneer het rationele doel-middel-model dan wel een
te mechanische systeemconceptie analyse en prescriptie blijven beheersen.
Zoals hiervoor bleek, vindt in de organisatietheorie de aandacht voor orga-
nisatiecultuur mede een verklaring in onvrede met rationaliteitsassumpties
en machinale concepties inzake organisaties. Een.dergelijke aandacht is in
de bestuurswetenschap eveneens zinvol.

Dat geldt temeer, waar in deze studie de invoering van informatietechno-
logie in overheidsorganisaties centraal staat. Immers, wanneer we van de
veronderstelde complexiteit van zulk een invoering uitgaan, kan het niet
anders, dan dat mono-rationele concepties te kort schieten. Ongeacht de
eventuele wenselijkheid van een geslaagde invoering van informatietechno-
logie in overheidsorganisaties, zullen waardenpatronen, tradities, symbo-
len, rituelen erdoor worden bernvloed. Hoe de bestaande organisatiecul-
tuur die invloeden zal weten te verwerken is een belangrijke indicatie voor
persistentie en kracht van die cultuur.

2. Overheidsorganisaties: cultuur en symboliek

Een traditie van culturele analyses, zoals zich in de organisatietheorie begint
af te tekenen, bestaat binnen de bestuurswetenschap niet. Cultuur en sym-
boliek als relevante aspecten van het politieke systeem en overheidsorganisa-
ties zijn daarentegen allerminst onderbelicht. Ik zal in dit hoofdstuk een
overzicht geven van bestuurswetenschappelijke beschouwingen terzake.

Een belangrijke opmerking dien ik daarbij vooraf te maken. Ik geef een
overzicht van bestuurswetenschappelijke studies. Veel van die studies heb-
ben echter een politiek-wetenschappelijke achtergrond. De politieke weten-
schap beschouw ik in deze studie als een aspectwetenschap binnen de
bestuurswetenschappelijke discipline. Karakterisering van de culturele ana-
lyses, welke de politieke wetenschap vervaardigt, geschiedt steeds in
bestuurswetenschappelijke optiek en dan nog in het bijzonder gerelateerd
aan de betekenis voor overheidsorganisaties als specifiek object van de be-
stuurswetenschap.
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Van dit overzicht zijn uitgesloten - een tweede belangrijke opmerking
vooraf - die studies, waarin het negatieve of pejoratieve karakter van sym-
boliek en cultuur en hiermee verband houdende begrippen voorop staat.
Het gebeurt immers vaak, dat over symbolische en culturele aspecten van
overheid en overheidsbeleid wordt gesproken om aan te duiden dat het
bestudeerde overheidsoptreden 'slechts' symbolisch is en geen feitelijke ef-
fecten realiseert of beoogt. Zo spreekt Hazeu (1983) over de symbolisering
van overheidsbeleid en doelt daarmee op 'papieren' of verbale beleidshan-
delingen ter maskering van het onvermogen om op de toegenomen vraag
naar overheidsinterventie in te gaan. Gustafsson (1983) beschouwt symbo-
lisch beleid, net als pseudo-beleid, als een reactie op de grenzen, gesteld aan
overheidsoptreden. Vergelijkbare noties zijn te vinden bij Snellen, die niet-
functionele planningsprocessen als rituelen of vormen van ritualisering ka-
rakteriseert. (Snellen, 19850: 31) Ook De Smit (1982) spreekt in die zin over
zinledige planningsprocessen. Tjeenk Willink (1984) hanteert het begrip
mythe om een onware of onzinnige betekenis aan te geven. Ook de verza-
meling anecdotes over de cultuur van de bureaucratie van Peters en Nelson
(1978) ademt deze sfeer.

Het is niet mijn bedoeling over dit spraakgebruik een oordeel te vellen.
Als voorbeelden maken ze duidelijk wat niet het onderwerp van deze studie
is. Het gaat mij namelijk om de objectieve, positieve betekenis van cultuur
en daarmee samenhangende begrippen. Cultuur is proces en resultaat van
zingeving, die niet slechts als onzinnig en irrationeel kan worden bestem-
peld.  Wat ik voorsta  is een culturele analyse van overheidsorganisaties  als
culturele fenomenen. Daarbij is minder het calculerende vernuft van de
meter van beleidseffecten nodig, dan de 'verwonderde blik van de antropo-
loog' (Tennekes & Voigt, 1983). Die verwondering geldt het functioneren
van overheidsorganisaties en de mensen erin. Met alle falen en gebreken
blijkt dit functioneren betekenisvol en zinvol - in ieder geval voor de leden
van de organisaties. Een verklaring daarvan biedt naar mijn overtuiging de
cultuur van overheidsorganisaties.

Precies vanuit deze optiek is in onderhavig hoofdstuk de bestuursweten-
schappelijke literatuur bestudeerd en in een overzicht geplaatst.

In onderstaand overzicht verwijs ik evenmin naar het terrein van de politie-
ke theorie en filosofie - om pragmatische redenen van afbakening. Deson-
danks is er een duidelijk verband. In zekere zin laat deze studie zich name-
lijk lezen als een onderzoek naar de werking van macht en met name naar
de zingeving van macht. Dat nu is een klassieke thematiek in de politieke
theorie - wellicht de centrale. De politieke theorie van Machiavelli is in een
dergelijk perspectief te begrijpen, voorzover hij ideologie en religie belang-
rijke condities voor de verwerving van macht en de effectieve uitoefening
ervan acht. Ook in de opvatting van het elitisme moet aan aspecten als my-
then, rituelen en symbolen belangrijke betekenis worden gehecht, als het
gaat om het heersen van elites. Mosca en Michels benadrukken vooral de
instrumentele waarde van deze aspecten, terwijl Pareto in dat verband van
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fundamentele karakteristieken van de sociale werkelijkheid spreekt. (Zie:
Frissen, 1982; 1985b)

Ook de marxistische traditie heeft aan de relatie tussen macht en ideolo-
gie ruime aandacht geschonken, hoewel het debat voornamelijk binnen het
eigen paradigma is gevoerd. Vooral Gramsci (1971) is in dit verband van
belang, omdat hij het meest pregnant de culturele verankering van de
macht tot uitdrukking heeft gebracht in zijn begrip 'hegemonie', waarmee
hij in ruime mate afstand nam van het economisch determinisme. Ten on-
zent is het vooral Stuurman (1985;1986), die in deze lijn verder werkt. Hij
vat cultuur op als een proces van disciplinering, waarbij de taal een funda-
mentele rol speelt. De bureaucratie is in hoge mate een 'taal-werkelijkheid'
en via de dwang van procedures voegt de bureaucratie burgers in in de be-
staande ideologie, terwijl ook een interne disciplinering tot stand komt.

Omdat deze studie de cultuur van de bureaucratie tot onderwerp heeft,
kan ze een bijdrage leveren aan het inzicht in de relatie tussen macht en
ideologie. Immers de relatie tussen macht en ideologie is een proces van
zingeving: de macht wordt herkend en erkend, begrepen en gelegitimeerd.
Op die manier kan deze studie materiaal aandragen voor politiek-
theoretische debatten.

Daarmee heb ik bepaald, wat niet aan de orde komt: enerzijds een be-
paalde - negatieve - conceptie van cultuur en verwante begrippen, ander-
zijds de politieke theorie en filosofie, waarmee weI raakvlakken zijn gesig-
naleerd.
Na deze afbakening als inleiding, zal ik me nu beperken tot bestuursweten-
schappelijke beschouwingen over cultuur en symboliek.

Vier benaderingen onderscheid ik, die identiek zijn aan de vier, welke ik in
het voorgaande hoofdstuk inzake de organisatietheorie heb onderscheiden:
-  Cultuur als contingentiefactor.
-  Cultuur als subsysteem van overheidsorganisaties.
-  Cultuur als aspectsysteem van overheidsorganisaties.
-  Overheidsorganisaties als culturele fenomenen.

Cultuur als contingentiefactor

De omgeving van een overheidsorganisatie is zo ruim te definieren, dat de
maatschappelijke cultuur als zodanig een beinvloedende factor is. Een
overheidsorganisatie verkeert echter in een specifieke relatie tot de maat-
schappij:  in een politieke. Vandaar  ook,  dat de cultuur  van het politieke
systeem de bij uitstek relevante contingentiefactor is.

Dat de maatschappelijke cultuur een belangrijke contingentiefactor is,
brengt Easton (1965a en b) tot uitdrukking. Hij beschouwt culturele me-
chanismen als 'regulators' van de instroom van eisen in het politieke
systeem (1965b: 100 e.v.). 'The effect of cultural norms in political life is
to impose some kind of outer limits on the number and kinds of wants see-
king entry as demands.' (1965b: 102)
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Ook Peters (1984) beschouwt de algemene maatschappelijke cultuur als
een contingentiefactor voor de overheidsorganisatie. De politieke cultuur
kent hij overigens een zwaarder gewicht toe. (1984: 43)

Dat politieke cultuur een belangrijke determinant van het functioneren
van het politieke systeem is en dus een contingentiefactor voor overheidsor-
ganisaties, blijkt uit vele onderzoekingen op het terrein van de 'political
culture' . Standaardwerk binnen deze school is 'The Civic Culture' van Al-
mond en Verba (1965). De auteurs willen onderzoeken, of democratische
stabiliteit mede wordt verklaard door de politieke cultuur in een land.

Onder cultuur verstaan Almond en Verba de psychologische orientatie
ten aanzien van sociale objecten.  (1965: 13) Politieke cultuur is dan:  '(...)
the particular distribution of patterns of orientation toward political ob-
jects among the members of the nation.' (1965: 13)

Ten onzent is het Daemen (1983), die de theorie heeft toegepast op de
Nederlandse politieke cultuur. Daemen benadrukt vooral het aspect van de
politieke gematigdheid als voorwaarde voor democratische stabiliteit.

Van belang is overigens erop te wijzen, dat de politieke cultuur alleen als
contingentiefactor kan worden opgevat, indien de relatie ervan met over-
heidsorganisaties aan de orde is, zoals in deze studie. Binnen het politiek
systeem als zodanig kan de politieke cultuur zowel subsysteem als aspect-
systeem zijn.

Een voor de studie van overheidsorganisaties belangrijke uitwerking van
het 'Civic Culture'-concept is te vinden bij Nachmias en Rosenbloom
(1978). Zij behandelen bureaucratische cultuur als element van de politieke
cultuur. Cognitieve, affectieve en evaluatieve orientaties ten aanzien van de
buraeaucratie staan bij hen centraal. Daarbij betrekken ze zowel de orien-
taties van burgers als die van bureaucraten in hun beschouwing. Indicatief
voor de cultuur achten zij dan discrepanties en overeenkomsten in ori8nta-
ties tussen en binnen deze groepen.

Als culturele contingentiefactor zijn de orientaties van de burgers rele-
vant, terwijl de genoemde discrepanties en overeenkomsten van betekenis
zijn voor de culturele perceptie van de bureaucratie in een samenleving. De
orientaties van bureaucraten zelve zijn dan een element van het culturele
subsysteem.

In de orientaties ten aanzien van de bureaucratie betreffen de cognitieve
oriantaties vooral oordelen over de rol en invloed van de bureaucratie in
een samenleving. Discrepanties tussen burgers en bureaucraten en tussen
bureaucraten onderling kunnen dan de stabiliteit bedreigen en de legitimi-
teit in gevaar brengen. (Nachmias & Rosenbloom, 1978: 84-85)

De affectieve orientaties betreffen gevoelens van effectiviteit en compe-
tentie van de kant van de burgers in de omgang met de bureaucratie. Het
gaat met andere woorden om bureaucratische competentie van de burgers.
De bureaucratische organisatie kan in dat verband serieuze barritres op-
werpen, hetgeen gevolgen heeft voor de legitimiteit van de bureaucratie.
(Nachmias & Rosenbloom, 1978: 104-105)
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De evaluatieve orientaties hebben tenslotte betrekking op het beeld, dat
burgers van de bureaucratie hebben en op het zelfbeeld van bureaucraten.
Discrepanties zijn ook hier riskant, omdat ze de acceptatie van de bureau-
cratie bedreigen. (Nachmias & Rosenbloom, 1978: 122-123)

De orientaties gezamenlij k vormen volgens de auteurs de bureaucrati-
sche cultuur als onderdeel van de politieke cultuur. Als contingentiefactor
zijn met name de orientaties van burgers ten aanzien van de bureaucratie
van belang. De momenteel toegenomen kritiek op de bureaucratie, voor
een deel politiek geTnspireerd, is een voorbeeld van zich wijzigende orienta-
ties, die voor het functioneren van overheidsorganisaties van belang zijn.

In algemene zin is er weinig verschil van mening over de relevantie van de
politieke cultuur, en daarbinnen in het bijzonder waarden en normenpatro-
nen ten aanzien van de bureaucratie, voor het functioneren van overheids-
organisaties. Brasz (1976) beschouwt erkenning van culturele factoren als
wezenlijk bestanddeel van een 'praxeologie' van het openbaar bestuur.
Brasz, Kleijn, In 't Veld en Van der Ende (1962) erkennen eveneens het be-
lang van cultuur als contingentiefactor voor overheidsorganisaties. Die cul-
tuur is een element van de 'ecologie':  van het openbaar bestuur. De nadruk
ligt daarbij op condities voor evenwicht in de relaties tussen overheidsorga-
nisaties en omgeving. Culturele factoren spelen een rol in de politieke om-
geving, waar politieke beginselen en doeleinden van belang zijn (Brasz e.a.,
1962:56 e.v.); in de juridische omgeving, die juridische normen als de alge-
mene beginselen van behoorlijk bestuur en ethische normen fundeert
(Brasz e.a., 1962:70  e.v.);  in de sociaal-culturele omgeving, waar funda-
mentele waarden en symbolen zijn te situeren. (Brasz e.a., 1962:103-106).
Die fundamentele waarden en symbolen rekenen de auteurs tot het domein
van irrationaliteit en emotionaliteit. Voor het functioneren van overheids-
organisaties zijn ze echter van betekenis.

Cultuur als subsysteem in overheidsorganisaties

De politieke cultuur is een belangrijke contingentiefactor, stelde ik hier-
voor vast. Binnen een overheidsorganisatie heeft deze contingentiefactor
een verankering in het culturele subsysteem. Het culturele subsysteem is
uitdrukkelijk te onderscheiden van de structuur en de technologieen. Dat
gedifferentieerde karakter is het kenmerkende van cultuur als subsysteem
in een overheidsorganisatie.

In vrijwel alle handboeken wordt gewezen op het belang van norrnen en
waarden - zoals die bijvoorbeeld in rolopvattingen van ambtenaren tot

uiting komen - als regulerende fenomenen in overheidsorganisaties. Het
gaat hier om een soortgelijk inzicht als in de organisatietheorie, waar waar-
den en normen door nagenoeg alle onderzoekers als relevante variabelen
worden opgevat.

Crozier (1963) wijst op de wederzijdse beYnvloeding van de Franse cul-
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tuur en de Franse bureaucratie en gaat daarbij vooral in op waarden en
normen, zoals die in overheidsorganisaties voorkomen. Precies die waar-
den en normen verklaren vicieuse cirkels in de bureaucratie en rigiditeiten
en weerstand tegen verandering. Maar tevens liggen de aangrijpingspunten
voor verandering op het niveau van de waarden en normen.

In een latere studie specificeren Crozier en Friedberg dit belang van cul-
tuur: 'un 616ment capital de la vie et des rtgulations des ensembles organi-
sts: 1'616ment culturel' (1977: 168). De auteurs beperken het culturele sub-
systeem overigens niet tot de waarden en normen van het individu; het is
een collectief gedragen geheel, dat bovendien niet alleen het bestaande legi-
timeert, maar tevens als een capaciteit tot verandering is op te vatten (1977:
180 e.v.).

In een Nederlands handboek (Rosenthal, Van Schendelen & Ringeling,
1984) wordt het culturele subsysteem eveneens als een geheel van waarden
en normen opgevat en gerekend tot de informele structuur van overheid-
sorganisaties. De auteurs wijzen ook op het vermoede bestaan van departe-
mentale subculturen. Per departement zou een specifiek patroon van waar-
den, normen, gedragscodes bestaan. Empirisch onderzoek terzake ont-
breekt overigens in Nederland, zo constateren ze. (1984: 83)

Die departementale subculturen zouden dan ook tot uitdrukking komen
in een specifieke stijl van beleidsvoering en beleidsproducten, dit naar ana-
logie van de geconstateerde overeenkomsten in stijlen van wetgeving per
departement. (In 't Veld, 1985) Normen en waarden betreffende zowel de
eigen organisatie, als het beleidsterrein in kwestie, spelen dan een rol. In
een recente studie (Koppenjan, Ringeling, Te Velde, 1988) worden verschil-
lende beleidsterreinen onderscheiden. Cultuur is een van de determinerende
factoren. Een precisering van het begrip cultuur vindt overigens niet plaats.

Brasz, Kleijn, In 't Veld en Van der Ende (1962) spreken expliciet over
waarden en normen, die in een ambtelijke gedragscode zijn vervat. Daarin
staan loyaliteit en integriteit centraal. De gedragscode is overigens niet ge-
formaliseerd, maar berust op algemene beginselen van publieke moraal.
(Brasz e.a., 1962:268 e.v.). Ook volgens Daalder (1985) speelt loyaliteit een
belangrijke rol in de bureaucratische cultuur.

Blau (1963) wijst op basis van een empirisch veldonderzoek in twee over-
heidsorganisaties op het bestaan van informele waarden en normen. Deze
ontwikkelen zich tijdens werkzaamheden in groepsverband en betreffen
met name de sociale cohesie in de groep en de bestraffing van deviant ge-
drag. (Blau, 1963:193 e.v.) Ze vormen tevens de basis voor informeel lei-
derschap, dat het formele bureaucratische gezag kan nuanceren en tot aan-
passing dwingen. (Blau, 1963:224)

Waarden en normen komen vaak tot uitdrukking in symbolen binnen de
benadering van cultuur als subsysteem in een overheidsorganisatie.

Al vroeg stelde Lasswell (1936) deze thematiek aan de orde. Vooral de
ervaringen met propaganda in totalitaire stelsels leidden tot het inzicht dat
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symboliek een wezenlijk onderdeel van het instrumentarium van de heer-
sende elite is - en niet alleen in totalitaire stelsels. (Zie ook Lane, 1981;
1984)

Vooral Edelman heeft deze gedachten systematisch uitgewerkt in drie,
inmiddels klassieke studies. (Edelman, 1967; 1971; 1977) Voor hem zijn
politiek en overheidsbeleid verschijnselen, die in hoge mate symbolisch van
aard zijn. De kern van deze symboliek is gelegen in mythen. Van de moder-
ne politiek zijn die mythen het geloof in rationaliteit en het ideaal van de
democratie. (1967: 18) Hoewel Edelman aanvankelijk vooral een objectie-
ve conceptie van symboliek hanteert - zonder negatieve connotaties - is zijn
latere werk in toenemende mate ideologiekritiek. Het manipulatieve van
symboliek vormt dan de basis voor politieke macht en politieke illusies.
(1977: 155) Symboliek is noodzakelijk in situaties van spanning, van con-
tradicties, wanneer rationele belangencalculatie niet volstaat.

In het politieke systeem fungeren bureaucratieen, leiders, evenementen,
doeleinden en taal als onderwerpen of dragers van symboliek. In de bu-
reaucratie staat rolgedrag centraal, zeker in zijn geformaliseerde vorm.
Rolgedrag is regelgeleid gedrag en als zodanig in belangrijke mate symbo-
lisch van aard.

In navolging van Edelman hebben verschillende auteurs de politieke bete-
kenis van symboliek geanalyseerd. Onder anderen zijn dat Elder en Cobb
(1983), Van Praag (1985), en Pross (1974).

Elder en Cobb zijn het duidelijkst in de traditie van Edelman te plaatsen,
met dien verstande, dat ze zijn ideologiekritische positie slechts ten dele
overnemen:  '(...) the potentiality for abuse inherent in symbolic manipula-
tion should not obscure the positive and necessary social function of sym-
bols.'  (Elder & Cobb,  1983: 27) Genoemde noodzaak van symboliek hangt
samen met het feit - de auteurs spreken van een axioma - dat de werkelijk-
heid een sociale constructie is en dat de verhouding van individuen tot die
werkelijkheid voor een belangrijk deel via symbolen gestalte krijgt. (1983:
143) Het positieve in symboliek is de betekenis ervan voor de politieke sta-
biliteit van een systeem: 'Because they are shared, symbols facilitate his
(van het individu, P.F.) cultural and social integration and make it possible
for him to communicate 'meaningfully' with others.' (1983: 56)

In het verlengde van symboliek is taa! een belangrijk element van het cultu-
rele subsysteem. Ook Edelman (1977) besteedt daaraan aandacht.

Verschillende auteurs hebben politieke en bureaucratische taal behan-
deld.

In Nederland heeft Witteveen (1983; 1985) aandacht besteed aan velerlei
vormen van beeldspraak in het politieke spraakgebruik. Hij benadrukt de
betekenis van retoriek in het perspectief van sturing, van overheidsinter-
ventie. In een reactie wijst Gudpin (1986) er overigens terecht op, dat Witte-
veen vooral de simplificerende en riskante aspecten van zulk taalgebruik
benadrukt. Recentelijk heeft Idenburg (1988) erop gewezen, dat metafo-
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risch taalgebruik een belangrijke functie heeft: problemen worden erdoor
benadrukt en versluierd; oplossingen zijn erdoor geYmpliceerd. Metaforen
richten de attentie en beYnvloeden de bestuurlijke agendavorming

Tenslotte is er binnen de bestuurswetenschap expliciete aandacht voor de
organisatiecultuur van overheidsorganisaties.

Een eerste bijdrage aan het besef, dat overheidsorganisaties een cultureel
subsysteem hebben, leverde in Nederland Kleyn (1974) door te wijzen op
de irrationele aspecten van het openbaar bestuur. Recentelijk heeft deze
auteur betoogd, dat voor een goed begrip van (ook) de moderne staat
noodzakelijk is, dat het bestaan van mythen wordt erkend: 'Gelukkig, dat
er nog van deze mythen zijn, dat ze worden verteld en dat erin wordt ge-
loofd. Ze hoeven niet volledig waar te zijn, maar het geloof erin maakt ze
waardevol, zeker voor wie het beleeft.' (Kleyn, 1984: 41)

Ook Van Gunsteren heeft regelmatig gewezen op culturele en symboli-
sche aspecten van overheidsorganisaties. In een studie over planning wijst
hij  op het rituele karakter van rationaliteits-assumpties  in de planning.
(1980: 30-31) Elders duidt hij Geelhoeds aandacht voor het sturings- en
controlevermogen van de staat als een reinigingsritueel. (1984: 162) Geel-
hoed formuleert kritiek op de te geringe controle, die de verzorgingsstaat
uitoefent. Reiniging van staatstaken is dan geboden.

De ontwikkelingen in de organisatietheorie, in het vorige hoofdstuk be-
handeld, hebben aan het denken over de cultuur van overheidsorganisaties
een nieuwe, maar vooralsnog voorzichtige impuls gegeven. Van een syste-
matische studie is nog geen sprake.

Een toepassing van organisatietheoretische inzichten op de cultuur van
een overheidsorganisatie is te vinden bij Latouche (1983). Hij laat zien hoe
in een politiek-bureaucratische organisatie een specifieke cultuur bestaat
met eigen mythen, rituelen en symbolen. De cultuur ondergaat voortdu-
rend wijzigingen ten gevolge van nieuwe externe omstandigheden en veran-
dering van interne machtsverhoudingen. Vier terreinen onderscheidt La-
touche als bron voor de organisatiecultuur: de 'ideational realm', de 'beha-
viour realm', de 'narrative one' en de 'material set-up of the organization'
(1983: 262). De cultuur komt tot uiting in rituelen - geformaliseerde en her-
haalde symbolische handelingen, die een wereldbeeld bevestigen. (1983:
272)

Elders heb ik het belang van een dergelijke beschouwingswijze bena-
drukt, omdat niet slechts rationaliteit en intentionaliteit van beleidsmatig
handelen relevant zijn, doch ook de symbolische aspecten ervan. (Frissen,
1984) Die symboliek is vervat in mythen; rituelen worden gehanteerd ter
bevestiging van die mythen. In twee publicaties (Frissen, 1985a; 1985c) heb
ik vier mythen onderscheiden, die van belang zijn voor de moderne over-
heidsorganisatie:
'1. De mythe van de bestuurbaarheid. De overheid bestuurt de samenle-

ving. Zij brengt veranderingen teweeg, zij lost problemen op, verzoent
tegenstellingen, bewaart de status quo.
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2. De mythe van de democratische legitimiteit. Besturing door de overheid
is een uitdrukking van de volkswil. Via de overheid bestuurt de samen-
leving zichzelf.

3. De mythe van de rationele beheersing. De bureaucratie is als organisatie
intern rationeel geordend om extern beheersing te realiseren.

4. De mythe van de macht. Machtsuitoefening door de overheid is een de-
mocratisch gelegitimeerde operatie die vooral op effectiviteit en effi-
cientie wordt beoordeeld. Machtsverhoudingen spelen binnen de bu-
reaucratie een cruciale betekenisvormende rol.' (1985a: 191)

Deze conceptie van het mythische karakter van overheidsorganisaties werkt
Van der Krogt (1986) uit voor het functioneren van een specifiek onderdeel
van de overheid: Gemeentelijke Sociale Diensten.

Een vergelijkbare notie is te vinden bij Hartman en Tops (1985), die
spreken over 'missie' als een element van organisatiecultuur. In een missie
komt de identiteit en de intentionaliteit van een organisatie tot uitdrukking.
De missie heeft een externe strategische functie, gericht op markten en pro-
ducten en fungeert intern als leidend concept. Charismatisch leiderschap
hangt sterk met missie samen en is zelfs voorwaarde voor wijziging ervan.
In een latere publicatie wijzen beide auteurs op de betekenis van zelfopvat-
tingen van topambtenaren (beelden) voor zingevingsprocessen in over-
heidsorganisaties. (Hartman & Tops, 1987)

Toepassingen van het begrip organisatiecultuur op overheidsorganisaties
treffen we voorts aan bij onder anderen Karkdijk en Stoop (1985), Van
Bergen en Voigt (1986) en Van Tongeren (1988).

Deze impressie van bestuurswetenschappelijke studies en inzichten omtrent
het culturele subsysteem laat de volgende gemeenschappelijke kenmerken
zien:
- Onderscheiden van andere subsystemen in politiek systeem en over-

heidsorganisaties is er een cultureel subsysteem, dat een belangrijke, zo
niet regulerende functie heeft.

-  Tot de cultuur van overheidsorganisaties zijn te rekenen: waarden en
normen, attituden, symboliek, taal, mythen, rituelen.

-  Het individu als politieke actor, als leider, als bureaucraat heeft een be-
langrijke functie in het culturele subsysteem.

-  Vooral de meer expressieve en als zodanig voor de hand liggende cultu-
rele verschijnselen als symbolen, mythen en rituelen krijgen in deze be-
nadering aandacht.

Cultuur als aspectsysteem van overheidsorganisaties

Cultuur, in de betekenis van een aspect-systeem, is een dimensie van alle
structuren en processen binnen systemen en organisaties. In deze benade-
ring is cultuur geen separaat subsysteem, maar een aspect van alle elemen-
ten en relaties in een systeem. Er bestaat nog wel een onderscheid tussen
verschillende subsystemen, maar cultuur is een aspect, dat alle gemeen-
schappelijk hebben.
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March en Olsen zijn belangrijke representanten van deze benadering. In
een verslag van empirisch onderzoek (1983) en in een theoretisch program-
matisch betoog (1984) verwoorden deze auteurs de gedachte, dat culturele
factoren een wezenlijk aspect van politiek systeem en overheidsorganisaties
vormen.

Op basis van onderzoek naar twaalf grootschalige reorganisaties in het
Amerikaanse openbaar bestuur concluderen March en Olsen, dat reorgani-
satie een vorm van retoriek is. Enerzijds de technisch-wetenschappelijke re-
toriek van rationeel geplande verandering; anderzijds de retoriek van de
'Realpolitik': verandering als belangenstrijd. Beide vormen een heden-
daags geloof in de mythe van verandering. (1983: 282-284)

Reorganisatie is tevens van symbolische betekenis. Het betreft een vorm
van zingeving binnen bureaucratische organisaties. Onvrede zowel als de
mogelijkheid van zinvolle actie worden erin uitgedrukt. Reorganisatie is in
andere woorden een ritueel in de positieve betekenis van het woord.  (1983:
289-291)

March en Olsen stellen vast: '(...) governance is an interpretation of life
and an affirmation of legitimate values and institutions. In a society that
emphasizes rationality, self-interest, and efficacy, politics honors admi-
nistrative and realpolitik rhetoric. It provides symbolic and ritual confir-
mation of the possibility of meaningful individual and collective action.'
(1983: 292)

In het theoretisch programmatisch betoog kondigen March en Olsen
(1984) een 'nieuw institutionalisme' aan in de politieke wetenschap. Dit in-
stitutionalisme houdt een hernieuwde aandacht in voor de relatieve autono-
mie van politieke instituties, voor regelgeleid gedrag als oorzaak van de
causale complexiteit van de politieke historie en voor een opvatting van po-
litiek als interpretatief fenomeen. Vooral dat laatste is hier van belang, om-
dat daarmede het symbolische en culturele karakter van politiek op de
voorgrond treedt.

Volgens de auteurs zijn politiek en bestuur sociale rituelen rondom ratio-
nele expertise en besluitvorming. Deze rituelen bevestigen niet alleen de
moraliteit maar ook de noodzakelijkheid van structuren en processen in
politiek systeem en overheidsorganisaties. (1984: 742) 'Symbols permeate
politics in a subtle and diffuse way, providing interpretive coherence to po-
litical life.' (1984: 744)

De cultuur is volgens March en Olsen een belangrijk aspect, dat in meer
instrumentele vormen van gedrag besloten ligt. Symbolisch en instrumen-
teel gedrag transformeren elkaar wederzijds. Precies deze dynamiek moet
in de theorievorming, welke zij voorstaan en institutionalisme noemen,
worden gehonoreerd.

In Nederland zijn de ideeen van March en Olsen door Andeweg (1983)
toegepast op bestuurshervormingen. Het argument van de retoriek blijkt
ook hier op te gaan. Overigens hanteert Andeweg een negatiever conceptie
van de symbolische functie van reorganisaties dan March en Olsen. (1983:
23)
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Dat cultuur een aspectsysteem is komt ook tot uiting in beschouwingen van
bureaucratische processen en structuren, waarin deze op hun culturele be-
tekenis worden onderzocht.

Vroom (1984) gaat bijvoorbeeld nader in op verschillende soorten con-
cepties van organisaties: de bureaucratie, de anarchie en de zelflerende or-
ganisatie en op de rol, die de begrippen hierarchie en informatie daarin spe-
len. Hij noemt die concepties mythen. Het zijn niet alleen omschrijvingen
van organisatiestructuren en processen, maar ook en vooral ordeningen,
die een symbolische consistentie genereren, zonder welke een organisatie
niet kan functioneren.

Kreukels (1985) wijst op de culturele dimensie van planning. Daarbij
gaat het zowel om de culturele context, waarbinnen planning moet plaats-
vinden en de verwerking daarvan binnen het planningsproces, als om de
groeiende aandacht voor het culturele aspect van planning als zodanig.
Planning kan worden opgevat als een sociale constructie van de realiteit,
als zingevingsproces.

In een beschouwing over het fenomeen 'paraaf' wijzen Kickert en Snel-
len (1986) op de culturele betekenis ervan. Zoals de auteurs betogen, is de
paraaf een intrinsiek bestanddeel van de ideaaltypische bureaucratie. In dit
ideaaltype zijn parafen dus 'sinnhaft adaquat': zij vertegenwoordigen  een
zinnig handelingsverloop. Door een analyse van de paraaf als een bureau-
cratische gedragsvorm en een verbinding ervan met ambtelijke gedragsstij-
len  laten de auteurs  zien  wat de culturele dimensie ervan  is.

Ritti en Silver (1986) gaan in op institutionalisering van formele structu-
ren: het proces van legitimatie en brede acceptatie. Dat proces verloopt via
mythen, zo betogen de auteurs. Een organisatie - in de studie van Ritti en
Silver een overheidsinstelling - kan door actieve manipulatie - 'the drama-
turgy with which it conducts its affairs' (1986: 28) - het proces van instituti-
onalisering bevorderen. De auteurs besteden met name aandacht aan inter-
organisatorische relaties. In deze relaties is het noodzakelijk legitimaties te
verwerven, hetgeen vooral via mythen en rituelen geschiedt.

In deze benadering staat de gedachte centraal, dat de cultuur een aspect,
een dimensie is van alle processen en structuren in overheidsorganisaties.
Symboliek, waarden en normen, mythen en rituelen vormen niet langer een
subsysteem maar komen voor in het geheel van een systeem. Doorgaans
niet als cultureel betekenisvol gepercipieerde systeemelementen en -relaties
(structuren, technologietbn, beleidsprocessen, reorganisaties, etc.) zijn ob-
ject van symbolisering en ritualisering, kunnen tot mythen worden en ver-
tegenwoordigen belangrijke waarden en normen, volgens deze benadering.

Overheidsorganisaties als culturele fenomenen

Deze visie behelst het inzicht, dat systemen en organisaties steeds en in de
eerste plaats culturele fenomenen zijn. Organisaties - en dus overheidsorga-
nisaties - kunnen worden opgevat als culturele artefacten en als constituen-
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ten van de sociale werkelijkheid in haar totaliteit. (Morey & Luthans, 1985)
Smircich (1983a) spreekt van cultuur als 'root metaphor', een fundamente-
le categorie ter verkaring van sociale systemen.

Het gaat in deze benadering om studies van overheidsorganisaties van
vooral antropologische en cultuursociologische zijde, dan wel om politiek-
en bestuurswetenschappelijke beschouwingen, die zich hierdoor laten in-
spireren, conceptueel of methodisch.

Aronoff (1977) heeft vanuit antropologisch perspectief machtsverhou-

dingen in een politieke partij onderzocht. Die antropologische optiek komt
zowel op het conceptuele niveau - de orientatie op rituelen en ritualisering

als in de methodiek - de nadruk op participerende observatie - naar voren.
De auteur benadrukt het belang van concepten als mythen, symbolen en

rituelen:  '(...)  it  is a study which employs the anthropological method  of
participant observation and anthropological conceptual focus on the dia-
lectical relations between symbolic action and power relationships to an
analysis of a modern national political party.' (Aronoff, 1977: 4)

ZingevinJ
- creatie van symbolische orde in chaos - is het essentiele pro-

ces binnen een politiek systeem en daarin opererende organisaties. Vanuit
die optiek van zingeving kunnen zowel consensus als contradicties worden

begrepen; de vooral functionalistische orientatie van de politieke weten-
schap is daarvoor te beperkt.

De noodzaak van een alternatieve benadering van politieke fenomenen
benadrukken ook Schwartz en Thompson (1985). Zij verwerpen het eenzij-
dige model van belangen als belangrijkste determinant van politieke pro-
cessen en structuren. Hun kritiek op dit model is vierledig:
- de nadruk ligt eenzijdig op 'goal-seeking', terwijl onvoldoende aan-

dacht wordt geschonken aan 'goal-setting';
er is een verwaarlozing van de betekenis, die toekomt aan morele recht-

vaardiging in politiek systeem en overheidsorganisatie;
rationaliteit is nimmer onafhankelijk van de organisatorische context,
waarbinnen deze voorkomt of normatief is;

-  instituties zijn geen aggregaties van individuen en hun belangen, maar
van culturele entiteiten.

De culturele factor dient daarom  voor het voetlicht te worden geplaatst.
Schwarz en Thompson bepleiten een culturele theorie van politiek en be-
leid.

Het recente werk van Wildavsky valt ook tot deze benadering te rekenen.
Axiomatisch is voor deze auteur, dat preferenties inzake sociale orde ofwel
de gedeelde waarden, die sociale praktijken legitimeren, het handelen van
mensen determineren. (1985: 1-2) De verschillende preferentiestructuren
noemt Wildawsky culturen. Daarvan onderscheidt hij drie fundamentele
vormen: 1. marktindividualisme, 2. hierarchie, 3. sectarisme.

Deze culturele basistypen genereren  'bias'.  Dat wil zeggen,  dat ze in alle
vormen van sociaal handelen, en dus ook in politiek systeem en overheids-
organisaties, specifieke keuzen en percepties determineren.

In een studie, verricht met Douglas (1982), demonstreert Wildavsky zijn
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culturele theorie aan de hand van de keuzen en percepties van gevaar bin-
nen het complex van milieubeleid en milieubewegingen.

Samen met Thompson analyseert Wildavsky (1986) organisatieculturen
en de 'information bias', die elke cultuur voortbrengt. Organisatorische ra-
tionaliteit is beperkt en context-afhankelijk. De cultuur is de belangrijkste
bron voor die beperkingen. Tussen de 'information bias' en machtsstructu-
ren bestaat een nauw verband en dus is de macht in een organisatie afhan-
kelijk van het dominante culturele basistype.

Bovendien betoogt Wildavsky (1986), dat er tussen culturen en organisa-
tietypen een duidelijk verband bestaat. Cultuur determineert preferenties
en ook preferenties inzake bepaalde organisatievormen. De hierarchie is
bijvoorbeeld een organisatietype, dat samenhangt met een specifieke cultu-
rele orientatie. Cultuur is dan ook op te vatten als institutionalisering en
organisaties zijn dus culturele fenomenen.

Inzicht in de culturele factor komt ook naar voren in beschouwingen over
symbolische interactie als een alternatieve bestuurswetenschappelijke con-
ceptie.

Snellen (1984b) beschouwt beleid voeren of besturen als vorm van sym-
bolische interactie in tegenstelling tot de gebruikelijke zienswijze, dat
besturing neerkomt op het 'afgeven van sturingssignalen'. (1984b: 12) Op
basis van een eigen definitie van de situatie kunnen in besturing en beleids-
voering betrokken actoren dan komen tot een gemeenschappelijke situatie-
definitie. Het bereiken daarvan is volgens de auteur ook voorwaarde voor
de effectiviteit van besturing als symbolische interactie. De zingeving van
de betrokken actoren is dan het referentiepunt en effectieve sturing veron-
derstelt wederzijdse erkenning van de handelingssubjectiviteit der actoren.

In zijn Tilburgse oratie werkt Snellen (1987) deze opvatting verder uit.
Enerzijds beschouwt hij het openbaar bestuur als een multi-rationeel feno-
meen, waarin vier rationaliteiten zingevingsbron zijn. Anderzijds stelt hij
de zingeving binnen sociale systemen centraal: zelfreferentialiteit is het be-
langrijkste kenmerk van gesloten systemen en dient uitgangspunt voor
besturing door het openbaar bestuur te zijn.

Een vergelijkbare notie vinden we bij Van Vught (1984; 1986), die een
interactionistische planningsconceptie voorstaat, waarin het regelgeleide
karakter van gedrag (codes, normen, interpretaties, rollen, etc.) dient te
worden erkend en tot uitgangspunt genomen.

De bureaucratie als cultureel fenomeen is aan de orde bij Den Hoed
(1985). Hij vat de bureaucratie op als '(...) historische institutionele werke-
lijkheid. Het betreft de gedachte dat de bureaucratie in werkelijkheid
bestaat als een complex van institutionele vormen zoals handelingsproce-
dures, organisatieregels en -zedes, die afhankelijk van de omstandigheden
een verschillende werkelijke betekenis kunnen krijgen.' (1985: 227) De bu-
reaucratie is dan de institutionele verschijningsvorm van overheidsorgani-
saties, zoals ook de cultuursociologie in de door haar ontwikkelde inzich-
ten omtrent institutionalisering laat zien. Het institutionele, of: het culture-
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le, karakter van overheidsorganisaties blijkt uit zingevingspatronen, die het
functioneren binden en legitimeren. Den Hoed beschrijft enkele van die pa-
tronen van institutionele binding voor Nederlandse overheidsorganisaties:
de loyaliteitsverbintenis, de competentieverdeling, de ethiek van het over-
heidshandelen, de identiteit van het dienstverband.

De cultuursociologie, waarnaar Den Hoed verwijst, is een belangrijke
discipline binnen onderhavige benadering. Over het culturele karakter van
overheidsorganisaties schrijven vele beoefenaren ervan. Ik noem Weber
(1922b), Berger, Berger en Kellner (1973), Adriaansens en Zijderveld
(1981), Zijderveld (1983a; 1985a), en Vroom (1980). In het volgende
hoofdstuk ga ik uitvoeriger op de cultuursociologie in.

Daarmede is ook deze benadering in de bestuurswetenschappelijke litera-
tuur beknopt aangeduid. Cultuur is de centrale categorie in de sociale wer-
kelijkheid - niet zozeer een contingentiefactor, maar een determinerende
factor. Cultuur  is  een 'root metaphor', zoals Smircich (1983) stelt.  Over-
heidsorganisaties zijn in wezen culturele fenomenen. Cultuursociologisch
moeten zij als bureaucratie worden geanalyseerd.

3. Enige kanttekeningen

Ik sprak eerder van 'koele wetenschap': een wetenschap, in distantie bedre-
ven, zonder identificatie van theoretische met praktische vraagstelling en
problematiek. Een dergelijke wetenschap moet ook deze studie zijn en naar
mijn idee kan een culturele analyse van een overheidsorganisatie daaraan
een belangrijke bijdrage leveren. Immers, een culturele analyse beschouwt
waarden, maar postuleert deze niet, zoals ook een cultuursocioloog niet
prescriptief maar descriptief zich opstelt ten aanzien van zijn object van
studie. Dat sluit betrokkenheid allerminst uit en zeker niet in de wijze van
waarneming. Maar de culturele analyse is noch op advisering, noch op
ideologie-  dan wel cultuurkritiek gericht.

Zo zie ik ook de bijdrage van een culturele analyse aan de bestuursweten-
schap. Nieuw weten en andere inzichten omtrent het functioneren van poli-
tiek systeem en overheidsorganisaties kunnen worden toegevoegd. Daar-
mede kan nieuw begrip tot stand worden gebracht. Pas dan is er wellicht
de mogelijkheid van prescriptie, van advisering, hoewel een sceptische po-
sitie evenzeer tot de mogelijkheden behoort. Vooral als de culturele deter-
minatie van overheidsorganisaties van dien aard is, dat de bestaande zinge-
ving resultaat van een langdurig proces van institutionalisering is, ligt de
laatstgenoemde positie voor de hand.

Vooraleer echter ik zulk een conclusie trek, is een beoordeling van de
hiervoor in kaart gebrachte stand van zaken met betrekking tot de be-
stuurswetenschap noodzakelijk. Ik doe dat in de vorm van enkele kantteke-
ningen.
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* De bestuurswetenschap heeft, zoals ook de organisatietheorie, eerder
reeds aandacht geschonken aan culturele factoren in en met betrekking
tot overheidsorganisaties. De specifieke thematiek van de organisatie-
cultuur, zoals deze in de organisatietheorie wordt behandeld, blijft
vooralsnog echter onderbelicht.

De aandacht gaat vooral uit naar politieke en bureaucratische cultu-
ren als contingentiefactoren (Almond & Verba, 1965; Nachmias & Ro-
senbloom, 1978) en daarbinnen concentreren deze benaderingen zich op
individuele en groepsoriEntaties. Een eenzijdig psychologisme is dan een
risico.

De culturele specificiteit van overheidsorganisaties blijft in deze bena-
dering buiten beschouwing.

Benaderingen, waarin de symboliek van politiek en overheidsbeleid
centraal staat (vooral Edelman, 1967; 1971; 1977) zijn in dat opzicht
diepgaander. Bovendien zijn deze beter in staat ook de interne organisa-
tie  van het politieke systeem te analyseren. Die analyse blijft echter
doorgaans beperkt tot beleid en beleidsvoering, waardoor deze in zekere
zin extern blijft.

Een ernstiger bezwaar geldt echter de normatieve orientatie van deze
benaderingen. Symboliek wordt nogal eens negatief opgevat - als een
methode van de elite om de massa's te misleiden. Een dergelijke ideolo-
giekritiek is uiteraard legitiem, maar naar mijn opinie minder vrucht-
baar, wanneer het erom gaat zingevingsprocessen inzichtelijk te maken.

Die negatieve conceptie treffen we niet aan in cultuursociologische be-
schouwingen over politiek systeem en bureaucratie. Daarmede  zij   niet
betoogd, dat de cultuursociologie neutraal is of kritiek uitsluit. Die kri-
tiek is echter niet richtinggevend voor de analyse. Daarom ook acht ik
deze beschouwingswijze van groot belang voor de hier te ondernemen
culturele ana yse van een overheidsorganisatie. Het volgende hoofdstuk
gaat derhalve uitvoerig in op cultuursociologie.

Ten aanzien van de cultuursociologie kan hier echter at worden vast-
gesteld, dat de culturele specificiteit van afzonderlijke overheidsorgani-
saties in deze disciplines nog nauwelijks onderwerp van studie is ge-
weest. Dat wit zeggen: het gaat in deze disciplines meer om ideaaltypi-
sche karakteriseringen van de bureaucratie dan om een analyse op mi-
croniveau van organisatieculturen. Daarom blijven ook deze benaderin-
gen in zekere zin extern ten opzichte van overheidsorganisaties. Ze zijn
wel van een fundamenteler karakter: ze beperken zich niet tot het psy-
chologische, individuele niveau en trachten de bureauratie als een cultu-
reel  fenomeen te duiden.

*  Een kritiek op organisatietheoretische beschouwingen over organisatie-
cultuur betreft de verwaarlozing van twee specifieke kenmerken van
overheidsorganisaties: het rechtskarakter en het machtskarakter. In het
vorige hoofdstuk heb ik dat opgemerkt.

De waarde van de bestuurswetenschap is dan ook mede gelegen in de
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uitdrukkelijke erkenning van die kenmerken. Zeker de studie van poli-
tieke macht vormt een centrale thematiek van deze discipline. Vele stu-
dies van de cultuur en symboliek van politiek systeem en overheidsorga-
nisaties worden gemotiveerd vanuit de wens politieke machtsverhoudin-
gen en de e ffectiviteit van politieke machtsuitoefening te verklaren.  Het
werk van bijvoorbeeld Almond en Verba (1965) en Nachmias en Rosen-
bloom (1978) is te begrijpen als studie naar de culturele voorwaarden
voor consensus en politieke stabiliteit.

Die orientatie op macht en recht als karakteristieken van het politieke
systeem verklaart ook de veelal externe gerichtheid van genoemde stu-
dies. De relaties tussen politiek systeem en samenleving en de verhoudin-
gen tussen de verschillende elementen van het politiek systeem staan
centraal. De interne cultuur van die elementen is veel minder vaak ob-
ject van analyse of wordt als een afgeleide van die externe relaties be-
schouwd.

Conflicten en contradicties en vooral de voorwaarden voor oplossing
daarvan vormen belangrijke objecten van studie binnen de bestuurswe-
tenschap. Die conflicten en contradicties komen in een specifieke ge-
daante naar voren in de relatie tussen politiek systeem en samenleving
en binnen het politieke systeem: als verschijnselen van politieke macht
en recht.

Vooral de verbinding van macht en recht is kenmerkend. Het gaat
niet om maatschappelijke macht als zodanig, maar om macht en machts-
uitoefening binnen de waarborgen dn de randvoorwaarden van het
recht. Een culturele analyse van een overheidsorganisatie zal zulks tot
uitdrukking moeten brengen.

* Vanuit cultuursociologische optiek is de relevantie van de culturele fac-
tor, van zingevingsprocessen evident. Het benadrukken van die relevan-
tie zou dan ook een trivialiteit zijn, ware het niet, dat in de bestuurswe-
tenschap de culturele factor een onderbelicht fenomeen is.

Een overheidsorganisatie is als een culturele entiteit te begrijpen; zin-
gevingsprocessen verklaren tenminste partieel het functioneren van die
overheidsorganisatie. Daarbij gaat het zowel om het vaststellen van de
relevantie van de culturele factor voor het functioneren van een over-
heidsorganisatie, als om de beschrijving, analyse en interpretatie van de
specifieke inhoud van de culturele factor van een overheidsorganisatie.

* Een aanzet tot formulering van de culturele specificiteit van politiek
systeem en overheidsorganisaties is te vinden bij March en Olsen (1983;
1984). Daar namelijk, waar zij de essentie van politiek omschrijven: 'a
primary contribution of politics to life is in the development of mea-
ning' (1983: 292).

Daarmede verbreden zij het perspectief op de relatie tussen politiek
systeem en omgeving. In de studies over de culturele contingentiefactor
wordt deze doorgaans geconcipieerd als een geheel van waarden- en nor-
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menpatronen ten aanzien van het politieke systeem. De mate waarin het
politieke systeem en onderdelen daarvan de culturele contingentiefactor
mede bepalen, blijft veelal onderbelicht.

Wat March en Olsen beklemtonen is, dat de cruciale betekenis van de
culturele factor van politiek systeem en overheidsorganisaties is gelegen
in deze bijdrage aan symboliek, cultuur en waarden van de samenleving
als geheel. Dat heeft uiteraard van doen met de hiervoor genoemde ka-
rakteristieken van politiek systeem en overheidsorganisatie: macht en
recht.

Er is derhalve sprake van een tweezijdige relatie: de politieke cultuur
in een samenleving bepaalt enerzijds het politieke systeem en komt tot
uiting in het subsysteem of aspectsysteem 'cultuur' in overheidsorgani-
saties; anderzijds is een belangrijke betekenis van dit sub- of aspect-
systeem gelegen in de bijdrage, die het levert aan de politieke cultuur
van een samenleving. Het is de tweezijdigheid van die relatie, nauw ver-
bonden met het kenmerkende machts- en rechtskarakter, waarin naar
mijn overtuiging de culturele specificiteit van politiek systeem en over-
heidsorganisaties moet worden gezocht.
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Hoofdstuk 4

De cultuur van de bureaucratie:
de cultuursociologische optiek

1. Cultuur als 'root metaphor'

De wellicht raadselachtige term 'root metaphor' kwam in beide voorgaan-
de hoofdstukken aan de orde. De vierde benadering in de door mij ge-
construeerde vierdeling duidde ik ermee aan. De term is ontleend aan Smir-
cich (1983a) en de betekenis ervan is die van een fundamentele categorie
om sociale systemen te karakteriseren, Cultuur opvatten als een 'root me-
taphor' voor organisaties betekent, dat organisaties in essentie als culturele
fenomenen moeten worden gezien; dat wil zeggen: organisaties zijn het
product van zingevingsprocessen, ze leveren een belangrijke bijdrage aan
zingevingsprocessen en ze zijn zelf een zinvol samenhangend geheel van
zingevingsprocessen. Morey en Luthans (1985) spreken in dit verband van
organisaties als culturele artefacten.

In de organisatietheorie heeft onlangs Morgan (1986) de metafoor ge-
bruikt als richtinggevend symbool voor verschillende organisatietheoreti-
sche benaderingen:  '(...) our theories and explanations of organizational li-
fe are based on metaphors that lead us to see and understand organizations
in distinctive yet partial ways.' (Morgan,  1986:  12) (Zie ook Frissen, 1988a)
De metaforen dienen om organisaties te analyseren, te 'lezen' en om aldus
complexiteit ook theoretisch te honoreren. Daarbij geldt het uitgangspunt,
dat verbeelding ('imaginization') van groot gewicht is in de wetenschappe-
lijke constructie van de organisatorische realiteit. (Morgan, 1986: 382)

Zowel in het hoofdstuk over organisatietheorie als in het hoofdstuk over
bestuurswetenschap heb ik reeds aangegeven, dat de benadering, volgens
welke cultuur een 'root methaphor' voor organisaties is, mij het meest aan-
spreekt. Deze omvat de overige benaderingen en is als een interpretatieka-
der ervoor te hanteren. Tevens heb ik erop gewezen, dat derhalve uitvoeri-
ger aandacht voor de cultuursociologie geboden is. Immers, het idee, dat
organisaties culturele fenomenen zijn, moge in de waan van de dag een
organisatie-theoretisch novum heten, lezing van enkele cultuursociologi-
sche klassieken leert ons anders. Weber, De Tocqueville, Simmel, Mann-
heim - zij allen bestuderen de sociale werkelijkheid en fenomenen daarin
als culturele verschijnselen. Zij hanteren een culturele optiek en als zodanig
is cultuur dus een 'root methaphor', een richtinggevende conceptualise-
ring.

Dit hoofdstuk is echter niet een uitputtende verhandeling over de cultuur-
sociologie. De uitstekende secundaire literatuur, die in Nederland beschik-
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baar is, maakt zulks ook overbodig. Bevers (1982) geeft een heldere intro-
ductie in het werk van Simmel, Buiks (1979) in dat van de Tocqueville, ter-
wijl voor Weber en Mannheim Buiks en Kwant (1981) en uiteraard Zijder-
veld (onder andere 1983a en 1983b) kunnen worden geraadpleegd.

Dit hoofdstuk geeft een beknopte behandeling van object en methode
van de cultuursociologie en gaat daarnaast nader in op de bureaucratie-
theorie van Weber. Ik sluit af met twee paragrafen, waarin de cultuursocio-
logie wordt geconfronteerd met bestuurswetenschappelijke inzichten,
respectievelijk met organisatietheoretische beschouwingen over cultuur.

2. De culturele factor: object van de cultuursociologie

De culturele factor (de term ontleen ik aan Zijderveld, 1983a) is het object
van de cultuursociologie. Zingeving is in de sociale werkelijkheid het cen-
trale verschijnsel. Langer spreekt  van  '(...) the intricate  web of meaning
which is the real fabric of human life.' (Langer, 1942: 63.)

De samenleving dient te worden opgevat als een geheel van processen en
structuren, dat resultaat, object en origine van zingeving is. Dat buiten de-
ze zingeving de samenleving als sociale werkelijkheid niet bestaat is dus het
ontologisch postulaat van de cultuursociologie. Dat cultuursociologisch
kennen van de werkelijkheid een constructieve daad is, vormt daarvan de
kentheoretische consequentie. Die kentheoretische consequentie is van dien
aard, dat strict genomen cultuursociologie ook als kennissociologie kan
worden opgevat. (Zie Zijderveld, 1983b: 19 e.v.) Object en methode vallen
dan niet geheel samen, maar zijn slechts analytisch te onderscheiden.

Het is met deze opmerking vooraf, dat ik in deze paragraaf het object
en in de volgende de methodologie van de cultuursociologie behandel.

'Soziologie  (...) soll heiBen: eine Wissenschaft, welche soziales Handeln
deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen
ursachlich erklaren will. 'Handeln' soll dabei ein menschliches Verhalten
(einerlei ob aOBeres oder innerliches Tun, Unterlassen oder Dulden) hei-
Ben, wenn und insofern als der oder die Handelnden mit ihm einen subjek-
tiven Sinn verbinden. 'Soziales' Handeln aber soll ein solches Handeln hei-
Ben, welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach
auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orien-
tiert ist.' Zo omschrijft Weber (1922b: 1) het object van de sociologie en
die omschrijving bevat tevens de kern van het cultuursociologisch object,
namelijk de zingeving.

Zingeving in de sociale werkelijkheid geschiedt via waarden en normen:
aan sociale verschijnselen wordt een betekenis toegekend, die begrepen kan
worden. Dat begrip is mogelijk vanwege het symbolische karakter van de
betekenis. In de symbolen komt de betekenis van de cultuur tot uiting. (Zij-
derveld, 1983a: 33-34)

Ondanks de voluntaristische component, die in waarden, normen en zin-
geving besloten ligt, is de traditie de belangrijkste bron ervan. In een lang-
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durig proces kristalliseren bepaalde waarden en normen zich uit en krijgen
duurzaamheid. Ze leveren dan de gedragsvormen, die een bepaalde samen-
leving karakteriseren, en vormen de collectieve identiteit (Zijderveld,
1983a: 44) ervan. Precies deze collectieve identiteit vormt de cultuur. Om-
dat nu zingeving de kern van de cultuur vormt, concludeert de cultuursoci-
ologie tot de fundamentele culturaliteit van de sociale werkelijkheid.
(Buiks & Kwant, 1981: 29) Alle sociale feiten zijn dan cultuurgoederen,
omdat ze alle verbonden zijn met zingevingsprocessen.

De verschillende vormen, welke sociaal handelen - zingeving - aanneemt
is onderwerp van de vele cultuursociologische beschouwingen. Ik noem het
werk van Weber en dat van Simmel. Sociaal zinvol handelen ontwikkelt
zich in en tot configuraties, die het maatschappelijk patroon vormen, dat
vervolgens weer origine van zingevingsprocessen is. Weber (1922a en
1922b) behandelt uiteenlopende verschijnselen, zoals religie, staat en bu-
reaucratie, evenals Simmel in zijn vormensociologie (zie Bevers, 1982) dat
doet. Beiden begrijpen deze verschijnselen als sociale vormen, waarin men-
selijke zingeving een min of meer duurzame gestalte krijgt.

Zingeving is pluriform: het kan gaan om emoties, om waarden, om de
traditie, om doelen. (Weber, 1922b: 12) Het resultaat van zingeving is, dat
een maatschappelijk verschijnsel als zinvol wordt ervaren en een specifieke
legitimiteit krijgt. Zingeving brengt dus ordening aan in de werkelijkheid
en die ordening is volgens een bepaalde rationaliteit legitiem. Ten aanzien
van samenhangende sociale verschijnselen en op grond van de bronnen,
waaruit de zingeving voortkomt (emoties, waarden, tradities, doelen), ont-
staan patronen. Met betrekking tot aspecten van de werkelijkheid ontwik-
kelen zich duurzame en samenhangende gedrags- en denkvormen. De tot-
standkoming van die patronen - 'the fabric of meaning' (Geertz, 1973) is
het proces van cultuurvorming, dat de cultuursociologie bestudeert. Die
patronen noemt de cultuursociologie instituties. (Zijderveld, 1974) Cul-
tuurvorming kan dan ook worden opgevat als institutionalisering.

Instituties karakteriseren zich door duurzaamheid; het zijn patronen waar-
in menselijk handelen, voelen en denken in zekere zin zijn gestold en die
een normatieve geldigheid bezitten. Ze bestaan als patronen onafhankelijk
van de actoren die ze beinvloeden, maar kunnen door denken en handelen
van deze actoren in een historisch proces hun geldigheid verliezen of aan-
passen. De sociale werkelijkheid is een institutionele orde, een gemaakt
raster van gedragspatronen met een historische geldigheid en normativiteit.
(Buiks, 1979: 129) Instituties zijn vergelijkbaar met wat De Tocqueville
'moeurs' of 'croyances dogmatiques' noemt, Durkheim 'raprdsentations
collectives' en Weber en Rickert 'Kulturwerte'. (Buiks,   1979: 164) Weber
spreekt  ook van 'Sinngebilde'.

In de instituties objectiveert de cultuur waarden, normen en betekenissen
en via de traditie draagt de cultuur de instituties over. (Zijderveld, 1983a:
53) Een institutie is een 'antropologische grondstructuur'.  In de empirische
werkelijkheid zijn er verschillende concrete verschijningsvormen. Institu-
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ties krijgen een gedaante, een structurele vorm. De cultuursociologie
spreekt dan van het instituut en van concrete organisaties. In termen van
rationaliteit: instituties regarderen substantiele rationaliteit, welke 'het ver-
mogen de werkelijkheid als betekenisvolle samenhang te ervaren en waar
te nemen' (Zijderveld, 1983a: 74) is, terwijl de structurele vormen van de
instituties tot het domein behoren van de functionele rationaliteit - het af-
wegen van doelen en middelen onder de gezichtspunten van efficientie en
effectiviteit.

Omdat instituties in de cultuursociologie centraal staan, is het object van
deze discipline dus niet een sector of subsysteem van de sociale werkelijk-
heid, maar een dimensie of aspectsysteem. (Vaessen, 1985: 26) De cultuur
is geen deelgebied, maar een fundamentele categorie ter verklaring van de
sociale werkelijkheid,   een 'root metaphor', zoals eerder geopperd.   En
voorzover de werkelijkheid als een in essentie culturele werkelijkheid wordt
opgevat - de 'culturaliteit' van het sociale (Buiks & Kwant, 1981: 28) - is
de culturele factor determinerend.

Zowel klassieke sociologie als actuele cultuursociologie hebben de moderne
cultuur tot belangrijkste object van analyse gemaakt. De vraag is aan de
orde, op welke wijze de institutionalisering zich voltrekt, zodat van het on-
staan van een moderne cultuur te spreken is. Met andere woorden: wat is
de specificiteit van het proces van modernisering, zoals de hedendaagse cul-
tuurvorming kan worden genoemd? Welke instituties vormen zich (institu-
tionalisering), welke verdwijnen (de-institutionalisering) en welke verande-
ren (re-institutionalisering)? (Buiks, 1979: 163)

Voor Weber is het oprukken van de 'Zweckrationalitat' (ook als het om
waarden gaat) de kern van het moderniseringsproces. Deze toenemende do-
minantie noemt hij 'Vergesellschaftung' in tegenstelling tot het proces van
'Vergemeinschaftung', waarbij sociale relaties vooral op subjectief gedeel-
de emoties of tradities berusten. (Weber, 1922b: 21) De immer groeiende
rol van wetenschap en techniek leidt tot een 'intellectualisering' van het le-
ven,  tot een 'Entzauberung der Welt'. (Weber, 1922a: 593594) Samenhan-
gend daarmee krijgen organisaties, opgevat als doelrationele 'Anstalten',
die de vroegere 'Verbtinden' vervangen, een toenemend gewicht. (Weber,
1922a: 467)

Er is sprake van voortschrijdende differentiatie en rationalisering. Sim-
mel spreekt van het abstract worden van sociale relaties ten gevolge van
vermaatschappelijking en individualisering. Vorm en functie krijgen een
overwegende betekenis boven inhoud. Sociale relaties raken geobjectiveerd
en tussen private en publieke sfeer ontstaat een grotere scheiding. Dit alles
resulteert in een discrepantie tussen de subjectieve en de objectieve cultuur.
(Bevers, 1982) Tussen actoren ontstaat een groeiende distantie, omdat rela-
ties vooral functioneel van aard zijn. Andere relatiepatronen worden terug-
gedrongen in de privtsfeer.

Ook Zijderveld (1970; 1983a) onderstreept het abstracte karakter van de
moderne cultuur, welke ten gevolge van specialisering ofwel structurele dif-
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ferentiatie en generalisering ontstaat. De complexiteit van de moderne sa-
menleving leidt tot steeds meer arbeidsdeling, welke weliswaar functioneel
wordt geintegreerd, maar naar inhoud tot een groter isolement leidt. (Zij-
derveld, 1983a: 83) De functionele rationaliteit, die aan specialisatie ten
grondslag ligt, gaat de substantiele rationaliteit overheersen.

Ten aanzien van die substantiele rationaliteit geldt volgens Zijderveld
een toenemende generalisering. Instituten worden specialistischer, maar de
waarden, normen en betekenissen, welke ze dragen, worden algemener en
vager en tevens vrijblijvender in morele gelding. (Zijderveld, 1983a: 87-90)
Ook deze auteur stelt een gegroeide scheiding vast tussen private en public-
ke sfeer ten gevolge van het abstracter worden van de samenleving. (Zijder-
veld, 19838: 93)

Een ander gevolg van het moderniseringsproces is, dat moderne instituten
zich gedwongen voelen tot legitimering. Bij ontstentenis van een traditie is
expliciterende rechtvaardiging nodig. Dit nu gebeurt op een voor de moder-
ne cultuur karakteristieke wijze: door rationalisering van de maatschappe-
lijke betekenis en dientengevolge door een benadrukking van het functio-
nele aspect van instituten. Aangetoond wordt, dat het instituut op een ra-
tionele wijze maatschappelijke behoeften bevredigt en indien er gebreken
terzake zichtbaar worden, ligt een aanpassing van de structurele vorm van
het instituut als oplossing voor de hand. Organisatorische vernieuwing is
dan geboden. (Zijderveld, 1983a: 98)

Modernisering is dus het proces van institutionalisering en dernstitutio-
nalisering in de moderne cultuur. De rationele ordening van alle levenster-
reinen is er het kenmerk van en de meest verdichte vorm vindt de moderni-
sering in het proces van bureaucratisering. Alle instituties krijgen de doel-
rationele gestalte van het ideaaltype van de bureaucratie. Politiek, econo-
mie, religie, kunst - alle sociale verschijnselen krijgen de structurele vorm,
zoals die in overheidsorganisatie en grote kapitalistische onderneming het
verst tot ontwikkeling is gekomen. Ik kom hierop nog terug. In meer alge-
mene zin karakteriseren cultuursociologen genoemde ontwikkeling als
voortschrijdende functionele rationalisering ten koste van waarden, nor-
men en betekenissen - van substantiele rationaliteit. Tegelijk kritiseren cul-
tuursociologen deze ontwikkeling: de samenleving verliest zo aan culturele
inhoud om uiteindelijk in een toestand van volledige abstratie te geraken.

Ik maak daarbij een kanttekening. Deze cultuurkritiek lijkt me in tan op-
zich problematisch. Het is mogelijk ook functionele rationaliteit als een
vorm van zingeving op te vatten. Ook deze rationaliteit is immers cultureel
van karakter. Het ware daarom wellicht beter functionele rationaliteit als
een specifieke vorm van substantiele rationaliteit te beschouwen. Voor het
moderniseringsproces betekent zulks, dat waarden, normen en betekenis-
sen in toenemende mate aan verschijnselen als functie, techniek, weten-
schap, organisatie worden gehecht. Er zou met andere woorden sprake
kunnen zijn van de institutionalisering van functionele rationaliteit. Deze
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notie krijgt een pregnante betekenis, wanneer we deze plaatsen in het
perspectief van de informatisering. In het volgende hoofdstuk ga ik daarop
nader in.

3. Methodologie van de cultuursociologie

Cultuursociologie is perspectivisch: ze formuleert een perspectief (namelijk
dat van de cultuur als 'root metaphor') op de werkelijkheid. Wetenschap
is zelf een vorm van zingeving. Ze is reconstructie (Berger & Luckmann,
1966; Vaessen, 1986) van de werkelijkheid op grond van een specifiek ge-
zichtspunt. Voor de cultuursociologie gaat het om reconstructie van bete-
kenissen door middel van interpretatie. Het perspectief is de opvatting, dat
sociale verschijnselen culturele artefacten in een historische context zijn.

Dit perspectief van de cultuursociologie is ontleend aan de neo-
kantiaanse wetenschapsopvatting van Rickert. Kennis van de werkelijkheid
is altijd 'Umbildung'  en geen 'Abbildung'. er bestaat niet zoiets  als  een
werkelijkheid, die als zodanig kenbaar is; kennis is in de eerste plaats cul-
tuurhistorisch gebonden en in de tweede plaats is kennis constructie of re-
constructie van de werkelijkheid. Het kenbare is historisch dn paradigma-
tisch geconditioneerd. Ontologie en epistemologie valleA in de cultuurso-
ciologie samen.

Mannheim (1937) spreekt   in dit verband   van de 'Set'nsverbundenheit'
van het weten. Weten is contextueel bepaald en wel op twee wijzen. In de
eerste plaats empirisch: kennis is gedetermineerd door de sociale context,
waarin kennis ontstaat. Sociaal-economische verhoudingen, politieke ideo-
logie8n, etc. beYnvloeden de aard van de kennis en constitueren deze kwali-
tatief in begrippen, categoriean, theoriean. (Mannheim, 1937: 229 e.v.) In
de tweede plaats is kennis altijd constitutief-perspectivisch. Het perspectief
is zelfs voorwaarde om kennis en objectiviteit tot stand te brengen, omdat
'Geltung an sich', onafhankelijk van de actor en van de structuur van het
kennen, niet bestaat. (Mannheim, 1937: 251 e.v.)

Cultuursociologie is daarmede een relativerende discipline - ze benadrukt
het cultureel gebonden perspectief als voorwaarde voor kennis. In het
perspectief moet tot uitdrukking worden gebracht, hoe concrete historische
verschijnselen zinvol op elkaar betrokken zijn dn hoe ze in een proces van
zingeving tot stand zijn gekomen. Cultuursociologie is met andere woorden
historiserend. Ze tracht verschijnselen in hun cultuur-historische specifici-
teit te begrijpen en hun ontstaan en ontwikkeling te verklaren. Dit is wat
Weber 'Verstehen' noemt en waarvan Zijderveld terecht vaststelt, dat het
hier allerminst om de methode, maar om het kennisdoel van de cultuurso-
ciologie gaat. (Zijderveld, 1983b: 35)

'Verstehen' van een sociaal verschijnsel betekent de zin ervan duiden en
het eraan ten grondslag liggende zingevingsproces zichtbaar maken. Ver-
schillende bronnnen - waarden, doelen, tradities, affecties - kunnen de zin
genereren. Het verschijnsel kan dan ook op verschillende wijzen worden
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begrepen en op verschillende wijzen dus rationeel zijn.
'Verstehen' gebeurt echter niet inductivistisch. Er is begripsvorming no-

dig om duiding van de zin van sociale verschijnselen te realiseren. De cul-
tuursociologie werkt dus deductief om het kennisdoel: substantiele rationa-
liteit verwerven, te verwerkelijken.

De begripsvorming is een vorm van reductie van pluriformiteit en com-
plexiteit in de sociale werkelijkheid. De cultuursociologie hanteert in de be-
gripsvorming vooral  het aan Weber ontleende 7dealtypus'.  Dit  is  een  ge-
construeerd type, waarin Mn factor in de sociale werkelijkheid centraal
wordt gesteld en door middel van onderzoek naar afwijkingen de empiri-
sche werkelijkheid nauwkeurig in kaart kan worden gebracht. In het
ideaaltype wordt de werkelijkheid als een doel-rationeel proces weergege-
ven. Doelrationaliteit wordt als regulerende factor geassumeerd, waardoor
vervolgens al het irrationele, affectieve, traditionele in de empirische wer-

kelijkheid aan het licht komt. (Weber, 1922a: 544) Rationele en niet-
rationele factoren gezamenlijk verklaren dan sociale verschijnselen en ma-
ken 'Verstehen' mogelijk.

In de woorden van Zijderveld: 'Analytische typen (ideaaltypen, PF) zijn
begrippen die op grond van waardebetrokkenheid en om der wille van de
substantiele rationaliteit (rationeel Verstehen) worden geconstrueerd door
bepaalde elementen en/of aspecten van de werkelijkheid te accentueren en
andere bewust te veronachtzamen. Dit accentueren geschiedt geheel in ter-
men van functionele en substantiele rationaliteit (hoe zouden mensen han-
delen, indien zij strikt rationeel zouden handelen?), waarbij de formele 10-

gica (anders dan in de werkelijkheid) een controlerende rol vervult. Ratio-
nele  kennis  van  de  werkelijkheid (rationeel Verstehen) ontstaat eerst wan-
neer de analytische typen vergeleken en in die zin dus geconfronteerd wor-
den met de existentiele ervaring van de werkelijkheid.' (Zijderveld, 1983b:

45-46) Centraal in deze methode staat dus de contrastwerking: de formele
logica controleert het type en niet de werkelijkheid; rationaliteit wordt in
het type benadrukt en is in de werkelijkheid meer of minder regulerend. De
typen ordenen de perceptie, niet de werkelijkheid. Via de geordende per-
ceptie wordt een beter begrip ('Verstehen') van de werkelijkheid na-
gestreefd. Om daarin te slagen, moeten de typen voldoen aan de eisen van
formeel-logische consistentie, objectieve mogelijkheid en relevantie van ge-
zichtspunt. (Vaessen, 1986: 33) Samengevat gaat het om het heuristisch nut
van de typen. Dat heuristisch nut kunnen we ook 'intersubjectieve relevan-
tie' (Zijderveld, 1983b: 51) noemen. Daarmee zij reeds gezegd, dat ook de
typen niet context-vrij zijn; ze zijn cultuur-historisch bepaald. Maar naar
de vorm zijn het generaliserende begripscomplexen, die in zekere zin van
de historische specificiteit abstraheren om vervolgens die specificiteit ten
volle te honoreren. Een belangrijke methodologische ontwikkeling, door
Weber geYnitieerd, noemt Zijderveld (1983b: 49) dit. De ideaaltypen zijn
dus 'radicaal rationeel' om het afwijkende te kunnen traceren. De contrast-
werking staat voorop: tegenover de gestolde realiteit van het type staat de

dynamiek van de werkelijkheid; tegenover consistentie en rationaliteit
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staan inconsistentie en a-rationaliteit; tegenover het generaliserende staat
het historisch individuele. (Zijderveld, 1983b: 46 e.v.). 'Er (het ideaaltype,
P.F.) wird gewonnen durch einseitige Steigerung eines oder einiger Ge-
sichtspunkte und durch ZusammenschluB einer Fulle von diffus und dis-
kret, hier mehr, dort weniger, stellenweise gar nicht, vorhandenen Einzel-
erscheinungen, die sich jenen einseitig herausgehobenen Gesichtspunkten
fugen, zu einem in sich einheitlichen Gedankenbilde.' (Weber, 1922a:  191)

De ideaaltypen zijn niet alleen methoden om bepaalde verschijnselen te
typeren, maar ook bedoeld om ontwikkelingen te verklaren alsmede het te-
gelijkertijd, dan wel het na elkaar voorkomen van verschijnselen. (Weber,
19228: 203 e.v.)

De vraagstelling luidt: kan aan tan of een beperkt aantal factoren het op-
treden van een bepaald verschijnsel worden toegerekend? Causaliteit in de
natuurwetenschappelijke zin is cultuursociologisch niet vast te stellen.
Complexiteit en voortdurende verandering sluiten zulks uit. Wel kan er-
naar worden gestreefd de objectieve mogelijkheid van een gebeurtenis of
verschijnsel vast te stellen, gegeven de geassumeerde determinatie door 66n
of enkele factoren. Daartoe zijn gedachtenconstructies noodzakelijk, die
van de complexiteit abstraheren. Indien vast te stellen is - op intersubjectie-
ve wijze - dat bij onstentenis van 66n bepaalde factor of groep van factoren
de gebeurtenis of het verschijnsel buitengewoon onwaarschijnlijk zijn, dan
is sprake van een objectieve mogelijkheid. (Weber, 1922a: 273 e.v.) Uiter-
aard  levert  dit geen 'solide wetmatigheid'  op:  het  gaat om 'probabilisme'.
(Zijderveld, 1983b: 56)

Het vaststellen van een objectieve mogelijkheid geschiedt niet alleen op
grond van statistische of ervaringsregels. Die samenhang kan weliswaar
causaal adequaat zijn maar voldoet voor de cultuursociologie niet. Daar-
naast moet de samenhang ook intersubjectief als een zinvolle worden erva-
ren: de relatie moet 'sinnhaft adliquat' zijn. (Weber, 1922a: 550) Dit is wat
de cultuursociologie causale toerekening noemt. Samenhangen moeten mo-
gelijk 6n zinvol zijn.

Een bijzondere samenhang tussen verschijnselen is die van 'H/ahlver-
wandtschaft'. Indien causale toerekening ertoe heeft geleid, dat twee ver-
schijnselen tegelijkertijd voorkomen, waarbij ze elkaar verklaren, dat wil
zeggen 'sich gegenseitig in ihrem Bestande begunstigen' (Weber, 1922b:
201), dan noemt de cultuursociologie dit 'Wahlverwandtschaft'. Er wordt
niet besloten tot mono-causale verbanden, zoals natuurwetenschappelijk
georienteerde sociale wetenschappen (marxisme en positivisme bijvoor-
beeld) dit doen, maar tot een correlatief verband. Beroemdste voorbeeld is
de door Weber geconstateerde 'Wahlverwandtschaft' tussen protestantse
ethiek en kapitalistische cultuur. Via gedachtenconstructies, ideaaitypen,
contrastering en causule toerekening is deze constatering tot stand geko-
nnen.

Cultuursociologie is het vaststellen van wat Weber 'Sinnzusammenhang'
noemt. Waarden vormen dus de kern van het cultuursociologisch object.
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Onderzoek is dan per definitie waardebetrokken, omdat de onderzoeker
zich niet los kan maken van zijn waardegebondenheid, omdat zijn instru-
menten waardegebonden zijn en omdat zowel probleemselectie als geldig-
heidstoets slechts in geexpliciteerde waardegebondenheid kunnen plaats-
vinden.  In de woorden van Zijderveld: 'Waardegebondenheid  (...)  is  een
voorwaarde voor iedere werkelijkheidsconstructie en legitimering van wer-
kelijkheid. In deze zin kan gesteld worden dat waardegebondenheid niet
zomaar een feit is, doch vooral als kennissociologisch feit moet worden op-
gevat: de mens is een wezen dat slechts sociaal kan zijn in de verbondenheid
met de waarden van zijn cultuur of sub-cultuur.' (Zijderveld, 1983b: 66)

In bovenstaande zin is cultuursociologie dus allerminst waardevrij,  hoe-
zeer ook Max Weber als de auctor intellectualis van de waardevrijheid
wordt opgevoerd. Daarbij valt vaak te beluisteren, dat Weber een stringen-
te distantie ten opzichte van waarden als onderzoeksobjecten heeft bepleit.
Uit het voorgaande moge duidelijk zijn geworden, dat een dergelijke op-
vatting niet op zorgvuldige lezing van zijn werk kan berusten.

Weber immers bepleit zowel waardegebondenheid als waardevrijheid.
Die laatste echter in de zin van waarderingsvrijheid. Beide principes condi-
tioneren elkaar in Webers methodologie. Onderzoeken van waarden veron-
derstelt een a-morele, niet-normatieve betrokkenheid op deze waarden: ze
dienen onderzocht, niet gewaardeerd. 'Wenn das normativ Gultige Objekt
empirischer Untersuchung wird, so verliert es, als Objekt, den Norm-
Charakter: es wird als 'seiend', nicht als 'gultig', behandelt.' (Weber,
1922a: 531) Wereldbeschouwingen horen als object van onderzoek en niet
als aangehangen doctrine in de wetenschap thuis. Empirische waarden en
persoonlijk oordeel over die waarden moeten van elkaar worden geschei-
den. Een empirische wetenschap kan slechts de pluraliteit van allerlei waar-
den en waarderingen vaststellen een oordeel erover valt buiten haar compe-
tentie. (Weber, 1922a: 489-508) Doel van de wetenschap is 'Entziiuberung
der Welt', zoals Weber zijn studenten voorhield. (Weber, 1922a: 594)

4. Webers theorie van de bureaucratie

Daar dit proefschrift over de cultuur van een overheidsorganisatie in ver-
band met informatisering handelt, is een behandeling van Webers theorie
van de bureaucratie een logische keuze uit de talrijke cultuursociologische
leerstukken. Bovendien is aan deze theorie van de bureaucratie op verhel-
derende wijze te demonstreren hoe object en methode van de cultuursocio-
logie, zoals hiervoor beknopt weergegeven, in zekere zin samenvallen. De
bureaucratie is namelijk enerzijds een belangrijk onderdeel van de culturele
factor in de moderne samenleving, anderzijds is zij een ideaaltype: een cul-
tuursociologische constructie.

Vele auteurs stemmen overeen in de gedachte, dat de bureaucratische orga-
nisatie tot de kern van het moderniseringsproces behoort. Zo betogen bij-
voorbeeld Buiks en Kwant, dat cultuurvorming in de verzorgingsstaat een
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streven naar beheersing inhoudt en dat dit streven resulteert in bureaucrati-
sering. (Buiks & Kwant, 1981: 163) In vergelijkbare zin oordeelt Zijder-
veld, waar hij naast wetenschap en techniek de bureaucratie - 'toppunt van
functionele rationaliteit' - de moderne wereld laat domineren. (Zijderveld,
1983a: 85)

In het vorige hoofdstuk noemde ik reeds Berger, Berger en Kellner (1974)
en Vroom (1980).

Culturele karakteristieken van de bureaucratie zijn door Berger, Berger
en Kellner in kaart gebracht. Functionele rationaliteit domineert in de bu-
reaucratie. De cognitieve stijl ervan wordt gekenmerkt door een hang naar
'orderliness' en 'taxonomies', een diepgeworteld geloof in 'general and au-
tonomous organizability,' een voorkeur voor 'predictability' en een alge-
mene norm van 'justice: suum cuique' (Berger, Berger & Kellner, 1973:
50-53). De auteurs stellen: 'Bureaucracy is the autonomous world of 'pa-
pers in motion'.' (1973: 48)

De bureaucratie moet de wereld, of beter: beelden van de wereld constru-
eren, op basis van de structurele kenmerken van de bureaucratie zelf: hie-
rarchie, centralisatie, formalisatie, standaardisatie en specialisatie. Deze
constructie van de wereld is de bureaucratische bijdrage aan de 'Weltan-
schauung' van de moderne samenleving, die kan worden opgevat als een
symbolisch universum. De functie ervan is integratie van individuele wer-
kelijkheidsdefinities en de weergave van de institutionele orde als een zin-
vol symbolisch geheel. (1973: 99) Die bijdrage van de bureaucratie zien
Berger c.s. als een viervoudige thematisering:
-  van de samenleving als een chaotisch geheel, dat tot een b<heersbaar

systeem kan worden gemaakt;
-    van de bureaucratie zelf en van zijn taxonomische activiteiten ter bestrij-

ding van pluraliteit, met andere woorden van de bureaucratisering van
de wereld;

-  van de verdeling van de werkelijkheid in een private en een publieke
sfeer met toedeling van competenties aan de eerste door de tweede sfeer;

-   van de koppeling van mensenrechten aan bureaucratisch te identificeren
rechten. (1973: 103-104)

Deze culturele beschouwing van de bureaucratie is eveneens gehanteerd
door Vroom (1980). Accent ligt bij hem op de interne werking van de bu-
reaucratie. De betekenis van de organisatie als cultureel fenomeen formu-
leert hij aldus: 'Over de structuur van een organisatie kan in onze opvatting
slechts gesproken worden in afgeleide zin. Primair staan de leden van de
organisatie, die hun gedrag min of meer op elkaar afstemmen. In die con-
tacten ontwikkelen zij allerlei gewoonten, die zich verzelfstandigen tot so-
ciale symbolen. Die symbolen krijgen gaandeweg een institutioneel karak-
ter en kunnen vervolgens als het ware dwingend aan anderen worden opge-
legd. De structuur van een organisatie is 66n van die symbolen.' (1980: 29)
De bureaucratie is, met andere woorden, een sociale constructie van de
werkelijkheid. Het bureaucratische proces is een spel rondom verschillende
constructies - dat is de kern van de strijd om de macht in de bureaucratie.
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Alle genoemde auteurs zijn geYnspireerd door Weber. Diens bureaucratie-
theorie, voornamelijk geformuleerd in 'Wirtschaft und Gesellschaft'
(1922b), levert de bouwstenen voor een omvangrijke traditie van
bureaucratie-theoretisch onderzoek, dat overigens lang niet altijd cultuur-
sociologisch is. Weber zelf geeft echter een bij uitstek cultuursociologische
theorie van de bureaucratie.

Het fundament van Webers theorie van de bureaucratie vinden we in zijn
conceptie van Werrschaft'. 'Herrschaft' is een bijzondere vorm van
macht; heerschappij is een centraal kenmerk van sociaal handelen en struc-
tureert via institutionele vormen (waaronder de bureaucratie) dit handelen.
(Weber, 1922b: 541) Twee abstracte vormen bestaan: heerschappij in door
belangen gereguleerde ruilverhoudingen en heerschappij op basis van auto-
riteit, van 'Befehlsgewalt'.  Op deze laatste vorm concentreert Weber  zich
en tekent daarbij aan, dat 'Herrschaft' zowel de 'Befehlsgewalt' als de
daarbij veronderstelde en verwachte opvolging van het bevel betreft. 'Un-
ter 'Herrschaft' soll hier also der Tatbestand verstanden werden: daB ein
bekundeter Wille ('Befehl') des oder der 'Herrschenden' das Handeln an-
derer (des oder der 'Beherrschten') beeinflussen will und tatsachlich in der
Art beeinfluBt, daB dies Handeln, in einem sozial relevanten Grade, so
ablauft, als ob die Beherrschten den Inhalt des Befehls, um seiner selbst
willen, zur Maxime ihres Handeln gemacht htitten ('Gehorsam').' (Weber,
1922b: 544) Daarmede formuleert Weber een conceptie van macht in socia-
le handelingssituaties, welke de relationaliteit van macht benadrukt. Macht
is niet eigenschap of bezit van actoren, maar een kenmerk van sociale rela-
ties. Bovendien ligt in machtsrelaties zowel uitoefening als aanvaarding (al
dan niet bewust) besloten. Zo wordt ook macht als een zingevingsproces
dan wel als een met zin beladen structuur begrepen.

Weber onderscheidt drie bronnen, die de geldigheid van uitgeoefende
macht bewerkstelligen: 1. rationele regels; 2. de in traditie gevestigde per-
soonlijke autoriteit; 3. de charismatisch werkende persoonlijke autoriteit.
Deze drie bronnen verschaffen aan macht legitimiteit. Het gaat niet alleen
om een binding tussen heerser en beheersten, maar om de aanvaarding van
de binding. De gehoorzaamheid moet berusten op innerlijke overtuiging.
Dan is sprake van legitieme macht.

'Es gibt drei reine Typen legitimer Herrschaft. Ihre legitimatsgeltung
kann namlich primar sein:
1. Rationalen Charakters: auf dem Glauben an die legalitat gesatzter Ord-

nungen und des Anweisungsrechts der durch sie zur Ausubung der Herr-
schaft berufenen ruhen (legale Herrschaft), - oder

2. traditionaler Charakters: auf dem Alltagsglauben an die Heiligkeit von
jeher geltender Traditionen und die Legitimitat der durch sie zur Autori-
tat berufenen ruhen (traditionale Herrschaft), - oder endlich

3. charismatischen Charakters: auf der auBeralltaglichen Hingabe an die
Heiligkeit oder die Heldenkraft oder die Vorbildlichkeit einer Person
und der durch die offenbarten oder geschaffenen Ordnungen [ruhen]
(Charismatische Herrschaft).' (Weber, 1922b:   124)
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De 'legale Herrschaft' heeft een ordening, die geexpliciteerd is in regels en
geabstraheerd van personen. Het handelen wordt erdoor gereguleerd. De
ordening heeft rechtskracht en het recht werkt via kenbare en berekenbare
rationele regels. Uitoefening van legale heerschappij is dan ook als zodanig
een vorm van gehoorzaamheid aan de rationele regels. (Weber, 1922b: 125)

Kenmerken van de legale heerschappij zijn: continuiteit via regels, welke
de 'Amtsgeschtiften' binden; gereguleerde competenties; het principe van
de 'Amtshierarchie'; professionele qualificaties; stricte scheiding van
beambten en productiemiddelen, welke niet in priv6-bezit zijn; 'Aktenmii-
Bigkeit': een voortdurende schriftelijke vastlegging. Materieel vormt het
bureau  de  kern  van deze legale heerschappij. (Weber, 1922b: 125-126)

De meest uitgesproken vorm van legale heerschappij is de bureaucratie.
Daarvoor geldt: 'Die rein bureaukratische, also: die bureaukratisch-mono-
kratische aktenmaBige Verwaltung ist nach allen Erfahrungen die an Prazi-
sion, Stetigkeit, Disziplin, Straffkeit und Verla:Blichkeit, also: Berechen-
barkeit fur den Herrn wie fur die interessenten, Intensitat und Extensitat
der Leistung, formal universeller Anwendbarkeit auf alle Aufgaben, rein
technisch zum H6chstmaB der Leistung vervollkommenbare, in alle diese
Bedeutungen: formal rationalste, Form der Herrschaftsausubung.' (We-
ber, 1922b: 128)

Uiteraard is deze omschrijving ideaal-typisch: empirisch zal de bureau-
cratie ook steeds elementen van de andere vormen van heerschappij - de
traditionele en de charismatische - insluiten. Uit deze vormen heeft de bu-
reaucratische heerschappij zich dan ook ontwikkeld. De bureaucratie is
historisch een vervolg  op  traditionele  en  charismatische  heerschappij.  Zo-
wel traditie als charisma ontkomen immers niet aan de modernisering, dat
wil zeggen de tendens tot voortschrijdende rationalisering. De vanzelfspre-
kendheid van de overgedragen traditie verdwijnt, wanneer meer rationele
regels de gedragsvormen reguleren en de legitimiteit aan rationele explicite-
ring is gebonden. De opkomst van democratie en politieke partijen hebben
hieraan in belangrijke mate bijgedragen.

Ook charisma is geen duurzame bron voor machtsuitoefening. Uiteinde-
lijk kan charismatische heerschappij als ideaaltype slechts 'in statu nascen-
di' bestaan. Gewenste duurzaamheid verdraagt zich niet met het niet te
normaliseren en te reguleren karakter van het charisma. Traditionalisering
en legalisering zijn dan mogelijke alternatieven. (Weber, 1922b: 143-144)
Charisma is echter een specifieke machtsbron. In buitengewone situaties
kan het tijdelijk een oplossing bieden voor legitimiteitsproblemen van bei-
de andere vormen van heerschappij. In zoverre is er niet alleen sprake van
een historische opeenvolging van typen van heerschappij, doch tevens  van
een tezeUdertijd voorkomen ervan. Het revolutionaire effect van charisma-
tisch leiderschap kan in sommige situaties functioneel zijn. (Ter Hoeven,
1971) In moderne politieke partijen, die overigens gebureaucratiseerd zijn,
is daarvan veelvuldig sprake. Daarin is ook het principiale onderscheid tus-
sen politici en bureaucraten gelegen. (Weber, 1922b: 833)
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De kern van het moderniseringsproces vormt volgens Weber de bureaucra-
tisering van alle maatschappelijke terreinen. Beambten in bureaus zijn de
belangrijkste actoren, die de continuYteit van de moderne samenleving
waarborgen. Bureaucratisch bestuur is de heerschappij van rationele regels
en rationeel weten. (Weber, 1922b: 128-129)

De bureaucratie - begrepen als ideaaltype - functioneert met de volgende
kenmerken:
a. Gereguleerde competenties: zowel taakstelling, als bevoegdheden, als

daartoe vereiste qualificaties zijn vastgelegd.
b. Ambtelijke hierarchie: er is sprake van een idealiter monocratisch geor-

dende pyramidale organisatie.
c. Schriftelijke bedrijfsvoering: alle handelingen worden schriftelijk vast-

gelegd en tussen bureaus wordt schriftelijk gecommuniceerd. Zowel in-
tern als extern functioneert de bureaucratie via 'papers in motion'.

d. Professionele qualificaties: voor elke functie is een via vakopleiding te
verkrijgen qualificatie vereist.

e.  Voltijdse functies: ambtelijke functies zijn niet als nevenfuncties uit te
oefenen, hetgeen vooral historisch relevant is.

f. Regelkennis: ambtenaren functioneren op basis van regelkennis.
(Weber, 1922b: 125-126; 551-552)

Voor de persoon van de ambtenaar hebben deze kenmerken de volgende
consequenties:
1.  Het ambt is een beroep. De ambtenaar is op een specifieke wijze ge-

schoold  en  hij  is in functie loyaliteit  aan  de zaak verschuldigd.
2.   De sociale smtus van het beroep is gereguleerd in rangordevoorschriften.
3.  De ambtenaar wordt benoemd en niet gekozen.
4.  De ambtenaar krijgt in principe een benoeming voor het leven; een vaste

aanstelling, prozaischer geformuleerd.
5.  De functie wordt betaald met loon en er wordt in een pensioen voorzien.
6. De carribre verloopt naar anciinniteit en in toenemende mate via ver-

worven qualificaties.
(Weber, 1922b: 552-556)

Voor de ontwikkeling van de bureaucratie geldt een aantal condities, dat
sociaal-economisch en politiek van aard is. In de eerste plaats is er een geld-
economie met een belastingsysteem, die uitbetaling van loon mogelijk
maakt. In de tweede plaats breiden de taken van het staatsapparaat, dan-
wel de desbetreffende onderneming zich zowel in kwantitatieve als in kwa-
litatieve zin uit. De behoefte aan repressieve taken, aan sociale politiek en
aan infrastructurele werken zijn in dit verband van belang - in het bijzon-
der voor de staatsbureaucratie. In de derde plaats realiseert de bureaucratie
een overheersende positie ten gevolge van haar technische superioriteit ten
opzichte van andere heerschappijvormen. In de vierde plaats gaat bureau-
cratisering gepaard met een concentratie van de productiemiddelen en
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macht in handen van de 'heerser'. Tenslotte is nivellering van sociaal-
economische ongelijkheid een voorwaarde voor de ontwikkeling van een
bureaucratie, tenminste voorzover het de toegang tot bestuursfuncties be-
treft. (Weber, 1922b: 556-559) En Weber concludeert: 'Eine einmal voll
durchgefuhrte Burokratie gehOrt zu den am schwersten zu zertrummernden
sozialen Gebilden. Die Burokratisierung ist das spezifische Mittel, [ein-
verstandliches] 'Gemeinschaftshandeln' in rational geordnetes 'Gesell-
schaftshandeln' zu uberfuhren. Als instrument der 'Vergesellschaftung'
der Herrschaftsbeziehungen war und ist sie daher ein Machtmittel aller-
ersten Ranges fur den, der Ober den burokratischen Apparat verfugt.' (We-
ber, 1922b: 569-570)

De bureaucratie is de heerschappij van het regelgeleide weten. Het gaat
daarbij zowel om inhoudelijke vakkennis als om 'Dienstwissen', om 'ak-
tenkundige' feitenkennis - wat we ook wel bureaucratische compententie
noemen. (Weber, 1922b: 129) Het is kennis van de bureaucratische normen
en procedures, van de discipline. Schriftelijk vastgelegd weten en discipline
vormen het hart van de bureaucratie. (Weber, 1922b: 570)

Gevolgen heeft de bureaucratie voor vele maatschappelijke terreinen.
Voor de economie zijn deze bepaald niet eenduidig, hoewel Weber
vaststelt, dat ze de opkomst van de kapitalistische economie niet heeft be-
lemmerd. Vanuit ons perspectief kan echter hetzelfde worden betoogd voor
de relatie tussen bureaucratie en socialistische economie.

De sociale gevolgen zijn daarentegen evident: de bureaucratie heeft een
nivellerende werking. En hoewel ook de democratie nivellering tot gevolg
heeft, mag daaraan niet de conclusie worden verbonden, dat bureaucratie
en democratie onlosmakelijk verbonden zijn. Soms zijn ze contradictoir.
De bureaucratie is veeleer een instrument dat neutraal is ten opzichte van
de specifieke machtsconstellatie. (Weber, 1922b: 571)

Ook is de toename van de macht der bureaucratie geen a priori. Wel
geldt onder normale - dat wil zeggen: typische - verhoudingen, dat de
macht van de bureaucratie omvattend en vaak overheersend is. Vooral het
principe van de binnen de bureaucratie betrachte geheimhouding draagt
daaraan in niet geringe  mate  bij.  Maar op het terrein  van de economische
expertise blijft de bureaucratische onderneming superieur aan en dus
machtiger dan de staatsbureaucratie. (Weber, 1922b: 572-574)

Cultureel heeft de oprukkende bureaucratie belangrijke consequenties.
Rationalisering zal overal doordringen. De cognitieve stijl (Berger  c.s.,
1974) van de zakelijkheid rukt op, alsmede de tendens tot professionalise-
ring. Binnen onderwijs en vorming komt een grotere nadruk op vakoplei-
dingen te liggen. Waar in andere heerschappijvormen de 'kultivierte Per-
silnlichkeit' het ideaal vormt is dat in de bureaucratische samenleving het
'Fachmenschen-Typus'. (Weber, 1922b: 576-578)

Op het niveau van de politiek is er een bijzondere relatie tussen bureau-
cratie en staat. De rationele, bureaucratische staat is een westers verschijn-
sel en nauw verbonden met een kapitalistisch geordende economie, aldus
Weber. De basis ervoor vormen het 'Fachbeamtentum' en het rationele
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recht, dat door formalisering en dus berekenbaarheid te kenschetsen is.
(Weber, 1922b: 815-817)

Tussen politiek en bureaucratie bestaat een ideaaltypisch onderscheid.
De politiek neemt de beslissingen, die de bureaucratie vervolgens uitvoert.
Die uitvoering is neutraal, politiek indifferent. De 'goede ambtenaar' voert
uit, wat hem wordt opgedragen, ook als dat tegen zijn politieke opvattin-
gen indruist. Zijn trots geldt de bescherming van onpartijdigheid. 'Es ist,
wie gesagt, nicht Sache des Beamten, nach seinen eigenen uberzeugungen
mitkampfend in den politischen Streit einzutreten und, in diesem Sinn,
'Politik zu treiben', die immer: Kampf ist.' (Weber, 1922b:  854)

De dichotomie tussen politiek en bureaucratie is ideaaltypisch gezien ab-
soluut. Dat de politiek leidt en de bureaucratie uitvoert behoeft echter geen
empirische realiteit te zijn. Bureaucratisering representeert het wezen van
het moderniseringsproces; bureaucratieen ontplooien dientengevolge om-
vangrijke macht. In de empirische realiteit leidt dit tot evidente spanningen
en contradicties, waarbij enerzijds de politiek in toenemende mate abstract
wordt (Zijderveld, 1970; 1983a) en anderzijds de bureaucratie in afwijking
van het ideaaltype politiseert.

5. Cultuursociologische bestuurswetenschap?

De contouren van de bureaucratie, die uit Webers theorie tevoorschijn ko-
men, zullen, indien geconcipieerd als empirische realiteit, menigeen lach-
wekkend voorkomen. In een tijd, waarin 'ontbureaucratisering' een offi-
ciele - en nauwelijks betwiste - beleidsdoelstelling is, zal een beschrijving
van de bureaucratie in termen van precisie, neutraliteit, efficiantie  en
technisch-rationele superioriteit, weinig bijval oogsten. Desondanks zal ik
hier de relevantie van een analyse op basis van een dergelijke bureaucratie-
conceptie verdedigen.

Juiste lezing van Weber leert immers, dat zijn bureaucratietheorie geba-
seerd is op een ideaaitype. Zoals ik eerder heb uiteengezet is een dergelijk
type een constructie, die intern consistent en logisch is en waarvan rationa-
liteit de kern vormt. In het beeld van de bureaucratie, dat Weber schetst,
overheerst de zuivere rationaliteit van het bureaucratisch functioneren, min
of meer alsof de bureaucratie door een geniale ontwerper is bedacht en
door brilliante technici is geconstrueerd. Het beeld is met opzet gechar-
geerd om een adequate contrastering met de historische en empirische reali-
teit mogelijk te maken. Ik moge verwijzen naar paragraaf 3 van dit hoofd-
stuk.

De extreme rationaliteit van het type maakt het mogelijk de niet- of
anders-rationele verschijnselen van een reele bureaucratie inzichtelijk te
maken. Pas op basis van dit inzicht is enigerlei praktisch handelen effec-

tief. Wanneer de actuele bureaucratie cultuursociologisch wordt geanaly-
seerd, zal het mogelijk zijn te bezien, of empirische realiteit en ideaaltype
noodzakelijkerwijze overeenkomen en of derhalve veranderingen een radi-
cale wijziging van de politieke institutie vergen. Bovendien kan op die wijze
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zichtbaar worden, welke maatschappelijke, dan wel intern-bureaucratische
ontwikkelingen in een oorzakelijke relatie (in de zin van objectieve moge-
lijkheid) staan met geconstateerde problemen in het functioneren van de
bureaucratie.

Alleen al op deze wijze is Webers typering van de bureaucratie bestuurs-
wetenschappelijk relevant: ze kan verhelderen, wat noodzakelijke en on-
ontkoombare aspecten van een bureaucratie, ook in haar hedendaagse
vorm, zijn.

Wel moet ik erop wijzen, dat het ideaaltype - conform Weber dan wel
genuanceerd op grond van de empirie - descriptiefvan aard is en beslist niet
prescriptief. Cultuursociologische ideaaltypen bevatten geen normatieve
receptuur. Ze zijn een zuivere constructie: de werkelijkheid zou op deze
wijze bestaan, indien logische consistentie en maximale rationaliteit zouden
heersen. Dat is empirisch nooit het geval en het ideaaltype releveert, waar
en waarom dat niet het geval is. Aldus resulteert een zorgvuldig geconstru-
eerd beeld van de werkelijkheid. De cultuursociologie betoogt allerminst,
dat overeenstemming van empirische realiteit en ideaaltype gewenst zou
zijn, noch dat discongruentie de exclusieve oorzaak van problemen is.

Ook die onderscheiding tussen prescriptie en descriptie is bestuursweten-
schappelijk niet zonder belang. Immers, veel bestuurswetenschappelijke en
vrijwel alle bestuurskundige studies hanteren descriptie met het oog op
prescriptie. Ze analyseren op basis van uiteenlopende wetenschappelijke
paradigmata het functioneren van overheidsbureaucratie en beleidsproces-
sen, die daarin optreden, om receptuur te kunnen vervaardigen, die tot ver-
beteringen leidt: de (beleids)aanbevelingen. Uiteraard is het mogelijk niet
verder gereflecteerde normen op hun praktische uitwerking te onderzoe-
ken.

Identificatie van praktische en wetenschappelijke problemen is echter
riskant. Vooral een niet geproblematiseerde normatieve opvatting over
'goed' functionerende bureaucratieen, belemmert wetenschappelijke re-
flectie. Wetenschap analyseert weI, welke opvattingen over een goed func-
tionerende overheidsbureaucratie bestaan en voor dat functioneren rele-
vant zijn, maar oordeelt over deze opvattingen niet in waarderende zin. In
dat   verband is Webers uitspraak, dat normativiteit haar norm-karakter
verliest en empirisch object wordt, zodra deze tot onderwerp van onder-
zoek wordt (Weber, 1922a: 531), nog steeds geldig en afdoende.

Het kan bestuurswetenschappelijk geen kwaad, dit pleidooi voor waar-
devrijheid in de zin van waarderingsvrijheid nog eens te herhalen. Zeker nu
maatschappelijke relevantie een beschaafde en alom gerespecteerde variant
heeft gevonden in de beleidsgerichtheid of beleidsrelevantie, waarmee veel
actueel onderzoek van een kennelijk positieve lading wordt voorzien. Be-
leidsadvisering en wetenschap zijn twee verschillende zaken en berusten op
een uiteenlopend probleembewustzijn. De cultuursociologie wenst deze dis-
tantie te bewaren: 'zij is sterk historisch georitnteerd, zij tracht door te
dringen tot het betekenissubstraat van de werkelijkheid en is van mening
dat zij het beleid slechts een interpretatief raamwerk kan aanbieden. Bruik-
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bare (operationele) begrippen en practische maatregelen moeten de func-
tionarissen van het beleid zelf ontwikkelen. Dat is hun deskundigheid, niet
die van de (cultuur)socioloog: (Zijderveld, 1983c: 116)

Resumerend, is de relevantie van de cultuursociologie voor de bestuurs-
wetenschap in de eerste plaats paradigmatisch: het methodisch belang van
het 'Ideal-typus'; de distantie tussen prescriptie en descriptie; de rol van de
waarderingsvrijheid.

In de tweede plaats is de cultuursociologie inhoudelijk relevant voor de be-
stuurswetenschap. Ik zal dit beknopt aanduiden.

Indien de opvatting correct is - en die mening ben ik toegedaan - dat in
de sociale werkelijkheid aan waarden en zingeving een eminente plaats toe-
komt, dan is de bureaucratie daarvan niet uit te sluiten en is begrip van een
dergelijk verschijnsel slechts mogelijk, wanneer 66k een culturele analyse
plaats vindt. Moderne overheidsorganisaties, en ruimer: het openbaar
bestuur zijn door waarden bepaald en determineren zelf waarden. Het gaat
immers om zingevingsprocessen, wanneer we beleidsprocessen en het orga-
nisatorisch raamwerk, waarbinnen deze zich voltrekken, bestuderen. Wie
zal dan nog willen ontkennen, dat een discipline, die eerst en vooral een
culturele optiek hanteert, voor de bestuurswetenschap relevant is. Deson-
danks behoort de cultuursociologie niet tot die groep van disciplines, die
in het reguliere vertoog tot de bestuurswetenschappen - zijnde multi- dan
wel interdisciplinair - worden gerekend. Het recente overzicht van Edwards
(1987) vormt hierop een uitzondering.

Toch heeft de cultuursociologie zich bepaald niet afzijdig gehouden -
ook niet in Nederland - van het debat over kwesties, die tot het hart van
het bestuurswetenschappelijk object behoren. Ik wijs op Zijderveld, die
over verschillende beleidsterreinen in cultuursociologische termen heeft ge-
publiceerd: bijvoorbeeld over het probleem van de vrijwilligheid en het
maatschappelijk middenveld in de verzorgingsstaat (Adriaansens & Zijder-
veld, 1981; Zijderveld, 1988); over het probleem van de stedelijkheid (Zij-
derveld, 19830); over ambtelijke cultuur in de verzorgingsstaat (Zijderveld,
1985a)

Ook andere auteurs behandelen in cultuursociologisch perspectief pro-
blemen, welke voor de bestuurswetenschap van groot belang zin. Buiks en
Kwant signaleren bureaucratisering van de cultuurvorming in de verzor-
gingsstaat en de toegenomen discrepantie tussen ambities en verwerkelij-
king. (Buiks & Kwant, 1981: 159-166) Bovendien wijzen ze op de gevolgen
van culturele generalisering 6n fragmentering voor het beleid en met name
de cultuurpolitiek. Vaessen (1986) formuleert expliciet, wat het belang van
de cultuursociologie is voor actuele beleidsproblemen. Dat belang is af te
leiden uit de aard van de problematiek zelve: deze is niet mono-rationeel
of bestuurlijk-technisch, zodat stricte technocratie geen soelaas biedt. De
problemen getuigen van 'culturele contradicties': de behoefte aan integra-
tie van waarden in een omvattend planningsproces versus de toenemende
fragmentatie die zulks verhindert.
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De bijdrage van de cultuursociologie zal primair reflexief van aard zijn.
Een nadere bezinning op waarden en zingevingsprocessen is geboden, zon-
der ooit de pretentie te willen hebben, dat meer dan diagnose mogelijk is.
Overigens is dat al een ambitieuze doelstelling, gegeven de omvattende pro-
blematiek van de staatsbureaucratie in de verzorgingsstaat. Cultuursocio-
logische bestuurswetenschap zou wellicht In 't Velds pleidooi voor een be-
scheiden bestuurskunde, die zich niet opstelt als 'huisarts van het openbaar
bestuur' (In 't Veld, 1982) kunnen onderstbunen. In ieder geval is de cul-
tuursociologie van node, indien het waar is, dat het object van de bestuurs-
wetenschap ook in een culturele crisis verkeert. Geavanceerde beleidscon-
cepties, nieuwe besturingsconcepties, bijdragen aan reorganisaties, advise-
ring bij 'ontbureaucratisering': dat alles blijft buitengewoon nuttig, maar
steriel, indien niet tevens het institutionele karakter van de problematiek
aan de orde wordt gesteld.

In dit verband is het zinvol te verwijzen naar het betoog van March &
Olsen (1984), waarin aan de culturele factor in politiek en overheidsorgani-
satie een belangrijke, zoniet de centrale rol wordt toegekend. De specifieke
positie van de staat maakt, dat deze een cruciale bijdrage levert aan zinge-
ving en symboliek in de samenleving. Indien in toenemende mate de rol van
de staat ter discussie komt, treft dat deze bijdrage in het bijzonder en is re-
flectie op deze bijdrage onontkoombaar. Hoezeer ook de kritiek op staats-
interventie wordt geformuleerd in termen van effectiviteit en effici8ntie, de
kritiek zelf is niet anders dan een vertoog over waarden en zingevingspro-
cessen. Het dominante bestuurswetenschappelijke paradigma is niet vol-
doende geequipeerd om aan dat vertoog een zinvolle bijdrage te leveren.
De cultuursociologie is dan een mogelijke bron van inspiratie.

6. Cultuursociologie en organisatiecultuur
De relatie tussen cultuursociologie en organisatietheorie is al verwoord
door Burrell en Morgan (1979). Zij spreken van het 'interpretive paradigm'
en noemen een reeks erdoor geYnspireerde organisatiestudies. Zij constate-
ren, dat deze studies vooral het buitengewone en minder de reguliere patro-
nen en interacties in organisaties betreffen; dat ze de voluntaristische aard
van sociaal handelen benadrukken; dat ze weliswaar de constructie van so-
ciale orde als karakteristiek voor sociaal handelen opvatten, maar de
neerslag hiervan in gestructureerde machtsverhoudingen verwaarlozen.
(Burrel & Morgan, 1979: 275-278)

De verbinding van cultuursociologie en organisatietheorie is op dit mo-
ment hoogst actueel, nu organisatiecultuur in het brandpunt van de organi-
satietheoretische belangstelling staat.

llet cultuurbegrip van de cultuursociologie is duidelijker in vergelijking
met dat van de organisatietheorie. Het betreft alle vormen van zingeving,
zowel op het niveau van de individuele interactie als op het niveau van de
sociale structuren. Cultuur is in de cultuursociologische optiek allerminst
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instrumenteel: ze is geen manipuleerbare variabele, zoals zo vaak in de or-
ganisatietheorie betoogd. Cultuur is een 'root metaphor' voor organisaties:
deze zijn in de cultuursociologische optiek culturele fenomenen, die niet al-
leen naar hun functionele en structurele dimensies dienen te worden geana-
lyseerd, maar steeds ook substantieel zijn.

De cultuursociologie vat cultuur ook ruimer op dan met name de sub-
systeembenadering in de organisatietheorie dat doet. Er is geen eenzijdige
nadruk op de meer exotische aspecten, die doorgaans als cultuur worden
gepercipieerd. Deze aspecten - mythen, rituelen, symboliek - vormen wel
een onderdeel van het cultuursociologisch cultuurbegrip, maar ook de
aspectsysteemgedachte is erin begrepen. Bovendien gaat de cultuursociolo-
gie verder door te wijzen op en uit te gaan van de fundamentele culturaliteit
van de sociale werkelijkheid.

Belangrijk in dit verband is het cultuursociologische institutiebegrip. Het
is met name dit begrip, dat een cultuursociologische interpretatie van de
cultuur van de bureaucratie aantrekkelijk maakt. Met dit begrip is het mo-
gelijk organisaties in een ruimer verband van cultuurvorming te plaatsen.
De structurele dimensie van sociale fenomenen wordt daarmede namelijk
van een culturele inhoud voorzien. Zo ook is de tweezijdige realiteit van
elk fenomeen - functionaliteit en substantialiteit - adequaat te percipieren
en te analyseren. Door de ontwikkeling van organisaties op te vatten als een
proces dat steeds ook institutioneel van karakter is, komt tot uitdrukking,
hoe in een structurele vorm zingevingsprocessen een duurzaam karakter
krijgen.

Indien we de politieke bureaucratie als een resultaat van institutionalise-
ring opvatten, namelijk als modernisering van de politiek, van de staat en
van het staatsapparaat, is duidelijk dat de cultuursociologie daarmede een
omvattend kader biedt, waarbinnen de eerder onderscheiden benaderingen
van organisatiecultuur komen te vallen. Cultuur als contingentiefactor
duidt dan op de beinvloeding van de politieke bureaucratie door een aantal
algemene cultuurkenmerken van de moderne samenleving en het politieke
systeem. Binnen de politieke bureaucratie releveert het culturele sub-
systeem op een gemakkelijk waarneembare, want getxpliciteerde wijze, het
algemenere culturele karakter. Cultuur als aspect-systeem duidt er vervol-
gens op dat tal van organisatorische processen en structuren een culturele
dimensie hebben. De cultuursociologische optiek tenslotte - de 'root me-
taphor' - radicaliseert in zekere zin de voorgaande benaderingen, door alle
sociale verschijnselen primair als zingevingsprocessen op te vatten, welke
een structurele dimensie (kunnen) hebben.

De cultuursociologische optiek leidt tot een ideaaltype van de bureaucra-
tie. Een concrete verschijningsvorm (een organisatie) kan dan met behulp
van de drie overige benaderingen empirisch worden onderzocht.

De cultuursociologie is voor een studie van organisatiecultuur juist daar-
om zo relevant, omdat deze discipline de organisatie als fenomeen zonder
cultuur eenvoudig niet kAn denken. Het organisationele is in haar optiek
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steeds de structureel-functionele vorm van het institutionele. Analytisch is
het onderscheid te maken, empirisch niet.
Belangrijkste conclusie uit het voorgaande is, dat de cultuursociologie rele-
vant is voor een analyse van de cultuur van overheidsorganisaties. Ze is bo-
vendien bestuurswetenschappelijk relevant om redenen, die ik in de vorige
paragraaf heb vermeld, en omdat ze niet laboreert aan 66n organisatietheo-
retische eenzijdigheid, die ik nog moet noemen. Het gaat dan om het in de
organisatietheorie nauwelijks gemaakte onderscheid tussen publieke en pri-
vate organisaties. Weber hanteert een stringent onderscheid tussen de poli-
tieke en de private bureaucratie. Als bureaucratie - in de zin van het ideaal-
type - komen ze overeen, maar de politieke bureaucratie functioneert bin-
nen een door macht en recht geconditioneerde ordening. De staat heeft het
monopolie van het fysieke geweld en is rechtsstaat, hetgeen het functione-
ren van de politieke bureaucratie principieel determineert.

Een cultuursociologische analyse van de cultuur van overheidsorganisa-
ties maakt het mogelijk en noodzakelijk aan het machts- en rechtskarakter
van de staat recht te doen. Het bezwaar tegen veel organisatietheoretische
benaderingen is daarmee voor deze studie opgeheven.

Een verbinding van organisatietheoretische beschouwingen en de cultuur-
sociologie in een studie naar de cultuur van een overheidsorganisatie is bo-
vendien vanuit het oogpunt van empirisch onderzoek aantrekkelijk. Deze
verbinding maakt het namelijk mogelijk een micro- en een macroperspec-
tief samen te voegen. De cultuursociologie is een interpretatiekader, waar-
mee de politieke bureaucratie in haar algemene culturele identiteit te type-
ren is, terwijl de organisatietheorie in staat stelt concrete subculturen in
kaart te brengen. Dat betekent, dat in deze studie zowel deductief als in-
ductief te werk kan worden gegaan. Deductief, omdat de organisatiecul-
tuur van een overheidsorganisatie de empirische specificatie is van een alge-
mene bureaucratische cultuur dan wel van de contingente maatschappelijke
cultuur. Inductief, omdat de organisatiecultuur op micro-niveau ge-
zichtspunten releveert voor de typering van de algemene bureaucratische
cultuur.
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Tweede deel THEMATIEK EN BENADERING

'Believing, with Max Weber, that man is an animal suspended in webs of
significance he himself has spun, I take culture to be those webs, and the
analysis of it to be therefore not an experimental science in search of law
but an interpretive  one in search of meaning.'

- Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures -



Hoofdstuk 5

Informatisering en cultuur

1. De vraagstelling

'Eine leblose Maschine is geronnener Geist'. (Weber,  1922:  835) Zo drukt
Weber apodictisch uit, wat van dit hoofdstuk de vraagstelling is. Welke
culturele implicaties heeft informatisering en wat is de intrinsieke culturele
betekenis ervan? Met behulp van deze vragen stel ik in dit hoofdstuk de
thematiek van deze studie aan de orde. Een verkenning van de literatuur
moet resulteren in suggesties voor beantwoording van de vragen. In het em-
pirisch onderzoek wordt de thematiek systematischer en verbijzonderd
bestudeerd.

Menigeen zal de geciteerde uitspraak triviaal vinden. Iedere technologie   
is immers een cultureel artefact. In de uitgebreide literatuur over informati-   '
sering is die gedachte echter geen gemeengoed. Vaak valt daarin de overtui-
ging te beluisteren, dat technologie neutraal is en als zodanig geen culturele
betekenis heeft. Vandaar dat in dit hoofdstuk die culturele betekenis als
veronderstelling geldt en de these, dat informatietechnologie neutraal is
wordt geproblematiseerd.

Beoordeling van de juistheid van deze neutraliteitsthese veronderstelt een
verbijzondering van de vraagstelling in het licht van deze studie. In de eer-
ste plaats zal ik beknopt aandacht besteden aan veronderstelde en gebleken
maatschappelijke effecten van informatisering. De vraag is dan of er spra-
ke is van maatschappelijke effecten en waardoor deze worden verklaard.
Als die effecten uitblijven, kan worden vastgesteld, dat de bestaande maat-
schappelijke cultuur en de culturele kenmerken van informatisering met el-
kaar corresponderen. Zijn er wel effecten, dan is er mogelijk sprake van
differentie in cultureel opzicht tussen informatisering en bestaande maat-
schappelijke verhoudingen.

Gegeven het onderwerp van dit proefschrift, komt ook de betekenis van
informatisering voor het politieke systeem aan de orde. Meer specifiek valt
te bezien, welke gevolgen invoering van informatietechnologie kan hebben
voor de politieke cultuur, die een belangrijke culturele contingentiefactor
voor overheidsorganisaties is. Ook in dit verband is de neutraliteitsthese
weer van belang. Bovendien vormt de politieke cultuur het fundament voor
de in vorige hoofdstukken beklemtoonde specificiteit van overheidsorgani-
saties: het machtskarakter en het rechtskarakter. Indien informatisering
zorg draagt voor mutaties ten aanzien van deze aspecten, kan bezwaarlijk
van culturele neutraliteit worden gesproken.

De laatste verbijzondering van de vraagstelling betreft culturele implica-
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ties en betekenis van informatisering voor bureaucratische organisaties en
in het bijzonder overheidsorganisaties. Zowel de inzichten inzake organisa-
tiecultuur van de organisatietheorie, als bestuurswetenschappelijke be-
schouwingen over cultuur en symboliek zullen worden geconfronteerd met
de vraagstelling van dit hoofdstuk. De cultuursociologische bureaucratie-
theorie biedt daarbij het overkoepelend perspectief.

2. De cultuur van de 'informatiemaatschappij'
Informatietechnologie heeft in relatief korte tijd een wijd verbreide toepas-
sing gevonden in alle economische terreinen en de industrie, die de techno-
logie produceert en in ruimere zin betrokken is bij haar toepassing, kent
een  sterke groei. De economische betekenis is daarmede evident. In het
bestek van dit betoog is het onmogelijk dieper op de economische effecten
in te gaan. Voor uitvoeriger beschouwingen zij verwezen naar onder ande-
ren Boden (1980), Everink (1985), Forester (1980,1985), Huppes (z.j.), La-
londe en Parent (1984), Lenk (1979), Proulx (1984) en Rosenberg (1986).

Wel   is het noodzakelij k aandacht te besteden  aan  de door verschillende
auteurs verdedigde these, dat de maatschappij ten gevolge van informatise-
ring zich ontwikkelt tot een ' informatiemaatschappij' . In deze these wordt
namelijk een omvattender perspectief op de maatschappelijke gevolgen van
informatisering geboden, terwijl beschouwing van dat perspectief zicht kan
bieden op de culturele implicaties en betekenis van informatisering. De ori-
gine van het concept 'informatiemaatschappij' ligt, volgens Cawkell
(1986), in het begrip 'Knowledge Industry', dat Machlup in 1962 gebruikte,
en vervolgens in de term 'Post-industrial Society', die Bell (1973) hanteer-
de. Sinds de zeventiger jaren neemt een groot aantal auteurs de term 'infor-
matiemaatschappij'   in  de mond. Doorgaans wordt  dan een nieuw  maat-
schappijtype gesuggereerd, dat de volgende karakteristieken bezit, welke
met name door Bell (1979) zijn geformuleerd:
- Informatie is het centrale goed. De informatiemaatschappij is een

informatie-intensief maatschappijtype, dat historisch volgt op het ener-
gie-intensieve maatschappijtype, dat op zijn beurt volgde op het mate-
rie-intensieve maatschappijtype.

-  In de informatiemaatschappij zijn niet langer goederen, maar diensten
de belangrijkste producten. Dientengevolge neemt het belang van de
agrarische en zeker de industriele sector af.

- Technologische innovatie in de informatiemaatschappij berust op de co-
dificatie van theoretische kennis. Er ontstaat een intellectuele technolo-
gie. De technologie substitueert niet langer mechanische, maar intellec-
tuele vermogens. Artificiele intelligentie belichaamt deze karakteristiek
in de meest verdichte vorm.

-   Deze intellectuele technologie houdt de belofte in van 'the management
of organized complexity' (Bell, 1979: 166). De technologie belichaamt
ambities als beheersing en sociale verandering.
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Deze karakterisering van de informatiemaatschappij tracht op een abstrac-
ter niveau dan de puur kwantitatieve constatering van verbreiding van in-
formatietechnologie te formuleren, wat van deze verbreiding de betekenis
is. Daarbij is de vraag, of de karakterisering juist is, of beter: of de huidige
samenleving metterdaad een informatiemaatschappij wordt, van onderge-
schikt belang. Veeleer gaat het om de creatie van een metafoor en gegeven
de onomkeerbare toepassing van de technologie en de grotere invloed van
professies en organisaties, die met de technologie verbonden zijn, zal de
metafoor ongetwijfeld betekenis krijgen. Daarom is het van belang de bete-
kenis van de metafoor te onderzoeken en de pretenties en ambities, die erin
zijn geYncorporeerd, te analyseren.

'Perhaps the greatest significance of the computer lies in its impact on
Man's view of himself. No longer accepting the geocentric view of the uni-
verse, he now begins to learn that mind, too, is a phenomenon of nature,
explainable in terms of simple mechanisms.' (Simon, 1980: 432) Machines
nemen niet langer alleen fysieke vermogens van mensen over, maar ook
hun intelligentie, althans elementen daarvan. Als in de informatiemaat-
schappij informatietechnologie een centrale en cruciale rol heeft, dan zijn
de consequenties hiervan omvattend.

Op grote schaal toegepaste informatietechnologie impliceert kenbaar-
heid en beheersbaarheid van de toepassingsgebieden. Als het toepassings-
gebied de maatschappij als geheel is, zijn de pretenties radicaal, namelijk
volledige kennis en beheersing van de maatschappij. Informatietechnologie
maakt verwerking van onafzienbare hoeveelheden informatie mogelijk en
stelt in staat tot simulatie en manipulatie van grote aantallen variabelen in
complexe interdependenties. Wat anders dan de ambitie tot integrale plan-
ning wordt op deze wijze gevoed? Bell verwoordt deze ambitie ook met zo-
veel woorden. (Bell, 1979: 202)

De these van de informatiemaatschappij krijgt daarmee totalitaire pro-
porties, hetgeen neutraal gezegd  zij. De analogie van maatschappij  en  in-
formatieverwerkend systeem, die in de these van de informatiemaatschap-
pij is opgenomen, wordt namelijk door een aantal protagonisten van de ar-
tificiale intelligentie zonder veel omwegen van toepasing verklaard op de
mens. Simon gaat zelfs verder dan een analogie: 'First, no limits have been
discovered to the potential scope of computer intelligence. Second, the ele-
mentary processes underlying human thinking are essentially the same as
the computer's elementary information processes, although modern fast
computers can execute these processes more rapidly than the human brain.'
(Simon, 1980: 422) In deze lijn van theorievorming zijn machines, ontwik-
keld op basis van een model van particle menselijke intelligentie, artificiele
representaties van de menselijke intelligentie.

Andere capaciteiten van de menselijke intelligentie - natuurlijke taal,
muzikaliteit, creativiteit, emotionaliteit - zijn tezijnertijd eveneens in een
machine onder te brengen. Verdedigers van de artificiBle intelligentie ont-
kennen in dat verband principiele onmogelijkheden. Weizenbaum (1983) is
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echter sceptisch: hij sluit niets uit, maar acht op dit moment relativering
van pretenties geboden. Belangrijkste vooronderstelling achter de genoem-
de pretenties is, dat de werking van een computer analoog is aan de wer-
king van menselijke hersenen. Minsky (1985) biedt daarvan een voorbeeld
in zijn beschrijving van menselijke intelligentie.

Shallis kritiseert deze pretenties. Computers zullen nooit in staat zijn
menselijke kwaliteiten als zelfbewustzijn, 'self transcendence' en moraliteit
te vertonen. (Shallis,  1984: 6) Roszak betoogt,  '(...) dat ons verstand zowel
in het grote als in het kleine meer met behulp van Gestalts dan met algorit-
mische procedures werkt. '(Roszak, 1986: 251)

Bolter (1986) stelt vast, dat achter de pretenties een 'faustisch' verlangen
naar macht schuilgaat. De werkelijkheid is kenbaar en beheersbaar dankzij
de beschikbare technologie. Alles is dientengevolge maakbaar, inclusief de
mens. Alle elementen van de werkelijkheid worden opgevat als informatie-
verwerkende systemen. Daaruit vloeit volgens Bolter een concentratie
voort op procedures en technieken in plaats van op inhoud. Functionele ra-
tionaliteit verdringt daarmede de 'faustische' wens ook substanti8le ratio-
naliteit te realiseren. (Bolter, 1986: 237 e.v.)

In cultuursociologische termen (Berger, Berger & Kellner, 1973; Zijder-
veld, 19838) betekent dit, dat de ontwikkeling naar een informatiemaat-
schappij kan worden gekarakteriseerd als een verdringing van substantiele
door functionele rationaliteit. Techniek, procedures, vormgeving gaan in-
houd overheersen. De kwaliteit van de data en dataverzameling is afhanke-
lijk van procedures en technieken. Die kwaliteit van functionele aard gaat
de inhoudelijke kwaliteit van de informatie overheersen. 'Hoe meer een sa-
menleving moderniseert, des te meer zal de communicatie digitaliseren en
zal de rationaliteit eenzijdig functioneel van aard worden.' (Zijderveld,
1986: 17) De informatiemaatschappij is dan het meest radicale resultaat
van het moderniseringsproces, omdat in dit maatschappijtype, functionele
rationaliteit de nieuwe vorm van substantiele rationaliteit is geworden. Zin-
geving is immers in deze maatschappij gelijk gesteld aan de succesvolle ver-
werking van informatie - het succes is gedefinieerd in procedurele termen.
Daarbij is de ontologische juistheid van de these, dat de moderne maat-
schappij een informatiemaatschappij is, irrelevant in zoverre, dat deze
constructie van de werkelijkheid, deze metafoor, wordt gehanteerd in com-
binatie met een machtige en onontkoombare technologie en alleen al des-
wege een vitaal onderdeel van de cultuur zal worden.

i
Indien we modernisering hanteren als meest adequate concept om be-

staande maatschappelijke verhoudingen en ontwikkelingen te karakterise-
ren, dan is informatisering daarvan - ook cultureel gezien - een wezenlijk
bestanddeel. (Zie ook: De Bruin & Idenburg, 1985) De culturele karakte-
ristieken van informatisering en modernisering corresponderen dus. De
differentie is er alleen in gelegen, dat informatisering wereldbeschouwing
en mensbeeld van de modernisering radicaliseert en de ambities en preten-
ties van de functionele rationaliteit volledig lijkt te kunnen realiseren. Het
beeld van de informatiemaatschappij stelt informatie centraal, maar bena-
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drukt de technische en procedurele aspecten van de informatievoorziening.
De inhoudelijke kwaliteit van de informatie is secundair. Bovendien berust
de these van de informatiemaatschappij op de veronderstelling, dat meer
informatie tot meer beheersing in staat stelt. Ook dat is een pretentie van
het moderniseringsproces, die wordt geradicaliseerd.

3. Informatisering en politieke cultuur

De politieke cultuur is een belangrijke culturele contingentiefactor voor
overheidsorganisaties. Wat betekent  nu de these  van  de in formatiemaat-
schappij voor de politieke cultuur? Een verkenning van de - overigens
schaarse - literatuur over de relaties tussen informatisering en politieke
systeem laat een aantal cultureel relevante themata te zien.

Politieke instellingen

Verschillende auteurs behandelen de betekenis van informatisering voor de
onderscheiden instellingen binnen het politiek systeem alsmede de relaties
ertussen. Frantzich (1982) analyseert het gebruik van computers in het
Amerikaanse Congress. Enkele van zijn conclusies zijn, dat de efficientie
niet is vergroot, omdat de communicatie per saldo is toegenomen; dat de
besluitvorming is versneld en verbeterd; dat politici toegankelijker worden
voor burgers, maar ook omgekeerd; dat machtsverhoudingen zijn veran-
derd. Enerzijds worden parlementari8rs onafhankelijker ten opzichte van
hun partij en politieke leiders. (Zie ook Neustadt, 1985) Anderzijds is er
tussen parlement en uitvoerende macht een verminderde ongelijkheid in in-
formatie.

Die laatste conclusie trekken andere auteurs, die de implicaties van infor-
matisering voor de relaties tussen politieke instellingen behandelen, in twij-
fel. In de verhouding tussen parlementaire organen en uitvoerende organen
(met name de bureaucratie) zal volgens Kamphuis (1984) technocratisering
een zeer waarschijnlijke ontwikkeling zijn, terwijl tussen verschillende la-
gen van de overheidsorganisatie centralisatie zal optreden. (Zie ook Van
den Bosch, 1987) Ook Lowi (1980) ziet een dergelijke ontwikkeling: in de
bureaucratie ontstaat een technologische elite, waarvan de managers in toe-
nemende mate overwicht krijgen op de politieke leiding. Politiek als zaak
van keuzen en integratie ontwikkelt zich door de informatisering tot een
kwestie van rationeel management van specifieke expertise.

Politiek, burgers en maatschappij

De relaties tussen politiek, burgers en maatschappij staan door informati-
sering onder druk: er is een dilemma van controle versus privacy. Steinmul-
ler (1979) formuleert het dilemma juridisch: gaat het om een recht van
informatie-uitwisseling, of dient het 'informationelles Selbstbestimmungs-
recht' van de burger het uitgangspunt te vormen? De meeste auteurs bena-
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drukken de vrijheidsgraden, die politiek ten aanzien van deze kwestie be-
staan. Er is een keuze tussen de mogelijkheden van omvattende controle
en de waarborgen voor privacy. Masuda (1985) spreekt van een keuze tus-
sen de persoonlijke vrijheid van een beschaving, berustend op informatie,
en de dwang van een geautomatiseerde staat. Everink (1985) noemt de in-
formatiesamenleving open in tegenstelling tot het totalitaire karakter van
de 'digicratische staat', waarin technische mogelijkheden primair staan en
de individuele vrijheid wordt aangetast. Ook Marien (1985) betoogt, dat
zowel nadruk op controle, resulterend in een 'dossier society' als bevorde-
ring van individuele vrijheid mogelijk zijn.

De meeste auteurs lijken overigens de overtuiging toegedaan, dat auto-
nome ontwikkelingen in de technologie meer controle met zich brengen,
terwijl de wenselijkheid van een grotere vrijheid alleen via interventies en
politiek ingrijpen kan worden gerealiseerd. Uitermate somber is echter
Roszak: in schrille bewoordingen schetst hij een samenzwering van elites,
die via informatisering de ultieme 'machine A gouverner' zal realiseren.
(Roszak, 1986: 233) Evenzeer pessimistisch is Hoffmann: 'Die Gnade des
Vergessens ist abgeschaft.' (1979: 125) De mens zal voortdurend door een
'Datenschatten' worden gevolgd. De tendens tot disciplinering acht hij evi-
dent.

Hetzelfde beeld bestaat, wanneer onderhavige thematiek in een ander
perspectief wordt gesteld; die van de betrokkenheid van burgers bij het po-
litieke systeem. De betrokkenheid van de burger kan worden vergroot, om-
dat informatisering daartoe de media verschaft. Licklider (1979) is als in-
formatietheoreticus overtuigd, dat de participatie van burgers aan het poli-
tieke proces belangrijk zal toenemen. Frantzich (1982) houdt in mindere
mate een lofrede op de technologie, maar deelt Lickliders oordeel in dit
verband. Bij andere auteurs vinden we een genuanceerder beeld. De moge-
lijkheden tot participatie nemen inderdaad toe, maar er zijn vele risico's
aan verbonden. Snellen (19868) wijst op het gevaar, dat informatie-overlast
de functies van selectie en integratie, die zo wezenlijk zijn voor politiek, be-
dreigt. Politiek veronderstelt immers schaarste van informatie. Volgens
Huppes (z.j.) stelt de informatie-overlast het selectievermogen van de bur-
gers op de proef. Simon (1979) betoogt, dat de technologie veronderstelt,
dat politieke kwesties in de vorm van referenda worden voorgelegd, het-
geen bij vele van deze kwesties een onmogelijkheid is. Bovendien wordt op
die wijze het karakter van consensusvorming, dat fundamenteel is voor po-
litiek, aangetast. Vergelijkbare bezwaren formuleert Neustadt (1985) tegen
'electronic politics': fragmentatie, blikvernauwing en verzwakking van co-
hesie zijn mogelijke gevolgen. En Roszak schetst een beeld van politiek, die
in het informatietijdperk tot een permanente 'opiniepeilingsmachine'
wordt. (1986: 219 e.v.)
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Democratie, legitimiteit en macht

Minder concreet dan hiervoor genoemde thema's, zijn beschouwingen over
democratie, legitimiteit en macht, die we bij verschillende auteurs aantref-
fen.

Een belangrijke vraag betreft het dilemma van democratisering versus
technocratisering. Beide ontwikkelingen kunnen van informatisering het
gevolg zijn. Democratisering is het resultaat, wanneer informatisering zal
leiden tot een grotere 'transparence' van het politieke systeem. Dit vooruit-
zicht schilderen Nora en Minc (1978) in hun inmiddels klassieke rapport.
Daarbij tekenen ze overigens aan, dat dit slechts via bewuste politieke keu-
zen kan worden bereikt. Technocratische overmacht, resulterend in de
'Tout-Etat' is evenzeer mogelijk.

Idenburg (1985) is sceptisch, wanneer hij in de informatie-overlast een
bedreiging van het democratisch karakter van de moderne staat ziet.
Besluitvormingsachterstanden zullen eerder toenoemen; consensusvorming
wordt bemoeilijkt; en de schematisering, die de technologie met zich
brengt, leidt tot vervreemding en verlies aan zingeving. De legitimiteitscri-
sis neemt eerder toe dan af, ondanks de gepretendeerde rationalisering van
het politiek bedrijf. Overigens kan de vraag worden gesteld, of informati-
sering niet veeleer tot gegevens-overlast dan tot informatieoverlast leidt, als
we onder informatie zinvol geordende gegevens verstaan. Gegevens-
overlast kan dan zelfs afname van informatie betekenen.

Ook Hirsch Ballin (1986) wijst op de problematische verhouding tussen
informatisering en de legitimiteit in het politiek systeem, in het bijzonder
de legitimiteit van het recht. De technologie is evenzeer selectief als het
menselijk oordeel. Alleen camoufleren schijnbare objectiviteit en rationali-
teit van de technologie deze selectie en maken haar onzichtbaar. Bovendien
worden 'bureaucratische tendenties' in het politieke systeem - bijvoorbeeld
het 'bestuurscentrisme' - gestimuleerd door 'de beschikbaarheid van gege-
vens op afroep'.  (1986:  729)

Dat informatisering implicaties heeft voor machtsverhoudingen in het
politiek systeem, is volgens Nora en Minc evident: 'La 'ttltmatique', A la
diff6rence de 1'6lectricitt ne vthiculera pas un courant inerte, mais de l'in-
formation, c'est A dire du pouvoir.' (1978: 11) Welke de machtseffecten
zullen zijn, is echter niet op voorhand te bepalen en bovendien voor een
belangrijke mate afhankelijk van politieke keuzen.

Danziger c.s. (1982) constateren, dat informatisering bestaande machts-
verhoudingen versterkt. Verschillende auteurs verwachten, dat door toe-
passing van informatietechnologie de macht van belangengroepen in het
politieke systeem zal toenemen. (Lowi, 1980; Neustadt, 1985) Zulks is na-
melijk enerzijds een gevolg van de concentratie op eenzijdige 'issues' ten
gevolge van het specifieke karakter van de technologie en anderzijds een
antwoord op fragmentatie en atomisering, die de technologie zal teweeg

brengen.
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Staatstaak en bestuurbaarheid

Een deels politiek-ideologisch, deels bestuurswetenschappelijk debat wordt
ten gevolge van de discussie over effecten van informatisering weer op-
nieuw gevoerd. Het debat betreft de kwantitatieve en kwalitatieve omvang
van de staatstaken en de grenzen aan de bestuurbaarheid van de samenle-
ving door middel van staatsinterventies. (zie Snellen, 1985)

Op twee manieren nemen auteurs over effecten van informatisering op
het politieke systeem posities in het debat in. In de eerste plaats zijn alom
pleidooien te beluisteren voor interventies door de staat in de vorm van
technologiebeleid en sociaal-cultureel beleid om de informatisering van de
maatschappij te stimuleren en wel in specifieke richtingen. Belangrijkste
orientaties vormen in dat verband de internationale concurrentieverhou-
dingen, de onomkeerbare technologische ontwikkelingen en de politieke
wenselijkheden inzake de sociaal-culturele effecten van informatisering.
(Bell, 1979; Nora & Mine, 1978)

Het tweede onderwerp uit het debat betreft de bestuurbaarheidsproble-
matiek. Nora en Minc (1978) trachten een uitzicht te bieden op uitbreiding
van staatstaken op een niet-traditionele wijze met inschakeling van maat-
schappelijke actoren om aldus de geformuleerde grenzen aan de bestuur-
baarheid te overschrijden. Andere auteurs nemen meer klassieke posities
in. Enerzijds zijn er de kritici, die betogen, dat uitbreiding van de staatsin-
terventies mogelijk is en zonder twijfel tot een meer totalitair politiek
systeem zal leiden: de 'machine A gouverner' (Roszak, 1986); 'Technologie-
Untertanen' (Hoffmann, 1979); 'technokratischer Versorgungsstaat' (Ree-
se, 1979); 'digicratisme' (Everink, 1985). Anderzijds zijn er de apologeten
van de technologie, die de mogelijkheden van planning ruimschoots ver-
groot zien en daarmede optimale bestuurbaarheid dichterbij zien komen.
(Frantzich, 1982; Licklider, 1979; Masuda, 1985) Genuanceerder, maar
met gelijk optimisme over de instrumentele mogelijkheden van informatie-
technologie in het nationale (en internationale) planningsproces zijn Bell
(1979), Nora en Minc (1978) en Simon (1979).

Dit summiere overzicht van de literatuur over politieke implicaties van in-
formatisering maakt het mogelijk omtrent de implicaties voor de politieke
cultuur enige min of meer speculatieve opmerkingen te maken.

Totale planning
Informatisering in politieke instellingen en ten behoeve van de relaties tus-
sen deze instellingen onderling en met burgers is een vorm van rationalise-
ring van het politiek bedrijf. Ondanks alle relativeringen van de sturingsca-
paciteit van het politiek systeem, lijkt de informatietechnologie met haar
actuele potenties de aloude ambities van sturing en planning nieuw leven
in te blazen. We lezen dit bij vele auteurs. Besturing en planning worden
daarmede opgevat als beheersing en verandering van de sociale werkelijk-
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heid, die door vooruitgang in technologische zin dichterbij komen. Dit nu
betekent, dat effectieve politiek afhankelijk is van de macht van het weten.
Meer informatie over meer aspecten van de werkelijkheid en de interdepen-
dentie ertussen stelt tot sturing en planning in staat. Informatisering maakt
op die wijze mogelijk, dat het politieke systeem zich zelf als 'archimedisch
middelpunt' van de maatschappij kan blijven zien. De euforisch geschetste
potenties van de technologie maken de utopie van de totale planning tot
een realistisch perspectief. Dat informatisering zulks mogelijk maakt, is
niet slechts te zien als een technische innovatie, maar duidt op een wezenlij-
ke overeenstemming tussen de oude mythe van de bestuurbaarheid (Fris-
sen, 1985 a en c) en de waarden, die in de technologie besloten liggen. In-
formatisering is de perfectionering van het technocratisch ideaal in het mo-
derne politieke systeem.

Bevestiging van deze verbinding tussen beheersing en informatie vinden
we in de notie van de 'transparence' (Nora & Mine, 1978). Meer informatie
en vooral meer informatie over meer maatschappelijke fenomenen zal vol-
gens verschillende auteurs leiden tot een grotere doorzichtigheid in het poli-
tiek systeem. Alle actoren en organisaties kunnen beschikken over meer in-
formatie en krijgen aldus een groter inzicht in het functioneren van het po-
litiek systeem. Inzicht in het politiek systeem wordt zo verbonden en soms
geYdentificeerd met informatie betreffende gekwantificeerde fenomenen -
dat is immers de technisch-wetenschappelijke basis van de technologie.
Vandaar ook de term doorzichtigheid: deze suggereert de helderheid van
een cybernetisch model, waarin informatiestromen zijn geexpliciteerd. In-
formatieverwerking is dan een van de belangrijkste processen van het poli-
tieke systeem. De symboliek van in formatieverwerking gaat een cruciale rot
spelen. Dat is een culturele implicatie van informatisering.

Dat blijkt ook, wanneer een verbinding wordt gelegd tussen informatise-
ring en disciplinering. Planning en sturing zijn immers niet alleen wijzen
van verandering, maar ook vormen van beheersing. Ook daarop duidt de
toegejuichte doorzichtigheid. Informatisering maakt niet slechts het poli-
tiek systeem doorzichtiger, maar ook de maatschappij en dus de burgers.
De fundamentele verbinding tussen macht en weten is op informatisering
van toepassing en brengt realisering op een hoger niveau met zich. Dat re-
sulteert in disciplinering, zoals Reese (1975) betoogt. En disciplinering
wordt altijd geleid door de normen en waarden van wat als normaal en wat
als afwijking te definieren is. Informatisering kan disciplinering vervolma-
ken. Dat wil zeggen: tot haar culturele identiteit is de pretentie van die mo-
gelijke vervolmaking te rekenen.

Legitimiteit
Via de staat bestuurt de samenleving zichzelf - zo luidt de kern van de my-
the van democratische legitimiteit. (Frissen, 19858 en c) Ten aanzien van
deze mythe kan informatisering een specifieke rol spelen. Hirsch Ballin
(1986) duidt daar op, wanneer hij de selectiviteit in informatiesystemen be-
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nadrukt. De schijn bestaat immers, dat deze selectiviteit door de omvat-
tendheid van informatie en de gesuggereerde complexiteit van samenhan-
gen tussen delen informatie door informatisering wordt geminimaliseerd.
In de werkelijkheid heeft iedere technologie een culturele 'bias'.

Het specifieke van informatisering nu is, dat ze deze culturaliteit, effec-
tiever wellicht dan andere technologietn, weet te verbergen door de schijn
van objectivering en rationaliteit. Politieke keuzen behoren dan niet langer
tot het terrein van politieke strijd en behoeven niet langer onder het oog-
punt van legitimiteit te worden beoordeeld, omdat legitimiteit wordt gege-
nereerd door het oordeel over kwaliteit en kwantiteit van informatie, waar-
op  de  keuze is gebaseerd. Vele auteurs voeren  dit  dan  ook  aan als kritiek
op de pretenties van informatisering. Ik noem Idenburg (1985), die
informatie-overlast vooral als een bedreiging van legitimiteit ziet.

De culturele implicaties hiervan zijn van belang. Het vraagstuk van de
legitimiteit wordt immers door de karakteristieken en mogelijkheden van
de informatisering op een andere wijze gesteld: legitimiteit is in toenemen-
de mate afhankelijk van de technisch-wetenschappelijke kwaliteit van de
informatieverwerking in het politiek systeem. Een geintensiveerd 'bestuurs-
centrisme' zou eruit kunnen resulteren.

Rechtvaardiging van macht kan dan geschieden in termen van kwaliteit
van informatie. 'Koopkrachtplaatjes', 'scenario's' en 'CPB-decimalen'
zijn nu al aankondigingen van deze culturele verandering in het politiek
systeem. Informatietechnologie, op grotere schaal toegepast, kan daaraan
bijdragen.

Politiek als opiniepeiling
De periodieke opiniepeiling, die we verkiezingen noemen, is een belangrijk
ritueel in het westerse politiek systeem. Bovendien zijn verkiezingen be-
langrijke markeringen van overgangen, hetgeen een essentieel kenmerk van
rituelen is, en vormen als zodanig momenten van stabiliteit in een politieke
cultuur. Zijderveld (1986) beklemtoont het belang van die markeringsfunc-
tie van rituelen voor de continuYteit van een cultuur en wijst tegelijk op het
verloren gaan van vele van dergelijke overgangen in de moderne cultuur.

Het resultaat noemt Zijderveld 'staccato-cultuur' en die term is een ade-
quate omschrijving van het culturele effect van informatisering, dat het po-
litiek systeem in een permanente opiniepeiling verandert. Verschillende
auteurs wijzen hierop. (Neustadt, 1985; Roszak, 1986; Snellen, 1986a) In-
formatisering heeft de potentie om op ieder gewenst moment de mening
van de meerderheid te vragen. Via opiniepeilingen op permanente basis kan
het politiek systeem legitimiteit suggereren en machtsuitoefening rechtvaar-
digen. Referenda kunnen directe democratie realiseren, zonder noemens-
waardige technische beperkingen.

Politieke keuzen worden daarmede kwesties, waarop met 'ja', 'neen' of
'geen mening' kan worden geantwoord, hetgeen de politieke cultuur danig
veranderen kan. Integratie en selectie, momenteel een functie van program-
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ma's, partijen en vertegenwoordigers, komen dan op andere wijze tot
stand, namelijk op individuele basis enerzijds en op geaggregeerd niveau
binnen de uitvoerende en bureaucratische onderdelen van het politiek
systeem anderzijds. (Zie: Snellen, 1986a) Maatschappelijk versterkt dit
fragmenterende en individualiserende tendenties in de moderne cultuur en
resulteert in groeiende abstractie van de samenleving, omdat normativiteit
op microniveau een zaak van individuele voorkeuren wordt en op macro-
niveau slechts vrijblijvende algemeenheden kan opleveren. (Zijderveld,
1983a)

Aan de kwaliteit van de informatie als basis voor legitimiteit wordt nu
ook de kwantiteit van de informatie toegevoegd. Opiniepeilingen en zeker
referenda vormen een kwantitatieve machtsbasis en het oordeel van de
meerderheid behoeft niet langer slechts periodiek te worden geconsulteerd,
maar vormt een permanente legitimatiebron vanwege de technische moge-
lijkheden. (Roszak, 1986)

Informatie als totem

Informatie wordt tot de kern van ieder sociaal systeem gemaakt in de meta-
foor van de informatiemaatschappij en dus ook van het politieke systeem,
dat ook zonder informatisering in belangrijke mate op informatie en voor-
al communicatie berust. De hiervoor geschetste culturele implicaties ma-
ken, dat met de komst van informatietechnologie, informatie meer en meer
het karakter van een mythisch fenomeen krijgt: een totem, die aanbeden
wordt en welke onzekerheden moet reduceren en contradicties verzoenen.

Het specifieke karakter van informatietechnologie betekent echter, dat
informatie een bij uitstek functionele en procedurele betekenis heeft. Zin-
geving komt tot stand, omdat en voorzover de kwaliteit van procedures en
arrangementen is gegarandeerd. Die kwaliteit wordt bij informatisering
echter als functionele kwaliteit gedefinieerd. Het gaat om technisch-
wetenschappelijke rationaliteit. Informatisering kan derhalve voor de poli-
tieke cultuur leiden tot verabsolutering van de functionele rationaliteit.

Ook ten aanzien van de politieke cultuur is informatisering niet neutraal
- niet naar effecten, noch naar intrinsieke kwaliteiten. Ik citeer Ellul: '(...)
la rationalit6 politique ne coYncide pas avec la rationalitd technicienne.
Mais elle doit, actuellement s'y adapter. Il est evident que la structure poli-
tique doit s'adapter d'elle-mtme A la technique, c'est 21 dire 21 ses propre
moyens.' (Ellul, 1977: 268)

Indien de betekenis van informatisering voor de politieke cultuur van
dien aard is, dat functionele rationaliteit meer en meer de basis wordt voor
zingeving in die cultuur, dan heeft zulks ook consequenties voor de bureau-
cratie. Dat onderdeel van het politieke systeem is immers de belichaming
van het functioneel rationele in de politiek. Daarover handelt de volgende
paragraaf.
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4. Informatisering en bureaucratische cultuur

Over uiteenlopende effecten van informatisering in organisaties is inmid-
dels veel literatuur beschikbaar en onderzoek verricht. Uitzonderingen op
deze uitspraak vormen literatuur over effecten op overheidsorganisaties,
die minder talrijk is, en literatuur over effecten op organisatieculturen, die
schaars is en bovendien overwegend speculatief. Over effecten van infor-
matisering op de cultuur van overheidsorganisaties bestaat nagenoeg geen
literatuur noch onderzoek.

Het is daarom zinnig eerst een overzicht te geven van algemene inzichten
inzake effecten van informatisering op overheidsorganisaties. Daarna in-
ventariseer ik mogelijke effecten van informatietechnologie op organisatie-
culturen. Beide - uiteraard summiere - overzichten bieden de gelegenheid
een beeld te schetsen van de mogelijke betekenis van informatisering voor
de cultuur van overheidsorganisaties.

Een niet te verwaarlozen deel van de literatuur over informatisering in
overheidsorganisaties heeft het karakter van een met veel overtuiging ge-
brachte beleidsaanbeveling. Toepassing van informatietechnologie is niet
anders dan een noodzaak, omdat het resultaat vergroting van efficientie en
effectiviteit zal zijn. De Blasis (1982) acht vergroting van rendement een
groot goed, dat slechts dichterbij wordt gebracht, indien informatietechno-
logie op grote schaal wordt ingevoerd. Een doortastende rol van het mana-
gement en een expliciete veranderingsstrategie zijn daarbij overigens on-
ontbeerlijk. Ook Stener (1986) huldigt dit standpunt en ziet behalve een
verbetering in de bedrijfsvoering ook mogelijkheden voor overheidsorgani-
saties om de relatie met de burgers en met andere collectiviteiten te intensi-
veren. Wiessing en Van de Ven (1984) oordelen gelijkluidend en voegen
daaraan toe, dat informatisering onontbeerlijk is om verkokering in over-
heidsorganisaties te bestrijden en uiteindelijk op te heffen. Baquiast en
Wiener (1986) betogen, dat de snelheid van technologische ontwikkelingen,
de verhevigde concurrentie en de toegenomen vraag, tendenties in de omge-
ving van overheidsorganisaties zijn die invoering van informatietechnolo-
gie onontkoombaar maken. Intern zal een dergelijke invoering leiden tot
grotere efficiantie, bezuinigingen en kwaliteitsverbetering. Procedures zul-
len aanzienlijk worden bekort en de dienstverlening door overheidsorgani-
saties wordt competitiever. De modernisering van overheidsorganisaties
krijgt aldus gestalte.

Minder als propaganda getoonzet is een aantal beschouwingen, waarin
invoering en effecten van informatietechnologie in overheidsorganisaties
vanuit uiteenlopende gezichtspunten worden behandeld in twee themanum-
rners van Public Administration Review (1986) en Bestuurswetenschappen

(1985). Een wezenlijke relativering, die in eerstgenoemd themanummer
wordt aangebracht, is, dat overheidsorganisaties in fundamentele aspecten
verschillen van private organisaties. Dat nu leidt tot een andere beoordeling
van informatisering in overheidsorganisaties, waarbij uitdrukkelijk en
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meer aandacht is te besteden aan politieke factoren. (Bozeman & Bret-
schneider, 1986)

Een invalshoek, die veel beschouwingen gemeenschappelijk hebben, is in
het tweede genoemde themanummer te vinden bij Brussaard. Overheidsor-
ganisaties kunnen, meer nog dan de meeste private organisaties, worden
beschouwd in termen van informatie-stromen, als informatieverwerkend
systemen. Informatie is immers al van oudsher de basis van hun functione-
ren. Die uitspraak is overigens axiomatisch; empirisch onderzoek is nog
schaars.

Een grootschalig onderzoek naar de toepassingen van informatietechno-
logie in (locale) overheidsorganisaties hebben Danziger, Dutton, Kling en
Kraemer (1982) verricht. Ze kiezen voor een benadering, waarbij vooral be-
langen en aantasting dan wel versterking van die belangen richtsnoer voor
de analyse van effecten zijn. Ze concluderen, dat informatisering niet pri-
mair resulteert in een betere dienstverlening door overheidsorganisaties,
maar vooral in een vergroting van de interne efficientie. Bestaande machts-
verhoudingen worden veeleer versterkt dan aangetast en het rationalistisch
perspectief op de organisatie wordt versterkt.  In het algemeen geldt:  '(...)
technological decisions will reinforce the power and influence of those ac-
tors and groups who already exercise substantial control over the authority
structure and resources   of the organization.' (Danziger   et   al.,    1986:
226-227) (Zie ook Kraemer & Kling,  1985 en  1986)

Dit inzicht delen de meeste auteurs, die de effecten van informatisering
op overheidsorganisaties onderzoeken dan wel trachten te voorspellen. De
effecten zijn afhankelijk van beleidsmatige keuzen en prioriteiten.

Informatisering veroorzaakt bijvoorbeeld geen fundamentele wijzigin-
gen in de structuur van overheidsorganisaties, zo betogen onderscheiden
auteurs. Bestaande organisatorische condities, veel meer dan de technolo-
gie zelf, bepalen of er van structuurverandering sprake is. De mate van cen-
tralisatie is daarvan een voorbeeld: deze hangt van politieke en bureaucrati-
sche krachten af, niet van de technologie. (De Blasis, 1982; King, 1982;
Laudon, 1974; Simon, 1979)

Andere auteurs formuleren wel effecten op de structuur van overheidsor-
ganisaties, die inherent zijn aan de technologie. Zo betoogt Tas (1984), dat
de technologie specifieke effecten heeft op de mate van centralisatie in or-
ganisaties. Het gebruik decentraliseert namelijk, terwijl bij het beheer van
systemen centralisatie de tendens is. Bovendien acht hij de effecten
substantieel ten aanzien van routine-matige activiteiten, terwijl in de sfeer
van de beleidsvoorbereiding geen significante effecten te verwachten zijn.
Donker, Everartz en Kok (1987) verwachten, dat de organisatie vooral
flexibeler wordt, hetgeen Van Delden (1986) onderschrijft. Deze voegt hier
aan toe, dat organisaties enerzijds platter zullen worden, terwijl anderzijds
beheersing en management afstandelijker worden. Bovendien nemen be-
heersingsmogelijkheden in de organisatie ten gevolge van informatisering
toe: de transparantie wordt groter. (Verhaaren, 1987) Formalisering c.q.
bureaucratisering kunnen hieruit resulteren.
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Ook ten aanzien van beleidsprocessen is in de literatuur een continuum
aan te treffen in opvattingen over de al dan niet intrinsieke effecten van in-
formatisering.

Sommige auteurs betwijfelen de gesuggereerde neutraliteit van informa-
tisering, omdat het gaat om een poging beleidsvorming te rationaliseren.
Rationalisering is een hervormingsstrategie en die leidt altijd tot herorde-
ning van belangen, aldus Brinckmann (1979). Ook De Bruin en Idenburg
(1985), Kamphuis (1984) en Lowi (1980) bestrijden de these van de neutrali-
teit. Belangrijkste veranderingen, die rechtstreeks voortvloeien uit infor-
matisering liggen volgens verschillende auteurs op het terrein van de com-
municatie en communicatiepatronen. (Onder anderen: Van Delden, 1986;
Donker et al. 1987) Die veranderingen betekenen volgens Crozier en Pave
(1983), dat twee communicatiepatronen ontstaan: het officiele, dat vooral
via de technologie gestalte krijgt en daarnaast het officieuze patroon, dat
buiten de technologie om ofwel via een niet bedoeld gebruik van de techno-
logie verloopt. Door die veranderde communicatie ziet Crozier (1982) de
coijrdinatietaken in de organisatie verminderen en de taakstelling van voor-
al het lager management abstracter worden.

Bovenstaand overzicht van een selectie uit de literatuur geeft een aandui-
ding van effecten van informatisering in algemene zin. Over specifieke ef-
fecten van informatisering op organisatieculturen en over culturele condi-
tionering ervan in organisaties bestaat nog weinig literatuur.

Deal en Kennedy (1982) hebben overigens wel aandacht besteed aan de
relaties tussen organisatieculturen en informatisering. Ze doen dat specula-
tief, omdat ze veranderingen in de toekomst beschrijven.

Op drie terreinen is er volgens Deal en Kennedy sprake van revolutionai-
re ontwikkelingen. In de omgeving van organisaties is er toenemende com-
plexiteit, een versnelling van veranderingen en intensivering en globalise-
ring van de concurrentie. Werkers - in de tweede plaats - zullen welvaren-
der, beter opgeleid, meer 'white collar', flexibeler, minder afhankelijk van
hun baan en meer vertrouwd met electronische media zijn. In de derde
plaats is er sprake van een revolutie op technologisch gebied. Dit complex
van factoren zal leiden tot 'geatomiseerde' organisaties, die bestaan uit:
'- small, task-focused work units (ten to twenty persons maximum),
- each with economic and managerial control over its own destiny,
- interconnected with larger entities through benign computer and com-

munication links,
-   and bonded into larger companies through strong cultural bonds.' (Deal

& Kennedy, 1982: 182-183)
De afzonderlijke kenmerken van de nieuwe organisaties geven gezamenlijk
inhoud aan een nieuw type organisatiecultuur. Ondernemerschap, indivi-
dualiteit en professionele identiteit vormen belangrijke symbolen. Boven-
dien is de organisatiecultuur een wezenlijk middel om de coherentie in de
nieuwe organisatie te garanderen. Bij ontstentenis van 'klassieke' hierar-
chische samenhangen, waarbij besluitvormings- en controlemechanismen
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en het management op middenniveau de consensus moeten garanderen,
moet zulks in de nieuwe organisatie vooral via de culturele samenhang tus-
sen de gefragmenteerde eenheden worden gerealiseerd.

Informatietechnologie is een voorwaarde om deze lossere samenhang
mogelijk te maken. Daarnaast stimuleert de aanwezigheid van die techno-
logie ook een ontwikkeling naar een lossere samenhang. Waar de technolo-
gie dan materieel de bestaande samenhang kan vervangen speelt de cultuur
de complementaire rol: 'In the dispersed, helter-skelter world of the radi-
cally decentralized atomized organization, some glue is absolutely essential
to held independent work units together. The role that culture plays will
be even more critical than it is in today's corporate world. Without strong
cultural bonds, atomized work units would fly off in a centrifugal plane.'
(Deal & Kennedy, 1982: 193)

Uit deze weergave van enkele gedachten van Deal en Kennedy komt on-
middellijk weer het vraagstuk van de neutraliteit van informatisering naar
voren - nu in relatie tot organisatieculturen. Dat informatisering neutraal
is en dat haar effecten slechts afhankelijk zijn van de specifieke organisato-
rische context wordt door slechts weinige auteurs, die over organisatiecul-
turen schrijven, betoogd. Ik noem Olson (1982) en Olson en Turner (1986).
Desondanks erkennen deze auteurs, dat informatisering wel culturele effec-
ten heeft. Enerzijds wijzen ze op managementpraktijken, die veranderen
(meer 'remote' in plaats van 'face-to-face' - Olson, 1982), anderzijds noe-
men ze culturele weerstanden tegen informatietechnologie als belangrijkste
belemmerende factor voor een succesvolle invoering. (Olson & Turner,
1986) Het is duidelijk, dat zelfs deze effecten erop wijzen, dat de these van
de neutraliteit nauwelijks houdbaar is. Verandering van managementstijlen
en weerstanden tegen technologie zijn immers uiteindelijk terug te voeren
op specifieke karakteristieken van de informatietechnologie of op beelden
van de technologie. Indien echter met neutraliteit alleen wordt gedoeld op
het bestaan van strategische mogelijkheden en op de afwezigheid van nood-
zakelijke, causale samenhangen tussen technologie en effecten, dan is de
these in sommige situaties aannemelijk.

Dat informatisering niet neutraal is ten opzichte van organisatieculturen     1
blijkt uit de effecten, die worden geschilderd. Donker c.s. (1987) benadruk-
ken het ontstaan van nieuwe communicatiepatronen en een type leider-
schap, dat zich kenmerkt door zijn 'pionier'-karakter. Van Delden (1986)
geeft een beeld van de nieuwe organisatiecultuur, waarin sprake is van on-
dernemerschap (ook intern) als waarde, een koestering van attitudes van
intellectuele professionelen, een afname van communicatie in een 'sociale
context' en een toename van 'egocentrische' communicatie, verhoogde
concurrentie tussen leden van de organisatie en een voortdurende spanning
met 'cynisme' als ontsnappingsmogelijkheid. (Van Delden, 1986: 335-339)
Individualisering en 'diffuse machtsuitoefening' zijn volgens deze auteur
belangrijke karakteristieken van de nieuwe organisatiecultuur.

Dat informatisering niet alleen culturele effecten heeft, maar in zich zel-
ve een cultureel fenomeen is vinden we bij Schein (1985b). In zijn cultuur-
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begrip nemen 'underlying assumptions' de centrale plaats in. De organisa-
torische samenhang of conflicten tussen cultuur en informatisering zijn te-
rug te voeren op de onderliggende assumpties in de informatietechnologie.
Deze betreffen waarden en normen als precisie, modelmatigheid, meet-
baarheid en kwantificering (Schein, 1985b: 286-287) en komen tot uiting in
een eigen taal en specifieke gedragspatronen en vormen van ritualisering.
Die culturele karakteristieken van informatietechnologie komen vaak met
de bestaande cultuur in botsing, hetgeen weerstanden en een niet succesvol-
le invoering kan verklaren. (Schein, 1985b: 36-37)

Bij een succesvolle informatisering zal de organisatiecultuur dan ook
veranderen, tenzij de culturele overeenkomsten reeds voldoende groot wa-
ren. Anderzijds kan informatisering een strategie zijn om de organisatie-
cultuur te wijzigen, omdat de culturele karakteristieken van de technologie
representatief zijn voor de gewenste culturele verandering. 'At one extreme
this category (technologie als veranderingsmechanisme, P.F.) includes the
diffusion of technological innovation and various forms of acculturation
where new technologies have subtly changed entire cultures.  At the other
extreme, it includes the deliberate, managed introduction of specific tech-
nologies for the sake of seducing organization members into new behavior,
which will, in turn require them to reexamine their present culture and pos-
sibly adopt new values, beliefs, and assumptions.' (Schein, 1985b: 285-286)

Vergelijkbaar met Scheins concept van 'technologische verleiding' zijn
beschouwingen, waarin informatisering wordt gerelateerd aan culturele
condities in een bestaande organisatie. Dat kan betekenen, dat de belem-
merende kracht van de bestaande cultuur wordt onderkend en dat in die
cultuur naar aangrijpingspunten voor een veranderingsstrategie wordt ge-
zocht. (Linder, 1985) Tevens is het mogelijk een veranderingsstrategie te
ontwerpen, die primair cultureel van aard is en waarin infusie van specifie-
ke culturele waarden, tentoonspreiding van voorbeeldgedrag en creatie van
een subcultuur de instrumenten zijn. (El Sawy, 1985)

Machtsverhoudingen zijn, in de ogen van veel auteurs, eveneens belangrijk
om samenhangen tussen informatisering en organisatieculturen te de-
monstreren. Dat geldt temeer voor beschouwingen, waarin bureaucratische
culturen centraal staan.

Niet alleen is leiderschap een belangrijk element in een organisatiecul-
tuur (Deal & Kennedy, 1982), maar ook is leiderschap van groot belang bij
organisatorische innovaties. (Schein, 1985b) Informatisering is een derge-
lijke innovatie en in relatie tot organisatiecultuur kunnen verschillende
aspecten van machtsverhoudingen worden aangeduid. In instrumentele be-
naderingen ligt het accent op de pioniersrol van het management bij infor-
matisering. (Olson, 1982; Reinermann, 1986) Bovendien veronderstelt in-
formatisering een specifieke managementstijl (El Sawy, 1984) of zal deze
veroorzaken, namelijk 'entrepreneurship'. (Donker et  al., 1987) Tenslotte
worden machtsverhoudingen aangetast, omdat informatisering met zich
mede brengt een herordening van organisatorische arrangementen met een
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grotere rol voor informatie-deskundigen, een specifieke waarderingsstruc-
tuur en nieuwe carriarepatronen. (Schein, 1985b) Dat nu impliceert volgens
Feldman en March (1981), dat informatisering de symboliek van informa-
tie als uitdrukking van organisatorische competentie versterkt. De symboli-
sche en strategische aspecten van informatiesystemen ontwikkelen een
eigen dynamiek en voegen technologische competentie toe als bron van
machtsverhoudingen.

Daaraan is toe te voegen, dat in informatisering altijd de mogelijkheden,
en meer nog de wenselijkheden, van verbeterde controle en beheersing
besloten zijn. Het voert beslist niet te ver, om informatietechnologie in or-
ganisaties een machtsinstrument te noemen - een technologische uitdruk-
king van een cultuur, waarin macht een centrale rol speelt. De veel gehan-
teerde term 'transparence' duidt daarop. Die doorzichtigheid is niet alleen
een beoogd effect van informatisering, maar is een pretentie en ambitie, die
in de informatietechnologie zelf besloten ligt. Ze representeert immers een
objectieve realiteit, omdat haar intellectuele karakteristieken overeenko-
men met een specifiek begrip van rationaliteit. Ik sprak eerder van functio-
nele rationaliteit; Crozier en Pave gebruiken de term 'hyperfonctionna-
lisme' (1983: 5)

De specifieke rationaliteit, die in de informatietechnologie ligt besloten
en in de vorige paragrafen reeds aan de orde kwam, heeft binnen de cultuur
van overheidsorganisaties een belangrijke betekenis, vooral ook in relatie
tot machtsverhoudingen. Zoals bijvoorbeeld Berger et al. (1973) en Zijder-
veld (1985a) opmerken, is bureaucratie de belichaming van functionele ra-
tionaliteit en kent zij een orientatie op ordening, categorisering en beheer-

sing. Ze is met andere woorden een specifieke vormgeving van macht.
In weerwil van tal van verhalen over de flexibiliteit en creativiteit, die in-

formatisering in organisaties zal genereren, wijzen verschillende auteurs op
het contraire effect van formalisering en rationalisering en verbinden dit ef-
fect met name met de beheersingsfunctie van de technologie. (Bijvoor-
beeld: Van Delden, 1986; Lowi, 1980; Verhaaren, 1987) Ze concluderen,
dat informatisering tot bureaucratisering zal leiden en verschillen van me-
ning over de vraag, of deze tendentie dominant zal blijken. Met bureaucra-
tisering duidt men in feite op een versterking, een radicalisering van de
functionele rationaliteit in bureauratische organisaties. Het effect van in-
formatisering zou dan kunnen worden verwoord als een toenemende cor-
respondentie tussen ideaaltype en empirische realiteit.

Informatisering is een cultureel fenomeen, dat in organisaties de mythe
van de intelligente keuze versterkt. Die mythe is volgens Feldman en March
een centrale ideologische categorie in de westerse beschaving. 'Bureaucratic
organizations are edifices built on ideas of rationality. The cornerstones of
rationality are values regarding decision making (...). There are no values
closer to the core of western ideology than these ideas of intelligent choice,
and there is no institution more prototypically committed to the systematic
application of information to decision than the modern bureaucratic orga-
nization. The gathering of information provides a ritualistic assurance that
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appropriate attitudes about decision making exist.' (Feldman & March,
1981: 177)

Crozier en Pave beschouwen informatisering onder een vergelij kbaar ge-
zichtspunt. De logisch-mathematische structuur van de technologie en de
bijbehorende symbolische taal vormen de basis voor een nieuwe ordening
van organisatorische realiteiten. Het gaat om een transformatie van het
functionalisme naar het 'hyperfonctionnalisme'. (1983: 5 e.v.) Dat bete-
kent een radicalisering van functionele rationaliteit, omdat totale transpa-
rantie en beheersbaarheid dan realiseerbaar worden - althans de pretentie
krijgt een reble en objectieve lading. Nog sterker speelt dan de mythe van
de rationele beheersing (Frissen, 19858 en c) een regulerende rol. Crozier
en Pave wijze overigens op het ideaaltypische karakter van dit beeld. In de
empirische realiteit van de bureaucratie zullen contradicties ontstaan, om-
dat machtsverhoudingen niet verdwijnen als gevolg van transparantie, om-
dat er secundaire communicatiepatronen zullen ontstaan en omdat de so-
ciale orde in een bureaucratie altijd ten dele een onderhandelde orde is.
(1983: 12) Precies in die karakteristieken van de bureaucratie, die niet tot
stricte functionele rationaliteit zijn te reduceren, liggen de aangrij-
pingspunten voor een beheersing van de technologie en een bestrijding van
haar imperatieve karakter.

Een dergelijke beheersing is noodzakelijk, omdat begrenzing van trans-
parantie niet alleen een fundamenteel kenmerk van het politiek-
bureaucratisch systeem is (Crozier, 1982: 16), maar ook normatief wense-
lijk: 'Computers force us to face up to the consequences of a completely
streamlined management of activities which could enforce the respect of all
objectives and constraints. Such a dream is inhuman and extremely dange-
rous. We do need contradictions. Not only perfection is unattainable but
pursuing it too strongly would lead to self-defeating results. Indeed the
computer system's greatest dangers could be that it fits too well into the
ideal of bureaucracy: an exhaustive control system while the basic advanta-
ge of human social systems is their being imperfect, never achieved and the-
refore always capable of learning.' (Crozier,   1982:   13)

Zonder deze noties te onderschrijven, voorzover het het normatieve ka-
rakter betreft, stel ik vast, dat het dominante kenmerk van de culturele ef-
fecten van informatisering in een bureaucratie: de versterking van functio-
nele rationaliteit, tegelijkertijd spanning impliceert. De spanningen zijn ge-
legen in de contradictoire tendenties van informatisering. Enerzijds is er de
belofte van autonomie, creativiteit en flexibiliteit, anderzijds is er de ambi-
tie tot volledige beheersing. Beide aspecten symboliseren vormen van zinge-
ving, die in de bureaucratische cultuur met informatisering zijn verbonden.

De genoemde spanningen krijgen een nieuwe betekenis, indien het 'le-
vend vermogen', het 'vermogen tot reflexiviteit' van bureaucratieen wordt
erkend. Dan immers is er sprake van een handelingsperpectief ten aanzien
van  informatisering  en zijn keuzen mogelijk. In hoofdstukken  10  en  11
kom ik hierop terug.

106



Bij wijze van afsluiting kan worden vastgesteld, dat informatisering be-
langrijke culturele implicaties heeft en dat informatisering spanningen en
contradicties met zich brengt:

3
* Informatisering houdt de dubbele belofte in van vergroting van efficien-

tie en effectiviteit en van versterking van creativiteit en flexibiliteit. Con-
tradicties en spanningen vloeien dan voort uit de noodzaak tot formali-
sering en standaardisering, die informatisering technisch vereist.

     * Informatisering in overheidsorganisaties, in bureaucratieen brengt de
mogelijkheid van een machtsverschuiving met zich mede. De bureaucra-
tie kan een belangrijker rol krijgen in het politiek systeem. Zij is immers
voor politieke besluitvorming de belangrijkste leverancier van informa-
tie en bovendien wordt informatietechnologie het meest grootschalig in
de bureaucratie ingevoerd. De loyaliteit aan de politiek komt dan onder
druk te staan.

* Indien informatisering een imperatief karakter heeft, zullen de in infor-
3 matisering belichaamde zingevingspatronen een steeds belangrijker rol

gaan spelen. Daarmee zullen echter ook contradicties toenemen, omdat
die zingevingspatronen divers zijn, zoals eerder opgemerkt. Informati-
sering is dan een machtsbron, die voor verschillende oogmerken kan
worden aangewend.

*  De bureaucratie, als belichaming van het moderniseringsproces, krijgt
met een technologie van doen, die zelf een perfectionering van bronnen
van het moderniseringsproces is: wetenschap en techniek. Informatie-
technologie is een verbinding van wetenschap en techniek met de ambi-
tie menselijke intelligentie, althans een specifiek concept daarvan, te
substitueren. De pretentie van de beheersing ligt daaraan ten grondslag.
Het culturele karakter van de bureaucratie - de mythe van de 'rationele
beheersing' - wordt dan versterkt. De mogelijkheid van een intelligente
'machine A gouverner' (Roszak, 1986) zonder de feilen van begrensde
menselijke rationaliteit is dan geschapen - als mythe, dat wil zeggen als
noodzaak an gedeeltelijke onwaarheid (Frissen, 1985a).

5. Besluit

Deze verkenning van de literatuur over informatisering en cultuur besluit
de theoretische introductie tot het object van deze studie: de organisatiecul-
tuur van een overheidsorganisatie in relatie tot informatisering. Bouwste-
nen zijn gelegd, het fundament voor empirisch onderzoek is gereed. In het
volgende hoofdstuk verbind ik theorie en thematiek en empirisch onder-
zoek - het is methodologisch van aard. Na presentatie van de onderzoeksre-
sultaten zal ik in de laatste twee hoofdstukken weer teruggrijpen op onder-
havig hoofdstuk en de drie voorafgaande. Dat gebeurt in de interpretatie
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van de onderzoeksresultaten en de schets van een perspectief op basis daar-
van.

Resteren nog enige opmerkingen over de samenhang tussen dit hoofdstuk
en de voorgaande.

*  In de organisatietheorie hanteren velen een instrumentalistisch cultuur-
begrip. Er wordt enerzijds een sterke correlatie tussen organisatiecul-
tuur en organisatorisch succes gepostuleerd en anderzijds is er een orien-
tatie op de manipulatieve mogelijkheden, die de organisatiecultuur
biedt. De eerder omschreven beperkingen van een dergelijk cultuurbe-
grip zijn ook aan de hand van informatisering te demonstreren. Indien
deze als een cultureel fenomeen is te begrijpen, dan zijn succes en ge-
plande verandering fenomenen, die in de eerste plaats binnen het waar-
denpatroon van informatisering 6n organisatiecultuur moeten worden
gesitueerd. Succes en geplande verandering zijn dan niet langer instru-
menteel alleen, maar hebben steeds een culturele pendant. Ze zijn on-
derdelen van een proces van zingeving en op de langere duur van institu-
tionalisering.

*  Het eenzijdige organisatiebegrip van de organisatietheorie verdient ook
in het perspectief van onderhavig hoofdstuk relativering. Met name de
'culturaliteit' van informatisering impliceert een aantal wezenlijke ver-
schillen tussen informatisering in overheidsorganisaties en in private or-
ganisaties. Ik wijs op de bureaucratische effecten van de informatise-
ring, die ideaaltypisch in overheidsorganisaties anders zijn dan in bedrij-
ven. Bovendien is er de specificiteit van overheidsorganisaties, gelegen
in macht en recht. De machtseffecten van informatisering zijn evident
en voor een overheidsorganisatie van groot belang. De implicaties voor
legitimiteit heb ik ook geschetst. Die implicaties betreffen het rechtska-
rakter van overheidsorganisaties.

*   Wat de cultuursociologie de culturele factor noemt, is voor overheidsor-
ganisaties niet slechts gelegen in de interne organisatie, maar vooral in
het proces van zingeving tussen bureaucratie en samenleving. Informati-
sering is in de eerste plaats een maatschappelijk fenomeen met een uni-
verseel cultureel karakter. In de relaties tussen bureaucratie en samenle-
ving zal informatisering op grond van die universaliteit een specifieke
culturele invloed hebben. In dat verband zijn vooral de metafoor van
de informatiemaatschappij en de daarmee samenhangende pretenties
van rationaliteit en beheersing van belang. Informatisering is een cru-
ciaal bestanddeel van het moderniseringsproces, waarvan ook de bu-
reaucratie een belichaming vormt.

*   Het structurele en structurerende karakter van informatisering en de ge-
pretendeerde substitutie van menselijke intelligentie sluiten een culturele
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analyse, die individualiteit tot uitgangspunt kiest, uit. Informatisering
als cultureel fenomeen is niet slechts psychologisch in effecten, maar
vooral institutioneel. Informatisering beinvloedt collectieve waardenpa-
tronen en heeft structurele implicaties. Het eerder geschetste beeld,
waarin het moderniseringsproces de institutionalisering van de functio-
nele rationaliteit is, wordt bevestigd.

*  Tenslotte: een culturele analyse van informatisering is slechts mogelijk
in het kader van een 'koele wetenschap'. Zicht op de culturele betekenis
en implicaties van informatisering wordt belemmerd door a priori's ten
aanzien van het verschijnsel en zijn effecten. Ten aanzien van informati-
sering in overheidsorganisaties dient het standpunt indifferent te zijn.
Een oordeel over positieve dan wel negatieve effecten is irrelevant en ris-
kant, omdat analyse en interpretatie van culturele effecten waarderings-
vrijheid veronderstellen.
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Hoofdstuk 6

Van theorie en thematiek naar empirisch onderzoek

1. Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken heb ik theorievorming over de cultuur van
organisaties besproken (hoofdstukken 2,3 en 4) en de thematiek van dit
proefschrift aan de orde gesteld (hoofdstuk 5). Organisatietheoretische be-
schouwingen over organisatiecultuur, bestuurswetenschappelijke inzichten
in de cultuur van politiek, bestuur en beleid, alsmede de cultuursociologi-
sche benadering zijn behandeld. Ordeningskader voor die behandeling
vormt de door mij geconstrueerde vierdeling - cultuur als contingentiefac-
tor, als subsysteem, als aspectsysteem en als 'root metaphor'.

Het thematische hoofdstuk verkent de mogelijke relaties tussen informa-
tisering en organisatiecultuur. Dat gebeurt in het ruimere perspectief van
de maatschappelijke en politieke betekenis van informatisering met nadruk
op de culturele aspecten.

In dit hoofdstuk nu zal ik nader expliciteren, hoe ik organisatiecultuur
opvat en welke aspecten van de thematiek ik zal behandelen. Die explicite-
ring resulteert in een begripsomschrijving, in een conceptualisering en in
een vraagstelling voor empirisch onderzoek.

Vervolgens zal ik motiveren welke benadering ik heb gekozen in het em-
pirisch onderzoek: een kwalitatieve benadering, geYnspireerd door de eth-
nografische onderzoeksmethodologie.

Na deze motivering licht ik het onderzoeksontwerp toe. Ik ga nader in
op de geselecteerde organisatie als object van onderzoek, op de afspraken,
met deze organisatie gemaakt en op de gekozen onderzoeksmethoden. De
conceptualisering wordt in een analyseschema uitgewerkt.

Ook de vormgeving en organisatie van het onderzoek komt aan de orde.
Ik beschrijf de tijdens het empirisch onderzoek verrichte activiteiten.

Het hoofdstuk besluit ik met enige opmerkingen over het concrete ver-
loop van het empirisch onderzoek.

2. Theorie en thematiek: een keuze

Organisatiecultuur: conceptualisering
De cultuur van een organisatie wordt in deze studie opgevat als de zinge-
vingspatronen in en rondom een organisatie. Alles, dat aan het functione-
ren van een organisatie en haar leden zin en betekenis verleent, behoort tot
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deze  zingevingspatronen.  Het  gaat om waarden (de component  van  het
'willen'), om normen (de component van het 'moeten') en om betekenissen
(de hiermee verbonden symbolen). (Zijderveld, 1983a: 341|Wenselijkheid,
legitimiteit en begrip van het functioneren liggen in deze zingevingspatro-
nen besloten. De zingevingspatronen in en rondom een organisatie vormen
haar traditionele en collectieve identiteit. (Zijderveld, 1983a: 43-44) Daar-
mee moge duidelijk zijn, dat ik voor het cultuurbegrip van de cultuursocio-
logie kies. Cultuur is dan zowel een empirisch fenomeen, dat onderzocht
en begrepen kan worden, als een fundamentele categorie ter verklaring, of
beter: interpretatie van maatschappelijke verschijnselen. Door cultuur op
te vatten als zingevingspatronen kies ik met andere woorden voor de vierde
benadering in de vierdeling als de meest omvattende. De 'root metaphor'-
gedachte drukt uit, dat elk sociaal verschijnsel in essentie cultureel is, ter-
Wijl tegelijkertijd met behulp van de metafoor specifieke culturen kunnen
worden onderzocht. De andere benaderingen in de vierdeling kunnen daar-
bij als ordening voor het onderzoek worden gehanteerd. Ik kom daarop te-
rug.

Ik spreek in mijn omschrijving van meervoudige zingevingspatronen.
Daarmee druk ik uit, dat de cultuur van een organisatie niet monolitisch
is. Er zijn meer zingevingspatronen. Uiteraard kan er een dominant zinge-
vingspatroon zijn. Dit is doorgaans object van analyse en onderzoek.
Daarnaast dient echter te worden erkend, dat onderdelen van organisaties
(structureel en informeel) onderscheiden subculturen vormen. Er is sprake
van pluriformiteit van zingevingspatronen.

Die pluriformiteit omvat ook weerstand en strijd: er kunnen afwijkende
zingevingspatronen bestaan, die ten opzichte van het dominante patroon
dissident zijn. Harmonie en vreedzaamheid zijn niet noodzakelijkerwijze
kenmerken van een organisatiecultuur, al doet de organisatietheoretische
literatuur dit soms vermoeden.

In de in voorgaande hoofdstukken behandelde literatuur zijn het vooral
cultuursociologen als Weber, Zijderveld, de Bergers en Kellner, en auteurs
als Geertz en Smircich, die de hier gehanteerde conceptie van cultuur on-
dersteunen.

Organisatiecultuur als complex van zingevingspatronen in een organisatie
moet verder worden verfijnd. De eerder ontwikkelde vierdeling vormt
daarvoor het kader.

Een eerste groep van zingevingspatronen is te situeren in de omgeving
van een organisatie: de culturele contingentiefactor. Een organisatie ont-
leent haar cultuur voor een deel aan haar omgeving. Drie belangrijke com-
ponenten zijn daarin te onderscheiden:

De specifieke maatschappelijke cultuur, waarbinnen de organisatie
functioneert: een of meer nationale staten met daarbinnen een verbij-
zondering naar economie, politiek of andere maatschappelijke subsec-
tor. In het geval van een overheidsorganisatie gaat het dan om de poli-
tieke cultuur.
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-    De specifieke markt, waarop de organisatie zich beweegt, of de specifie-
ke sector, waarvoor de organisatie verantwoordelijk is. Voor overheids-
organisaties is dat een beleidsterrein.

-   De maatschappelijke of politieke achtergrond van de leden van een or-
ganisatie. Door bepaalde mensen te recruteren, introduceert een organi-
satie bepaaide zingevingspatronen.

Aangezien overheidsorganisaties deel uitmaken van het politieke systeem,
zijn de waarden- en normenpatronen, die de cultuur van het politieke
systeem constitueren, van belang voor de meest algemene culturele typering
van een overheidsorganisatie. Haar taak en de wijze, waarop die taak be-
hoort te worden uitgeoefend, ontleent een overheidsorganisatie in algeme-
ne zin aan de politieke cultuur. Een overheidsorganisatie is voor een be-
langrijk deel cultureel gevormd in het politieke institutionaliseringsproces.
Het werk van Almond en Verba (1965) heeft sterk aan dit inzicht bijgedra-
gen.

Overheidsorganisaties hebben daarnaast altijd een specifieke omgeving.
Ze zijn verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein. Die beleidsterrei-
nen onderscheiden zich van elkaar, onder meer door hun culturele karak-
ter. De cultuur van een beleidsterrein is derhalve een belangrijke contingen-
tiefactor voor een overheidsorganisatie. Ook daaraan ontleent ze waarden-
en normenpatronen.

Zowel de politieke cultuur als de cultuur van het beleidsterrein zijn ge-
personifieerd in de leden van een overheidsorganisatie. In overheidsorgani-
saties vindt recrutering plaats, waarbij zowel op de politieke kleur wordt
gelet, met name bij hogere ambtenaren, als op de herkomst uit deelterrei-
nen van de beleidssector, hetgeen bij hogere en lagere ambtenaren het geval
is. De leden van een overheidsorganisatie brengen de culturele contingen-
tiefactor als het ware de organisatie binnen. Daarnaast is ook de professio-
nele achtergrond van leden van overheidsorganisatie deel van de culturele
contingentiefactor, omdat professies specifieke vormen van zingeving met
zich brengen.

In de organisatietheorie heeft vooral Hofstede (1980) gewezen op het be-
lang van de culturele contingentiefactor. Deze kan worden gezien als een
'invading system'.

Binnen organisaties is er een domein van zingevingspatronen, dat heel ex-
pliciet  de  organisatiecultuur  representeert: het culturele subsysteem. De
culturele beinvloeding uit de omgeving (het 'invading system') verbindt
zich met de historische traditie van de organisatie in een separaat sub-
systeem, te onderscheiden van subsystemen als structuur, technologie en
werkprocessen. Zoals gebleken, vat veel organisatietheoretische literatuur
organisatiecultuur als subsysteem op. Uit die literatuur zijn de volgende fe-
nomenen af te leiden als belangrijkste elementen van het culturele sub-
systeem. Ik volg vooral Deal en Kennedy (1982) en Schein (1985 a), en van-
uit bestuurswetenschappelijke hoek Edelman (1967, 1971, 1977).
-    Waarden en normen met betrekking tot het functioneren van de organi-
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satie. In deze waarden en normen kan enerzijds worden onderscheiden
naar waarden en normen, die de identiteit en inspiratie van de organisa-
tie funderen - de 'missie' (Hartman & Tops, 1985) - en anderzijds naar
waarden en normen, die de dagelijkse gang van zaken reguleren ('The
way we do things around here' - Deal & Kennedy, 1982:5).

-  Symbolen, die de centrale betekenissen in de organisatie releveren, zo-
wel met betrekking tot de missie als tot de dagelijkse gang van zaken.
Het taalgebruik vormt hiervoor een belangrijke bron. (Zie bijvoorbeeld:
Edelman, 1977)

-      Leiderschap, dat enerzijds tot uitdrukking komt in de stijl van de hoog-
ste leidinggevende in de organisatie (formeel en informeel) en anderzijds
doorwerkt in de managementstijlen van de andere leidinggevende func-
tionarissen. De stijl van de hoogste leidinggevende heeft doorgaans een
voorbeeld-werking.

-  De informele communicatiepatronen in een organisatie representeren
patronen van zingeving. Ze laten zien, hoe waarden en normen en lei-
derschap in de praktijk van het functioneren van de organisatie tot
uiting komen. (Deal & Kennedy, 1982)

- Rituelen, vooral in de vorm van ceremoniele activiteiten vormen marke-
ringspunten, die belangrijke culturele waarden, verbonden met organi-
satorische processen symboliseren. Gemeenschappelijke activiteiten be-
horen hiertoe, zowel binnen als buiten werktijd.

Waarden en normen staan in deze opsomming voorop. Ze zijn te beschou-
wen als de kern van het culturele subsysteem. Waarden drukken uit, wat
in de organisatie bijzonder wordt gewaardeerd, waaraan waarde wordt ge-
hecht. Daarbij gaat het zowel om de waardering van het hoogste doel van
de organisatie - de 'existentiele' waarden - als om waardering van de dage-
lijkse gang van zaken:  'the way we do things around  here'. De normatieve
component - de normen - betreft de geldende voorschriften ten aanzien van
het functioneren van de organisatie en haar leden. Wat is geoorloofd en
wat niet? De normen betreffen ook het doel van de organisatie. Ze formu-
leren criteria voor succes en effectiviteit. Ze verwoorden wat nastrevens-
waardig is.

In de overige elementen van het culturele subsysteem komen de waarden
en normen tot uitdrukking. Symbolen zijn dingen, woorden of handelin-
gen, die verwijzen  naar 'iets anders'. (Tennekes, 1982:4) Vaak verwijzen
symbolen naar waarden en normen. In ieder geval staan in deze studie die
symbolen centraal. Symbolen geven de betekenis weer, die aan onderschei-
den aspecten van het functioneren van de organisatie en haar leden wordt
toegekend. Door middel van die betekenissen kunnen waarden en normen
worden getraceerd en in samenhang worden gereconstrueerd.

Leiderschap is een belangrijk fenomeen, omdat de leider in de cultuur
en met name de cultuurvorming van een organisatie een cruciale rol ver-
vult. De stijl van de leider heeft een voorbeeldwerking, zowel voor manage-
mentstijlen van overige leidinggevenden, als voor het gedrag van alle leden
van de organisatie. In de organisatietheorie wordt leiderschap als belang-
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rijk element van de cultuur benadrukt. Ik wijs op het werk van Schein
(1984; 1985a en b). Ook in de informele communicatiepatronen komen
waarden en normen tot uitdrukking. Buiten de formele hitrarchie en struc-
tuur om, zijn er relatiepatronen en invloedsverhoudingen, die vaak als de
'echte', de 'levende' organisatie worden beschouwd.  Uit de wijzen, waarop
mensen hun weg vinden in een organisatie, en die niet in de officiele docu-
menten en voorschriften zijn terug te vinden, kunnen waarden en normen
met betrekking tot het functioneren van een organisatie worden afgeleid.
Deal en Kennedy (1982) beschouwen deze informele communicatiepatro-
nen als een belangrijke bron voor cultuuronderzoek.

Rituelen tenslotte zijn regelmatige en gestandaardiseerde activiteiten, die
zich in de geschiedenis van een organisatie hebben gevormd of die expliciet
in het leven zijn geroepen. Vanwege hun regelmatige en gestandaardiseerde
karakter hebben ze betrekking op belangrijk geachte elementen van het or-
ganisatorische functioneren. Het zijn vormen van zingeving, die vaak zo
vanzelfsprekend zijn, dat ze via hun symboliek, dieper liggende waarden
en normen releveren: 'the taken for granted assumptions' (Schein, 19858).
Als markeringspunten laten ze zien, welke overgangen, begin- en eindmo-
menten in de organisatie van belang worden geacht. Vaak ook zijn rituelen
ceremonieel van karakter; regels en formules bepalen dan hun verloop.
(Tennekes, 1982:89)

Het culturele subsysteem omvat de expressieve en ge8xpliciteerde ele-
menten van een organisatiecultuur.

Het culturele subsysteem verleent zin aan het functioneren van een organi-
satie. Het functioneren zelf raakt daardoor doordrongen van een culturele
dimensie. Elk organisatorisch subsysteem is ten dele cultureel van aard: het
heeft betekenis, wordt gelegitimeerd en begrepen. Die culturele dimensie in
een organisatie vormt het culturele aspectsysteem: zingevingspatronen, die
verbonden zijn met de structurele componenten van een organisatie. Dit
aspectsysteem omvat de volgende elementen.
-   De organisatiestructuur is niet alleen een structurele ordening, maar te-

vens een ordening van betekenissen. Leiderschap wordt in een structuur
vastgelegd, bevoegdheden en competenties worden verdeeld en invloeds-
verhoudingen formeel gelegitimeerd. De hiararchie is van die structuur
een wezenlijk element, zeker in overheidsorganisaties. En met de orde-
ning van leiderschap in de structuur is de mate van centralisatie gegeven.
Hierarchie en centralisatie hebben een culturele dimensie. (Bijvoor-
beeld: Meyer & Rowan, 1977)

-  De werkprocessen en procedures in een organisatie zijn altijd genor-
meerde vormgeving van het functioneren. Het gaat niet alleen om de
technologie en de vormvoorschriften, maar tevens om de waarden en
normen, die hiermee zijn verbonden.

-   Organisatieverandering is een vorm van communicatie van de organisa-
tie met zichzelf. (Broms & Gahmberg, 1983) In die communicatie tracht
de organisatie enerzijds uit te drukken, dat problemen worden erkend
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en dat naar oplossingen wordt gezocht en anderzijds symboliseert men
de mogelijkheid van zinvolle actie. (March & Olsen, 1983) Organisatie-
verandering laat zien hoe het bestaande wordt gewaardeerd en welke
normen gelden met betrekking tot het gewenste. Organisatieverandering
is met andere woorden steeds instrumenteel en cultureel van aard.

-  In overheidsorganisaties speelt bovendien, in afwijking van andere or-
ganisaties, de politieke rationaliteit (Snellen, 1987) een belangrijke rol.
De factor macht is enerzijds een structurerende variabele, omdat deze
structuur, hiararchie en functioneren bepaalt, anderzijds is macht bron
van zingeving. Intern verleent macht betekenis aan organisatorisch han-
delen en organisatorische posities, met in laatste instantie de legitimatie
door het primaat   van de politiek. Extern   is elk overheidshandelen
machtsuitoefening, die legitimatie behoeft en bijdraagt aan maatschap-
pelijk zingeving.

- Een vergelijkbare positie komt in overheidsorganisaties toe aan het
recht. Het recht is instrument van overheidsoptreden en als zodanig ele-
ment van machtsuitoefening. Het recht is echter evenzeer waarborg:
voor burgers, voor rechtsstatelijkheid, voor een specifieke culturele in-
tegriteit van de samenleving. Het recht kent dus een belangrijke culture-
le dimensie.

- Cultuur, opgevat als aspectsysteem, is een dimensie van organisatori-
sche verschijnselen en groepen. Pluriformiteit van de cultuur is daarme-
de gegeven. Er zijn steeds verschillende zingevingspatronen in een orga-
nisatie, omdat de organisatie pluriform is en bovendien een arena waar-
in zich strijd om macht voltrekt. Wezenlijk element van die pluriformi-
teit vormen de verschillende subculturen in een organisatie - van afdelin-
gen, van functiegroepen, van professies.

Het aspect-karakter van organisatiecultuur komt in de eerste plaats tot
uiting in die organisatieonderdelen, die als subsysteem van elke organisatie
kunnen worden onderscheiden: structuur en hierarchie, werkprocessen en
procedures. Deze reguliere subsystemen zijn niet alleen objectieve feitelijk-
heden; ze zijn verbonden met waarden en normen. In het culturele sub-
systeem zijn waarden en normen geexpliciteerd en blijken uit de overige
daarin te onderscheiden elementen. In het culturele aspectsystemen wordt
het culturele subsysteem verbonden met andere subsystemen. Belangrijk
uitgangspunt daarbij is, dat het culturele subsysteem een belangrijke regu-
lerende invloed in de organisatie uitoefent. Dientengevolge 'ontstaat' het
aspect-karakter van de cultuur.

In de tweede plaats komt het aspect-karakter van organisatiecultuur tot
uitdrukking in twee verschijnselen, die met name karakteristiek voor over-
heidsorganisaties zijn: macht en recht. Beide zijn in overheidsorganisaties
belangrijke bronnen van zingeving. Expliciete aandacht voor macht en
recht is dan ook een amendering op organisatietheoretische benaderingen
van organisatiecultuur, die in deze studie wordt aangebracht.

In de derde plaats blijkt het aspect-karakter van organisatiecultuur uit
het feit, dat in een organisatie verschillende groepen bestaan, die elk een
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specifieke cultuur hebben. De specificiteit kan gelegen zijn in de professio-
nele expertise, in de hierarchische positie of in de aard van werkzaamhe-
den, waardoor groepen zich onderscheiden. Uit een dergelijke pluriformi-
teit komen verschillende zingevingspatronen voort, die in een organisatie
naast elkaar bestaan en soms om voorrang strijden.

De culturele dimensie van een organisatie - het culturele aspectsysteem
- voegt aan het culturele subsysteem nog belangrijke zingevingspatronen
toe, die verbonden zijn met structurele en instrumentele aspecten van een
organisatie.

Wanneer de culturele dimensie van een organisatie wordt opgevat als het
meest fundamentele verschijnsel in een organisatie, is cultuur op te vatten
als een ' root metaphor' (Smircich, 1983a) voor organisaties als zodanig.
Organisaties worden dan opgevat als culturele artefacten, als de structurele
vormgeving van zingevingspatronen in een samenleving. De 'culturele fac-
tor' (Zijderveld, 19838) is dan de primaire verklaring voor het functioneren
van sociale systemen. Die culturele factor is het geheel van zingevingspatro-
nen in een samenleving en organisatieculturen zijn de specifieke configura-
ties van zingevingspatronen in onderscheiden organisaties.

Zo is de vierde benadering van organisatiecultuur zowel de meest omvat-
tende - ze sluit contingentiefactor, subsysteem en aspectsysteem in - als de
funderende conceptie - ze verklaart, wat in de overige benaderingen wordt
geobserveerd en gelocaliseerd. Door zingevingspatronen centraal te stellen
is de cultuursociologische 'root metaphor' het interpretatiekader, waarbin-
nen de verschillende aspecten van organisatiecultuur hun plaats krijgen.

Voor een studie van organisatiecultuur zijn de volgende elementen in de-
ze benadering van belang.
-  Organisatiecultuur is een complex van zingevingspatronen in een orga-

nisatie, waardoor het functioneren van de organisatie betekenis heeft
voor de leden van die organisatie. Daarbij zijn zowel de maatschappelij-
ke context, als specifieke culturele elementen, als de culturele dimensie
van structuur, technologie en processen van belang. De zingevingspatro-
nen in een organisatie representeren maatschappelijke zingevingspatro-
nen en worden daarin ook weer gereflecteerd. Tevens is de specifieke ge-
schiedenis van de organisatie relevant. Door deze zingevingspatronen in
kaart te brengen, kan het functioneren van een organisatie worden be-
grepen. Ik moge verwijzen naar hetgeen in hoofdstuk 4 over de kennis-
theoretische positie van de cultuursociologie is gesteld.

-   Cultuurvorming is in de cultuursociologische optiek een proces van in-
stitutionalisering. Historische ontwikkelingen leiden tot collectieve iden-
titeiten, waarin een samenhangend geheel van tradities, waarden, nor-
men en betekenissen tot uitdrukking komt. De instituties in een samen-
leving vormen de culturele factor in maatschappelijke structuren. Het
structurele en het institutionele zijn analytisch te scheiden - empirisch
zijn ze onlosmakelijk verbonden. (Zijderveld, 1974) Uiteraard is met
cultuurvorming als institutionalisering ook deinstitutionalisering geim-
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pliceerd. Zingevingspatronen kunnen obsoleet raken. Dat leidt tot de-
sintegratie en fragmentatie, waarna nieuwe vormen van institutionalise-
ring kunnen ontstaan.

-  Het belangrijkste institutionaliseringsproces in moderne samenlevingen
is dat van de modernisering. In die modernisering raken bepaalde maat-
schappelijke structuren dominant en gaan de zingevingspatronen, die
hiermee zijn verbonden, andere vormen van zingeving overheersen. Vol-
gens de cultuursociologie is modernisering de verabsolutering van de
functionele rationaliteit, verbonden met maatschappelijke structuren als
de bureaucratie, de democratische staat en de kapitalistische onderne-
ming. De moderne organisatie als zodanig belichaamt het zingevingspa-
troon, waarin de technische doel-middelorientatie centraal staat.

-  Voor overheidsorganisaties in het bijzonder wordt dit proces van insti-
tutionalisering van functionele rationaliteit verwoord in Webers theorie
van de bureaucratie. De bureaucratic is dan op te vatten als een cultureel
fenomeen, waarin, op het niveau van de staat, functionele rationaliteit
domineert.

De 'root metaphor'-benadering sluit weer aan bij de benadering, volgens
welke cultuur een contingentiefactor is. De culturele factor, die de cultuur-
sociologie tracht op te sporen, is immers ook maatschappelijk van aard. De
cultuur van een organisatie is niet alleen een specifiek aantal zingevings-
patronen in een organisatie, maar altijd resultaat en bron van een bre-
dere maatschappelijke cultuur. (Zie ook: Morey & Luthans, 1985) Organi-
satiecultuur heeft dus een maatschappelijke betekenis, omdat deze cultuur
bijdraagt aan maatschappelijke zingeving; tegelijk is een organisatie inge-
bed in een maatschappelijke cultuur, waaraan ze betekenissen en zin ont-
leent.

De 'root metaphor'-benadering en de cultuursociologische optiek funge-
ren in deze studie als interpretatiekader. Culturele contingentiefactor, cul-
tureel subsysteem en cultureel aspectsysteem worden in cultuursociologi-
sche termen geinterpreteerd. Het cultuursociologische instrument ' Ideaal-
typ€ wordt als methodologische constructie gebruikt om de overige ele-
menten te beschouwen. De inzichten, die de eerste drie elementen van de
vierdeling opleveren, gebruik ik om het ideaaltype van de bureaucratie, zo-
als geformuleerd door Weber, met empirisch materiaal te contrasteren, om
aldus te bezien of het ideaaltype nog 'kausal' en 'sinnhaft' adequaat is.

De onderzoeksresultaten met betrekking tot de cultuur van de onder-
zochte organisatie (hoofdstuk 8) en de onderzoeksresultaten met betrek-
king tot de betekenis van informatisering voor de cultuur van de onder-
zochte organisatie (hoofdstuk 9) vormen het materiaal, waarmee ik het
ideaaltype confronteer. Die confrontatie moet leren, of de onderzochte or-
ganisatie cultureel nog steeds als bureaucratie moet worden opgevat en wat
in dat kader de culturele betekenis van informatisering is.
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De conceptualisering en organisatietheoretische benaderingen

De bovenstaande conceptualisering van organisatiecultuur wijkt in een
aantal opzichten af van organisatietheoretische benaderingen van organisa-
tiecultuur. In hoofdstuk 2 heb ik reeds enige kanttekeningen bij deze bena-
deringen geplaatst.

Systematischer geformuleerd komt het onderscheid neer op het volgen-
de:

a.  de cultuur van een organisatie is zowel een empirisch fenomeen, dat kan
worden onderzocht, als de verklaring voor het functioneren van de or-
ganisatie in termen van zingeving;

b. die verklaring met behulp van de culturele factor is echter niet gebaseerd
op een veronderstelde samenhang tussen effectiviteit van een organisatie
en haar cultuur. Effectiviteit van een organisatie is in de door mij gehan-
teerde optiek een vorm van zingeving, samenhangend met een specifie-
ke, namelijk functionele, rationaliteit;

c. cultuurverandering en de condities daarvoor zijn in deze studie geen
oogmerk, maar object van problematisering. Met name de nadruk op
het institutionele karakter van de culturele factor impliceert een relative-
ring van een instrumentele benadering van organisatiecultuur;

d. dientengevolge is een scherper onderscheid geboden tussen organisatie-
cultuur als object van organisatieverandering en organisatiecultuur als
instrument van organisatieverandering. Verandering van de organisatie-
cultuur kan een doel van het management zijn, maar de verande-
ringsstrategie zelf kan dan nog vooral via structurele instrumenten ge-
schieden. Organisatieverandering zelf kan plaatsvinden via culturele in-
strumenten, maar structuurveranderingen beogen. Dat onderscheid laat
overigens onverlet, dat structuur en structurele instrumenten steeds een
culturele dimensie hebben.

Deze specificaties ten opzichte van organisatietheoretische benaderingen

zijn voor een wetenschappelijke situering van deze studie van belang. De-
scriptie, analyse en verklaring worden erin beoogd. Instrumentele toepas-
sing van eruit resulterende inzichten is mogelijk, maar vormt geen oog-
merk, dat het onderzoek leidt. Ik heb dat in hoofdstuk 1 ree(is betoogd en
kom er in hoofdstuk 11 op terug.

Overheidsorganisaties en cultuur

In de bovenstaande conceptualisering heb ik ook een aantal malen gewezen
op het bijzondere karakter van overheidsorganisaties. Daaraan dient recht
te worden gedaan, indien de cultuur van een overheidsorganisatie object
van studie is. De bestuurswetenschappelijke dimensie is in deze studie in de
conceptualisering verwerkt.

In navolging van Snellen (1987) kunnen overheidsorganisaties worden
gekarakteriseerd door een meervoudige rationaliteit in afwijking van door
minder rationaliteiten gekenmerkte andere organisaties als ondernemingen
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en maatschappelijke instellingen. Snellen onderscheidt politieke, juridi-
sche, economische en doel-middel- of technisch-wetenschappelijke rationa-
liteit. Deze vier rationaliteiten vormen evenzovele zingevingspatronen,
waardoor zingevingspatronen in overheidsorganisaties meervoudig van
aard zijn. De cultuur van een overheidsorganisatie is met andere woorden
behalve analytisch (de vier benaderingen) ook inhoudelijk te verbijzonde-
ren (vier rationaliteiten).

De specificiteit van overheidsorganisaties komt ook naar voren in de cul-
turele contingentiefactor. De omgeving van een overheidsorganisatie
bestaat namelijk uit het politieke systeem en uit een beleidsterrein. Beide
hebben specifieke culturele kenmerken en komen in de organisatie 'bin-
nen'.

In het culturele subsysteem betreffen de extern gerichte waarden en nor-
men,  al dan niet geYncorporeerd in een 'missie', de beide genoemde onder-
delen van de omgeving: politiek en sector.

Daarnaast is het van belang op te merken, dat in deze studie niet de bete-
kenis aan culturele elementen van overheidshandelen wordt gehecht, die in
de bestuurswetenschap vaak wordt gehanteerd. Niet de pejoratieve beteke-
nis van bijvoorbeeld symboliek en rituelen staat hier voorop, maar de de-
scriptieve, positieve.

In het culturele aspectsysteem van een overheidsorganisatie krijgen twee
door Snellen onderscheiden rationaliteiten - de politieke en de juridische -
een bijzondere plaats, omdat macht en recht in een overheidsorganisatie
belangrijke bronnen van zingeving zijn. Deze bronnen maken overheidsor-
ganisaties afwijkend van andere organisaties.

Hanteren we cultuur als ' root metaphor' voor overheidsorganisaties,
dan zijn politieke en juridische rationaliteit gelijk te stellen met substantiele
rationaliteit in deze organisaties, omdat ze belangrijke waarden represente-
ren, die in de functioneel-rationele bureaucratie zijn belichaamd. In de cul-
tuursociologische benadering is de bureaucratie resultaat van een institutio-
naliseringsproces, waarin het functioneel-rationele een dominante beteke-
nis heeft gekregen. Op het niveau van de staat betekent modernisering een
verschuiving van traditionele en charismatische politiek naar rationele bu-
reaucratische heerschappij.

Organisatiecultuur en informatisering
In deze studie wordt de organisatiecultuur van een overheidsorganisatie on-
derzocht in relatie tot informatisering. In het eerste hoofdstuk heb ik reeds
de veronderstelling uitgesproken, dat informatisering een ingrijpende inno-
vatie in overheidsorganisaties is. De grootschaligheid van de introductie
van informatietechnologie en de verwachte implicaties voor het functione-
ren van overheidsorganisaties, welke ik in het vijfde hoofdstuk heb toege-
licht, rechtvaardigen deze veronderstelling.

De literatuur over organisatiecultuur laat zien, dat innovaties gevolgen
hebben voor de organisatiecultuur. Een innovatie spreekt de bestaande cul-
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tuur aan. (Zie: Schein, 1985b) Omdat er sprake is van vernieuwing en soms
verandering komen bestaande zingevingspatronen onder druk te staan.
Weerstand tegen de innovatie is daarvan een indicatie. Er is met andere
woorden sprake van een interventie, die de bestaande cultuur zichtbaar
maakt en uit dien hoofde geschikt voor waarneming en onderzoek. In meer
of mindere mate komt de organisatie in een crisis te verkeren. De innovatie
vormt dan een aanleiding voor studie van de organisatiecultuur.

De effecten van de innovatie op de organisatiecultuur kunnen tweeerlei
zijn. De cultuur verandert of de cultuur verwerkt de innovatie zonder noe-
menswaardige veranderingen. Welke van beide gevolgen gelden voor de in
deze studie onderzochte organisatiecultuur, zal blijken in de volgende
hoofdstukken. Het gaat dan om de vraag, of er van cultuurverandering
dan weI continuering van de bestaande cultuur sprake is.

In hoofdstuk 10, waar de resultaten van het onderzoek worden geinter-
preteerd, zal dan worden gezocht naar een verklaring voor het opgetreden
effect. Immers, bij ontstentenis van cultuurverandering is de kracht van de
bestaande cultuur een mogelijke verklaring, terwijl bij het wel optreden
van cultuurverandering de kracht van de innovatie een verklaring kan bie-
den. Bovendien kan de bestaande cultuur hebben geleid tot specifieke keu-
zen ten aanzien van informatisering, die met betrekking tot cultuurveran-
dering een neutraliserende werking hebben.

Zoals echter eerder betoogd, acht ik een andere vraagstelling vruchtbaar-
der. De zogenaamde neutraliteitsthese inzake informatietechnologie ligt
daaraan ten grondslag. Wat me primair interesseert is de vraag, of infor-
matisering zelf een cultureel fenomeen is en zoja, welke karakteristieken
die cultuur vormen. Zowel cultuurverandering, als bestendiging van de cul-
tuur bij informatisering moeten immers te herleiden zijn tot verschillen of
overeenkomsten tussen het culturele karakter van informatisering en de
cultuur van een organisatie. Informatisering kan effecten hebben op de cul-
tuur van een overheidsorganisatie. De cultuur van een overheidsorganisatie
kan echter ook - door selectie, door weerstanden, door aanpassingen - in-
formatisering beinvloeden. De relatie tussen informatisering en organisa-
tiecultuur is dus tweezijdig. Door onderzoek naar deze relaties tussen infor-
matisering in een overheidsorganisatie en de cultuur van die organisatie is
de genoemde vraagstelling te beantwoorden.

Door informatisering systematisch te verbinden met de verschillende in
de conceptualisering onderscheiden elementen van organisatiecultuur moet
het culturele karakter van informatisering zichtbaar worden. Op basis
daarvan kan ook een nadere positie worden bepaald in het debat over de
politieke en maatschappelijke betekenis van informatisering.

Vraagstelling en verbijzonderingen

De vraag die in deze studie dus centraal staat is: welke relaties bestaan er
tussen de cultuur van een overheidsorganisatie en informatisering in een
overheidsorganisatie? Ter beantwoording van die vraag moet de cultuur
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van een overheidsorganisatie worden beschreven volgens de verschillende
hiervoor onderscheiden aspecten. Vervolgens moeten de effecten van infor-
matisering op die cultuur en effecten van die cultuur op informatisering in
kaart worden gebracht. De resultaten leiden vervolgens tot een interpretatie
van het culturele karakter van zowel overheidsorganisatie als informatise-
ring en van de relaties ertussen.

Deze vraag bevat reeds een verbijzondering naar een overheidsorganisa-
tie en informatisering als object van onderzoek - dat is ook de thematiek
van deze studie. Een andere verbijzondering voeg ik nog toe. In mijn on-
derzoek zal ik me beperken tot de interne organisatie van een overheidsap-
paraat. Dat heeft de volgende consequenties:
-      Wat de cultuur  van de overheidsorganisatie betreft, concentreert  deze

studie zich op de organisatie en de leden van de organisatie zelf. De per-
cepties  van die leden staan centraal.

-   De aandacht voor inhoudelijke beleidsvorming is beperkt en afhankelijk
van de relevantie voor de interne organisatie. Op die beleidsvorming als
autonome bron voor de organisatiecultuur ga ik niet nader in.

-  De specifieke inhoudelijke aspecten van het beleidsterrein en de daar-
mee verbonden beleidsvorming binnen dat beleidsterrein en ten aanzien
van dat beleidsterrein komen in deze studie niet aan de orde.

-  De sector als element van de culturele contingentiefactor is in deze stu-
die dan ook alleen relevant, voorzover de interne organisatie daardoor
wordt beinvioed dn voorzover die invloed binnen de organisatie wordt
gepercipieerd.

-  Ook de politieke cultuur, als element van de culturele contingentiefac-
tor, komt in deze studie alleen aan de orde, voorzover door de leden van
de organisatie gepercipieerd als zijnde relevant voor de interne organisa-
tie.

-  Van de culturele contingentiefactor komen in deze studie dan ook die
elementen aan de orde, die de leden van de organisatie en de organisatie
als geheel als belangrijk percipieren voor het interne functioneren van
de organisatie.

-   Informatisering, die in deze studie wordt onderzocht, is dan ook infor-
matisering in de overheidsorganisatie en niet informatisering in de sec-
tor. Ook beleidsvorming ten aanzien van informatisering in de sector
sluit ik van onderzoek uit. Uiteraard kan informatisering in de organisa-
tie wei consequenties hebben voor de sector.

Voor deze beperkingen zijn drie redenen aan te voeren:
a.  De thematiek van deze studie moet worden afgebakend tot een adequaat

te onderzoeken onderzoeksobject.
Concentratie van onderzoeksinspanningen op de interne organisatie en

op de percepties daarbinnen heeft het voordeel, dat de uitvoerbaarheid
van het onderzoek wordt vergroot. De voorgestelde onderzoeksbenade-
ring (zie paragraaf 3 en 4) is arbeidsintensief. Onderzoek naar de specifie-
ke beleidscultuur zou ook onderzoeksactiviteiten in de sector impliceren,
hetgeen de tijdsbesteding in omvangrijke mate zou doen toenemen.
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b. De met de onderzochte organisatie overeengekomen anonimiteit in de
verslaglegging (zie paragraaf 5) sluit een studie van beleidsinhoudelijke
aspecten van de organisatiecultuur en een aanduiding van de cultuur van
de sector, behalve in geabstraheerde termen, uit.

c. Mijn interesse gaat in deze studie primair uit naar de organisatorische
aspecten van overheidsorganisaties. Dat geldt zowel voor de organisato-
rische aspecten van de onderzochte overheidsorganisatie als voor die
van overheidsorganisaties in het algemeen. Vooral het bureaucratietheo-
retisch perspectief van de cultuursociologie is daarbij van belang.

Het object van onderzoek is dus een overheidsorganisatie, die zich in een
proces van informatisering bevindt. Van die overheidsorganisatie staat de
interne organisatie centraal. De cultuur van de organisatie en de betekenis
van informatisering voor die cultuur worden dan ook behandeld in hun ge-
volgen voor de interne organisatie. Als onderzoeksmateriaal fungeren de
percepties van de organisatie en haar leden op het eigen functioneren en op
de rol van informatisering daarin.

3. Een kwalitatieve benadering

Deze studie is in haar benadering geYnspireerd door een uitspraak van Zij-
derveld: 'Overigens mag ik niet verhelen dat mij tijdens het doordenken
van het voorgaande (ambtelijke cultuur, PF) steeds sterker de behoefte
naar empirische gegevens over de cultuur van de verzorgingsstaat in het al-
gemeen en de ambtelijke cultuur in het bijzonder groeide. Hier ligt een
boeiend, zij het moeilijk, want niet op de vertrouwde onderzoeksmanier
grijpbaar onderzoeksterrein. Wij zouden moeten beginnen met ethnografi-
sche beschrijvingen van deze culturen, van hun vertakkingen en verstrenge-
lingen. Deze zouden vervolgens vergeleken moeten worden met de verschil-
lende beleidsculturen in andere sectoren  van de maatschappij, vooral  met
die van het bedrijfsleven. Zolang wij nog niet over dergelijke empirische
gegevens kunnen beschikken, moeten wij helaas genoegen nemen met spe-
culaties  als de onderhavige.' (Zijderveld,   1985:  39).

Hier wordt een even fascinerend als omvattend onderzoeksprogramma
geschetst. Deze studie is een reactie op de geformuleerde uitdaging. Het
verschijnsel ambtelijke cultuur vormt het onderwerp, in het bijzonder in re-
latie tot informatisering. Het onderwerp is vanuit verschillende disciplinai-
re invalshoeken verkend en de thematiek van informatisering en cultuur
van organisaties is nader omschreven. Theoriean en thematiek zijn toege-

spitst in een conceptualisering. Tenslotte is de vraagstelling geformuleerd
en zijn enige verbijzonderingen aangebracht.

Welke wetenschappelijke benadering is nu adequaat voor het onderzoek,
dat ik beoog? Theoretisch  -  zo  veel is inmiddels duidelij k  -  is deze studie
cultuursociologisch gernspireerd. Door organisatiecultuur te omschrijven
als het geheel van zingevingspatronen in en rondom een organisatie kies ik
voor een theoretische positie, die cultuursociologisch onderzoek van een
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bestuurswetenschappelijk onderwerp - informatisering en de cultuur van
overheidsorganisaties - impliceert. Uitgangspunt van een dergelijk onder-
zoek is de erkenning, dat de sociale werkelijkheid een culturele werkelijk-
heid is. Zingeving is in die werkelijkheid centraal: betekenissen worden ge-
construeerd en situaties worden gemeenschappelijk gedefinieerd. Onder-
zoek van die werkelijkheid is reconstructie van percepties van actoren, van
interpretaties door actoren in die werkelijkheid. Samenhangen tussen zin-
gevingspatronen kristalliseren zich in duurzame configuraties uit: cultuur-
vorming is institutionalisering. (Zijderveld, 1983a) In hoofdstuk 4 heb ik
dit uitvoerig aangeduid.

Doel van cultuursociologisch onderzoek is daarmee tweeerlei. Enerzijds
moeten concrete zingevingspatronen in kaart worden gebracht om de cultu-
rele factor in uiteenlopende contexten, situaties en organisaties in kaart te
brengen. Anderzijds strekt het onderzoek tot verdere theorievorming inza-
ke de sociale werkelijkheid in onderscheiden samenlevingen. Bureaucratie-
theorie en de these van de modernisering zijn daarvan voorbeelden.

Volgens de cultuursociologie is wetenschap altijd een reconstructie vol-
gens een bepaald perspectief ('Umbildung'). In termen van Morgan (1986):
wetenschap is metaforisch, ze reconstrueert de werkelijkheid in een beeld
('image'). Dergelijke beelden verlenen zin aan dat wat wordt waargeno-
men, ze creeren een perspectivische orde in de werkelijkheid.

Cultuursociologie is dus een interpretatieve wetenschap. Ze is niet op
zoek naar objectieve wetmatigheden, maar naar zingevingspatronen, die de
sociale werkelijkheid reguleren, maar niet los kunnen worden gezien van
actoren  in die werkelijkheid. Het kennisdoel is 'Verstehen': rationeel  in-
zicht verwerven in de sociale constructie van de werkelijkheid. (Berger &
Luckman, 1966; Zijderveld 1983b)

Het object van deze studie - organisatiecultuur en informatisering in
overheidsorganisaties - rechtvaardigt de keuze van een kwalitatieve benade-
ring, te meer daar ik organisatiecultuur als een geheel van zingevingspatro-
nen opvat. Bovendien is de vraagstelling van deze studie gericht op de cul-
turele betekenis van informatisering, met andere woorden op zingevingspa-
tronen verbonden met en gematerialiseerd in informatisering.

De kwalitatieve benadering is volgens Van Maanen (1979a en b), Morgan
en Smircich (1980) en Smircich (1983b) bij uitstek geschikt voor onderzoek
naar organisatieculturen. Deze benadering stelt de onderzoeker in staat in
nabijheid van het onderzochte object te blijven en ervan te leren en de on-
derzoeksresultaten in een iteratief proces te analyseren. (Smircich, 1983b:
166 e.v.) Verreweg het belangrijkste argument is echter, dat in een kwalita-
tieve benadering de onderzochte organisatie in haar 'normale doen' wordt
gelaten, althans zoveel mogelijk. Het aantal geformaliseerde onderzoeks-
methoden wordt zo beperkt mogelijk gehouden en, indien toegepast, moet
de realiteit van de onderzochte organisatie zoveel mogelijk in stand blijven.

In deze studie valt de kwalitatieve benadering van de thematiek in twee de-
len uiteen:
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a. Om de cultuur van een concrete organisatie in kaart te brengen, wordt
gebruik gemaakt van een ethnografische reconstructie. De cultuur van
de organisatie wordt zoveel mogelijk via de percepties van de organisatie
en haar leden gereconstrueerd.  Het 'zel fbeeld'  van de organisatie staat
centraal.

b.  Om de betekenis van de gereconstrueerde cultuur theoretisch te bepalen
wordt gebruik gemaakt van de cultuursociologische methode van inter-
pretatie met behulp van het ideaaltype. In deze studie staat het Webe-
riaanse ideaaltype van de bureaucratie centraal.

De ethnografische reconstructie is zowel algemeen als specifiek. In de eer-
ste plaats gaat het om een algemene reconstructie van de cultuur van de or-
ganisatie op basis van de conceptualisering van cultuur, die ik eerder heb
vervaardigd. De ethnografische reconstructie is in de tweede plaats speci-
fiek, omdat informatisering als bijzonder fenomeen wordt geanalyseerd
naar effecten op de cultuur.

Het empirisch onderzoek, dat het materiaal levert voor de cultuursocio-
logische interpretatie, is dus ethnografisch van karakter. De conceptualise-
ring levert het kader, waarbinnen de onderzoeksresultaten worden geanaly-
seerd. De selectie van ethnografische onderzoeksmethoden wordt in para-
graaf 4 toegelicht en gemotiveerd.

De cultuursociologische interpretatie van de onderzoeksresultaten ge-
schiedt met behulp van het ideaaltype. Dit wordt gecontrasteerd met de em-
pirische realiteit. Belangrijkste vraag is dan, of het ideaaltype bureaucratie
nog adequaat is om de bestaande cultuur van de onderzochte organisatie
en de cultuur, beinvloed door informatisering, te typeren.

In de interpretatie van de onderzoeksresultaten gaat het derhalve niet om
het vaststellen van causaliteiten in de relaties tussen informatisering en or-
ganisatiecultuur, maar om het vaststellen van 'Wahlverwandtschaft' in
Weberiaanse zin. Is het fundamentele zingevingspatroon van twee fenome-
nen gelijk van aard, dan is de ertussen bestaande relatie wederzijds verster-
kend. Zijn de zingevingspatronen wezenlijk verschillend, dan verklaart
zulks contradicties en mogelijke wederzijdse effecten. Resultaat van die
verschillen kan dan een dominantie van een van beide zingevingspatronen
zijn. In deze studie gaat het, in het verlengde hiervan, om de vraag, of in-
formatisering nieuwe zingevingspatronen in een bureaucratie introduceert,
die afwijken van het ideaaltypisch geconstrueerde zingevingspatroon van
de bureaucratie. Is het contrast tussen de empirisch waargenomen bureau-
cratische cultuur, veranderd door informatisering en het ideaaltype van bu-
reaucratie, conform de cultuursociologie, van dien aard, dat het ideaaltype
niet langer adequaat is? Dat is de cruciale vraag, wanneer het gaat om een
beoordeling van de culturele betekenis van informatisering in een over-
heidsorganisatie.

De cultuursociologische interpretatie - de 'root metaphor'-benadering
van organisatiecultuur - vindt plaats in hoofdstuk 10. De vragen, waarop
deze interpretatie een antwoord moet verschaffen, zijn:
- Welke zingevingspatronen karakteriseren het onderzochte object en hoe

125



constitueren deze de culturele identiteit ervan?
-   Wat is het culturele karakter van informatisering? Welke zingevingspa-

tronen zijn verbonden met en belichaamd in informatisering?
- Welke invloed ondergaan de zingevingspatronen in het onderzochte ob-

ject van en welke oefenen ze uit op de informatisering in het onderzoch-
te object?

-  Is deze invloed van dien aard, dat de culturele identiteit van het onder-
zochte object verandert en is die verandering zodanig, dat het ideaaltype
'bureaucratie' niet langer adequaat is?

Beantwoording van deze vragen biedt gelegenheid om in het laatste hoofd-
stuk de algemene aspecten van de in hoofdstuk 5 van deze studie geschetste
thematiek te behandelen. Op basis van de beschrijving en interpretatie van
onderzoeksresultaten kan het bredere kader van informatisering in over-
heidsorganisaties worden behandeld. Dan gaat het om de maatschappelijke
en politieke aspecten van de thematiek: de culturele identiteit van de zoge-
naamde in formatiemaatschappij; de gevolgen van in formatisering in over-
heidsorganisaties voor de relaties tussen politiek en bureaucratie; de actuele
culturele betekenis van de bureaucratie.

Tevens zullen in dat laatste hoofdstuk de betekenis en de perspectieven
van de cultuursociologische benadering voor de bestuurswetenschappelijke
studie van het openbaar bestuur worden geschetst.

4. Het empirisch onderzoek: ontwerp
De cultuursociologie heeft als kennisdoel 'Verstehen':  '(..) het vermogen
om tussen de vele verschijnselen in de werkelijkheid betekenisvolle verbin-
dingen te leggen, om in deze werkelijkheid relaties waar te nemen die niet
zo vanzelfsprekend zijn en niet op het eerste gezicht opvallen.' (Zijderveld,
1983b: 33). Om dit kennisdoel te dienen is onderzoek van de empirische
werkelijkheid geboden. Ten aanzien van de materiaalverzameling is de cul-
tuursociologie 'ondogmatisch en eclectisch' (Zijderveld, 1983b: 37). Elke
methode is met andere woorden gerechtvaardigd, indien ze bijdraagt aan
het kennisdoel. Onderzoeksgegevens dienen ertoe om theoretische inzich-
ten en concepten 'aanschouwelijk' te maken en 'intersubjectief aanneme-
lijk' (Zijderveld, 1983b:38).

Om de ethnografische reconstructie te vervaardigen, op basis waarvan de
cultuursociologische interpretatie zal plaatsvinden, zijn methoden van eth-
nografisch onderzoek, een object van onderzoek en een onderzoekstrategie
geselecteerd.

Het onderzoeksobject
Een empirisch onderzoek naar informatisering en organisatiecultuur in
overheidsorganisaties kan op vele wijzen worden verricht. De aard van de
thematiek en de theoretische uitgangspunten hebben er in deze studie toe

126
*



geleid, dat 66n overheidsorganisatie gedurende een langere periode is on-
derzocht door middel  van een 'veldonderzoek', waarbij de onderzoeker
voortdurend in de organisatie verblijft. Alleen een dergelijk langdurig ver-
blijf in een organisatie stelt in staat de dagelijkse gang van zaken waar te
nemen in een zo 'natuurlijk' mogelijke context. Die dagelijkse gang van za-
ken is de eerste bron voor cultuuronderzoek. 'Understanding how people
cope with a routine is an important aspect of ethnography.' (Werner &
Schoepfle, 1987a: 24) Ethnografisch onderzoek stelt zich beschrijving van
een cultuur ten doel vanuit de percepties van de leden van die cultuur. Ver-
trouwd raken met de cultuur van een organisatie en haar leden is daartoe
vereist, hetgeen veronderstelt, dat de onderzoeker gedurende langere tijd in
een organisatie verblijft.

Het onderzoeksobject is een overheidsorganisatie op rijksniveau - een
directoraat-generaal  van een departement. De keuze  voor het rijksniveau
is gebaseerd op persoonlijke interesse en affiniteit. De keuze voor een
directoraat-generaal is gebaseerd op overwegingen van voldoende omvang
van  de te onderzoeken eenheid  in het licht  van de mogelij kheid generalise-
rende conclusies te trekken en van beperking van omvang om voldoende
diepte te realiseren.

Ik heb gekozen voor de beperking tot den organisatie, om de studie het
karakter van een diepte-studie te geven. De beperkingen in tijd en omvat-
tendheid, die randvoorwaarden zijn bij een realistische planning en uitvoe-
ring van een dissertatie-onderzoek, legitimeren die keuze.

Wat de aard van de te selecteren overheidsorganisatie betreft, hebben de
volgende criteria gegolden:
- organisatiestructuur en personele bemanning (met name wat betreft

qualificatiegraad) moeten overeenkomen met wat op rijksniveau gebrui-
kelijk is;

-  de organisatie moet zich in een proces van informatisering bevinden,
waarbij een relevant aantal terreinen van de organisatie object van in-
formatisering is.

De concrete keuze voor de te onderzoeken organisatie is vervolgens gedaan
na enige informele verkenningen, waarbij de bestaande relaties vanuit mijn
onderzoeksgroep de toegang tot de betreffende organisatie hebben verge-
makkelijkt.

In hoofdstuk 7 geef ik een beschrijving van organisatiestructuur en in-
formatisering in de geselecteerde organisatie.

Onderzoeksstrategie

In het empirisch onderzoek is de vierdeling van organisatiecultuur, welke
ik heb geconstrueerd, als onderzoeksstrategie gehanteerd. Deze vierdeling
is verfijnd tot een conceptualisering en deze heeft de materiaalverzameling
gestuurd.

De culturele contingentiefactor laat zien, welke elementen uit de relevan-
te omgeving van de onderzochte organisatie voor de organisatie van belang
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zijn. Deze elementen vormen culturele determinanten. De percepties van de
organisatie en haar leden op de elementen van de culturele contingentiefac-
tor staan centraal.

In de organisatie bestaat een separaat cultureel subsysteem, waarin on-
der  andere de culturele contingentiefactor een zekere verankering krijgt.
Dit subsysteem is afzonderlijk waarneembaar en omvat de expressieve en
symbolische elementen van de organisatiecultuur.

Omdat organisatiecultuur een belangrijke regulerende rol in de organisa-
tie vervult, ondergaan alle organisatorische subsystemen en verschijnselen
de invloed ervan. Die invloed is neergeslagen in de culturele dimensie van
alle organisatorische subsystemen en verschijnselen: ze zijn waarde- gela-
den; ze zijn verbonden met en belichamen zingevingspatronen. Organisa-
tiecultuur is een organisatorisch aspectsysteem. Het culturele aspect-
systeem representeert met andere woorden de verbreiding van het culturele
subsysteem in de organisatie.

Omdat zingevingspatronen de fundamentele aspecten van een organisa-
tie zijn, is cultuur in laatste instantie een 'root metaphor' voor organisaties.
Organisaties hebben niet alleen een cultuur maar Zun culturen. Deze bena-

dering vormt het interpretatiekader voor de empirische onderzoeksresulta-
ten. De cultuur, die een organisatie heeft en die zij is, wordt hier ideaalty-
pisch geconcipieerd. De empirische onderzoeksresultaten worden met dit
ideaaltype geconfronteerd. In het onderzoek wordt de 'root metaphor' dus
gebruikt als perspectief om de onderzoeksresultaten te interpreteren.

De geconstrueerde vierdeling is in deze studie dus niet alleen een orde-
ningskader voor uiteenlopende benaderingen van organisatiecultuur, maar
tevens de basis voor conceptualisering van het begrip organisatiecultuur en
dientengevolge een strategie, een 'kijkrichting', voor het empirisch onder-
zoek.

De betekenis van informatisering kan via elk van de onderdelen van de
conceptualisering en de onderzoeksstrategie in kaart worden gebracht. Het
laatste onderdeel - de 'root metaphor' - is dan het kader, waarbinnen deze
betekenis wordt geYnterpreteerd.

De eerste drie onderdelen van de vierdeling zijn dus van belang voor de
analyse van onderzoeksresultaten uit de ethnografische reconstructie. Het
laatste onderdeel - de 'root metaphor' - vormt het cultuursociologische in-
terpretatiekader.

De methoden van onderzoek

De belangrijkste methodische keuze, die ik voor deze studie heb gedaan,
is die om veldonderzoek in de ethnografische traditie te verrichten. De ge-
selecteerde methoden van onderzoek hebben dan ook betrekking op deze
ethnografische reconstructie. In de antropologie en sociologie is die onder-
zoeksbenadering gebruikelijk, in de bestuurswetenschap, in ieder geval in
Nederland, nauwelijks. Een van de uitzonderingen vormt de studie van
Knegt (1986) naar regeltoepassing in een uitvoerende bureaucratie.
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Veldonderzoek impliceert de aanwezigheid gedurende een langere tijd
van de onderzoeker in de te onderzoeken context. Die aanwezigheid moet
in staat stellen de cultuur van het onderzoeksobject, zoals gepercipieerd en
ervaren binnen het onderzoeksobject, waar te nemen. De percepties van or-
ganisatie en organisatieleden staan in deze studie centraal. Waarneming er-
van is alleen ten volle mogelij k  door de organisatie binnen  te gaan, proces-
sen te observeren, mensen te spreken en van de activiteiten en producten
van de organisatie kennis te nemen. Hantering van specifieke onder-
zoeksmethoden stelt dan in staat de waarnemingen te systematiseren en via
de methoden nieuwe waarnemingen te doen.

In die zin is in deze studie sprake van een ethnografisch onderzoek. (Zie:
Agar, 1980 en 1985; Johnson, 1975; Punch, 1986; Spradly, 1979; Werner
& Schoepfle, 19878 en b; Wester, 1987).

'The ethnographer tries to obtain the cultural knowledge of the natives.
This knowledge is rarely, if ever, made fully explicit. The nonexplicit
aspects of cultural knowledge can often be inferred from casual remarks
that must then be clarified by more systematic questioning. The natives, by
definition, do not engage in systematic acquisition of knowledge. This mo-
re accidental and unsystematic acquisition creates variation from individu-
al to individual. However, the ethnographer must transcend the accidental
and replace it with controlled and systematic data illuminating the intracul-
tural uniformity and variation of cultural knowledge.' (Werner & Schoep-
fle, 1987a: 23)

Nog onlangs heeft Koot (1988) benadrukt, dat voor onderzoek van orga-
nisatiecultuur een dergelijke methodische aanpak de voorkeur verdient.

Door de langdurige aanwezigheid in een organisatie behoeft ook geen be-
perking plaats te vinden tot formele onderzoeksmethoden. Het onderzoek
wordt permanent verricht, omdat de onderzoeker voortdurend in de rol
van waarnemer verkeert en zo bijvoorbeeld ook allerlei informele gebeurte-
nissen kan observeren en naderhand noteren.

In het onderzoek heb ik in de eerste plaats gekozen voor de aanwending
van verschillende methoden: het principe van de triangulatie (Koot, 1988:
61). Doel is om eventuele eenzijdigheid van 66n methode op te heffen door
resultaten van verschillende methoden met elkaar te confronteren.

In de tweede plaats zijn zodanige methoden gekozen, dat verschillende
aspecten van het functioneren van de organisatie in de waarnemingen wor-
den betrokken. Dat betekent, dat de methoden uiteenlopen qua formeel
karakter. Dat betekent tevens,  dat de 'objecten', waarop de methoden zijn
gericht, uiteenlopen: organisatieleden, werkprocessen, documenten, infor-
mele gebeurtenissen.

In de derde plaats zijn de methoden zodanig gekozen, dat reeds tussen-
tijds analyses kunnen worden uitgevoerd op het materiaal. Daardoor is het
mogelijk in het onderzoek naar contrasterend materiaal te zoeken voor
voorlopig geformuleerde bevindingen. Bovendien stellen tussentijdse ana-
lyses in staat deelresultaten aan de organisatie of leden ervan terug te mel-
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den. Een toets op de realiteitswaarde van de voorlopige bevindingen is al-
dus mogelijk. Tevens verhoogt dit de betrokkenheid van de organisatie.

In de vierde plaats zijn de methoden van onderzoek aangewend in over-
eenstemming met de onderzochte organisatie. Dat wil zeggen, dat een zeker
genuanceerd gebruik is gemaakt van de ethnografische methodologie, die
vooral is ontwikkeld naar aanleiding van onderzoek van 'vreemde cultu-
ren'.  In het onderhavige onderzoek  is het bijvoorbeeld niet noodzakelijk
een vreemde taal te leren, noch zijn de culturele verschillen tussen onder-
zoeker en onderzochte zeer substantieel. Dat betekent, dat er een zekere
verwantschap bestaat, die niet geforceerd moet worden doorbroken om zo
blanco mogelijk onderzoek te verrichten. De toegankelijkheid van de orga-
nisatie blijkt namelijk te worden vergroot, wanneer de onderzoeker blijk
geeft van inzicht in het functioneren van de organisatie.

Met betrekking tot de selectie van concrete methoden van onderzoek is
gebruik gemaakt van cross-referenties in de literatuur en van consultatie
van experts, waarbij de specificiteit van de onderzochte organisatie en de
thematiek van deze studie als leidraad hebben gegolden. Veel baat heb ik
daarbij ondervonden van het recent verschenen handboek van Werner en
Schoeptle (1987a en b).

De concrete methoden van onderzoek, die ik heb geselecteerd, zijn de
volgende:

a. Interviews
In deze studie zijn interviews als belangrijke methode van onderzoek geko-
zen. Daarvoor gelden de volgende argumenten:
-   De leden van een organisatie beschikken over informatie betreffende de

organisatie, ze hanteren oordelen en ze hebben meer of minder gesyste-
matiseerde inzichten in het functioneren van de organisatie, ze hebben
opvattingen over eigen en andermans functioneren in de organisatie. In-
terviews zijn een methode om al deze kennis en inzichten ('native know-
ledge') te expliciteren en toegankelijk te maken voor analyse.

-   Het gesprek, en in het bijzonder het interview stellen in staat percepties
van de organisaties en haar leden toegankelijk te maken. Het zijn juist
die percepties, die de sociale werkelijkheid tot een werkelijkheid van
symbolische interactie maken.
Het interview is in een organisatie noodzakelijk naast informele
gesprekken, omdat alleen zo met een groot aantal leden van de organisa-
tie kan worden gesproken. De drukte van de werkzaamheden en het
gestructureerde karakter ervan sluiten een exclusief gebruik van infor-
mele gesprekken uit, gegeven gelimiteerde onderzoekstijd. Voor inter-
views kunnen immers afspraken worden gemaakt.

De interview-methode, die is gekozen, is ontleend aan de ethnografie. Het
belangrijkste uitgangspunt daarbij is, dat in het interview de dagelijkse
gang van zaken en percepties dienaangaande centraal staan. De interviews
zijn derhalve zo open mogelijk en de door de interviewer aangedragen on-
derwerpen hebben betrekking op het functioneren van de organisatie en
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van de geYnterviewden in de organisatie. De lijst van onderwerpen is aan
te treffen in de bijlage.

Belangrijkste onderwerpen in de interviews zijn:
-  de biografie van de geinterviewde
-  de positie en werkzaamheden van de geinterviewde
-  ontwikkelingen in de organisatie (ook in historisch perspectieD
-  rollen van actoren in de organisatie
-  stijlen van managers
- werkprocessen
-  informatisering in de organisatie en ten aanzien van de eigen positie
-  gevolgen en invioeden van informatisering.
Met betrekking tot deze onderwerpen kunnen vragen worden gesteld in de
vorm van 'grand tour questions' - vragen over brede terreinen en algemene

aspecten - of 'minitour questions' - vragen, die in sterke mate gedetailleerd
zijn. (Werner & Schoepfle, 1987a: 314 e.v.) In beide soorten vragen gaat
het om de dagelijkse gang van zaken, waarin de geinterviewde opereert.
Daarnaast kan worden gewerkt met evaluatievragen ('wat is uw oordeel
over, waardering van, gevoel ten aanzien van' etc.), met hypothetische vra-
gen ('Indien X het geval is, wat betekent dat voor y?'), met contrast-vragen
('Als X kan worden gezien als een verstandige handeling, wat zou dan een
onverstandige zijn?'), indirecte vragen ('Vertelt u me eens alles wat u weet
van  X?' 'Onder welke omstandigheden  zal Y plaatsvinden?').

Alle aan de interviewer te stellen eisen (zie: Wester 1987: 78-79) moeten
in acht worden genomen. De interviewer mag niet evalueren, in de rede val-
len, uitputten, suggestieve vragen stellen. Het is tevens van groot belang
vertrouwelijkheid te garanderen.

Van de interviews worden letterlijke transcripties of uitvoerige verslagen
gemaakt, die ter goedkeuring aan de geYnterviewden worden voorgelegd.

De verslagen en transcripties van de interviews zijn het primaire analyse-
materiaal. Door snel hiervan kennis te nemen kunnen de eerste analyses
worden vervaardigd, die in staat stellen tijdens volgende interviews naar
contrasten en contradictoire percepties te zoeken, zodat bijstelling van in-
zichten kan plaatsvinden. Dat is noodzakelijk orn recht te doen aan de cul-
tuur zelf en niet te snel met bevestiging van hypothesen en a priori's tevre-
den te zijn. Gaandeweg kan aldus een vollediger en adequater beeld worden
geschetst. Het is daarom ook van belang, dat de onderzoeker de meeste in-
terviews zelf afneemt.

Interviews zijn echter niet toereikend. Naast verbale data - de resultaten
van interviews - zijn ook op andere wijze verzamelde data noodzakelijk om
de bredere context recht te doen. Bovendien stelt aanwending van andere
methoden in staat de interviews adequater in te richten en de analyse van
interviewdata te verfijnen. Vandaar dat ook andere methoden zijn geselec-
teerd.
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b. Analyse van documenten
Omdat het onderzoek wordt verricht in een overheidsorganisatie, vormt
schriftelijk materiaal een belangrijke bron van informatie. Documenten
zijn immers belangrijke 'producten' van een overheidsorganisatie en tevens
een belangrijke vorm van communicatie - intern en met de omgeving. De
te analyseren documenten moeten worden geselecteerd op grond van de
thematiek van deze studie en de verbijzonderingen, die ik heb aangebracht
in de vraagstelling (zie paragraaf 2). De documenten betreffen dus in de
eerste plaats het interne functioneren van de organisatie, omdat in deze stu-
die de interne organisatie centraal staat. In de tweede plaats betreffen de
documenten de informatisering in de onderzochte organisatie. In de derde
plaats gaat het om documenten, waarin expliciet (beleids)doelstellingen
met betrekking tot interne organisatie, functioneren of informatisering
worden geformuleerd. Voor de selectie van documenten vormen suggesties
van leden van de organisatie een belangrijke leidraad. Daarnaast zijn docu-
menten geschikt om ook historische aspecten van de organisatie te be-
schouwen, zodat het proceskarakter van organisatieverschijnselen niet be-
perkt blijft tot de onderzoeksperiode.

Het gaat in de documentenanalyse niet alleen om de documenten als zo-
danig, maar ook om de dossiers met begeleidend materiaal, zoals concep-
ten (zodat wijzigingen kunnen worden getraceerd), verslagen van bespre-
kingen (zodat totstandkoming, beoordeling en meningsverschillen kunnen
worden geanalyseerd), memo's, reacties e.d.

In tegenstelling tot wat in ethnografisch onderzoek gebruikelijk is, wor-
den documenten niet slecht beschouwd als achtergrondinformatie over het
onderzoeksobject, maar als producten van en communicatiemedia binnen
het onderzoeksobject. Het karakter van de onderzochte organisatie maakt
zulks noodzakelijk.

c. Observaties
Behalve interviews en documentenanalyse, vormt observatie eveneens een
methode van onderzoek. Deze is geselecteerd om de volgende redenen:
-  object van observatie kunnen groepsprocessen zijn, die in een sociaal

systeem als een organisatie een belangrijke rol vervullen;
-  observatie is een methode, die ook non-verbaal gedrag tot object van

onderzoek kan maken, hetgeen vooral voor de rituele aspecten van de
cultuur van belang is;

-  observatie van verschillende groepen in de organisatie leidt eerder tot
waarneming van subculturen en van wederzijdse percepties van subcul-
turen;

-   observatie is een geschikte methode informele aspecten in de organisatie
in het onderzoek te betrekken.

Observaties vullen in deze studies de interviews aan. Ze voegen aan de per-
cepties van leden van de organisatie, die in de interviews centraal staan,
waarnemingen toe met betrekking tot symbolisch en ritueel gedrag, met be-
trekking tot subculturen en met betrekking tot groepsprocessen.
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In het onderzoek worden tweeErlei objecten van de observatie gekozen.
In de eerste plaats is dat een formeel werkproces, namelijk vergaderingen.
In de tweede plaats worden informele gebeurtenissen geobserveerd.

De observatie van vergaderingen betreft vergaderingen op verschillende
hierarchische niveaus in de organisatie om een spreiding te waarborgen.
Bovendien worden vergaderingen van verschillende organisatieonderdelen
geobserveerd om mogelijke subculturele verschillen te kunnen waarnemen.

Vergaderingen zijn als object van observatie gekozen, omdat deze een re-
gulier werkproces vormen en bovendien in een grote frequentie voorko-
men. Bovendien maakt het gestructureerde karakter van de werkzaamhe-
den vergaderingen een geschikt object, omdat ten behoeve van observatie
afspraken kunnen worden gemaakt.

d. Observaties en gesprekken in informeel verband
Informele gebeurtenissen zijn in een organisatie cultureel van groot belang,
zo is uit de literatuur gebleken. Observatie ervan is dus een noodzakelijke
onderzoeksmethode.

Dergelijke observaties kunnen echter niet gestructureerd worden ver-
richt. De onderzoeker kan pas naderhand aantekeningen maken over de
waarnemingen. Daartoe dienen notitieboek en dagboek (zie e.)

Bij informele gebeurtenissen gaat het veeleer om participerende observa-
tie. De onderzoeker participeert aan deze gebeurtenissen. De observatie ge-
schiedt minder gestructureerd en vooral informeel. De organisatie en haar
leden dienen hiervan wel op de hoogte te zijn.

In aanmerking komen informele gebeurtenissen als lunches, koffiepau-
zes, gesprekken, borrels. Ook de 'wandelgangen' zijn in dit verband van
belang.

In informeel verband moet de onderzoeker tevens zo veel mogelijk per-
soonlijke contacten opbouwen. Relaties met leden van de organisatie stel-
len immers in staat tot dataverzameling buiten de meer gestructureerde en
formele context van interviews, observaties en documentenanalyse.

Observatie en participatie in informeel verband zijn bij uitstek geschikte
methoden voor ethnografisch cultuuronderzoek. 'Participant observation
demands complete commitment to the task of understanding. The ethno-
grapher becomes part of the situation being studied in order to feel what
it  is  like  for the people  in that situation.' (Sanday,   1979:  527)

e. Notitieboek en dagboek
De onderzoeker houdt gedurende het onderzoek een notitieboek  bij,  waar-
in naar aanleiding van het empirisch onderzoek theoretische aspecten van
de studie worden behandeld. De reeds verwerkte literatuur en de conceptu-
alisering kunnen daarin, in gefragmenteerde vorm, worden verbonden met
de gevonden onderzoekresultaten. Op basis daarvan kan de toepassing van
geselecteerde methoden worden verbeterd op grond van de concrete erva-
ringen in de context van de onderzochte organisatie.

Tevens zal van dag tot dag een dagboek worden bijgehouden om in staat
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te stellen dn te verplichten tot reflectie op de onderzoeksactiviteiten en de
eigen rol daarin. Vooral relaties in het veld van onderzoek staan in het dag-
boek centraal.

In notitieboek en dagboek worden tevens de resultaten uit observaties en
gesprekken in informeel verband (zie d.) opgenomen.

Het notitieboek en dagboek maken met betrekking tot de andere metho-
den van onderzoek mogelijk:
-  dat in interviews naar contrasterende informatie kan worden gevraagd,

zodat voorlopige bevindingen uit tussentijdse analyses kunnen worden
bijgesteld, indien noodzakelijk;

-   dat in interviews wederzijdse percepties van leden en onderdelen van de
organisatie systematischer aan de orde kunnen worden gesteld;

-   dat de documentenanalyse kan worden ondersteund door via andere me-
thoden verzamelde data en op basis daarvan geformuleerde bevindingen;

-   dat waarnemingen uit observaties in interviews en informele gesprekken
kunnen worden getoetst.

Notitieboek en dagboek vervullen een tweeledig doel:
-  ze geven de onderzoeker de mogelijkheid tot voortdurende reflectie;
-  ze zijn een 'trait d'union' tussen de verschillende onderzoeksmethoden

om het eerder genoemde principe van de 'triangulatie' te realiseren.

Analyse en beoordeling van het onderzoeksmateriaal

De onderzoeksmethoden resulteren in grote hoeveelheden onderzoeksma-
teriaal in de vorm van tekst: documenten, vergaderverslagen en observatie-
aantekeningen, transcripties en verslagen van interviews, notitieboek- en
dagboekaantekeningen. Het materiaal moet conform de conceptualisering
worden geanalyseerd. De onderzoeksgegevens zijn in dit onderzoek dus
tekstfragmenten.

De conceptualisering is daartoe in een analyseschema verwerkt. De vier-
deling in de conceptualisering vormt het meest grofmazige kader. Tekst-
fragmenten worden onderverdeeld naar empirische referenties voor respec-
tievelijk culturele contingentiefactor, cultureel subsysteem, cultureel
aspectsysteem en 'root metaphor'. De eerste verfijning vindt plaats door de
vierdeling te verdubbelen en tekst-fragmenten onder te verdelen in empiri-
sche referenties voor de organisatiecultuur, onderscheiden naar de vier ca-
tegorie8n van de vierdeling, en in empirische referenties voor relaties tussen
organisatiecultuur en informatisering, eveneens onderscheiden naar de vier
categorieen. Met betrekking tot de laatste groep van empirische referenties
wordt bovendien een tweedeling aangebracht tussen referenties voor bein-
vloeding van de organisatiecultuur door informatisering en referenties voor
de beinvloeding van informatisering door de organisatiecultuur. De laatste
verfijning in het analyseschema vindt plaats door per categorie van de vier-
deling van organisatiecultuur empirische referenties toe te delen aan de on-
derscheiden elementen, die in de conceptualisering per categorie van de
vierdeling zijn geformuleerd.
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Dit resulteert in het volgende analyseschema:

Organisatie- Organisatie- Informatisering
cultuur cultuur ban- beinvioed door

vloed door in- organisatiecultuur
formatisering

politieke cultuur
Contingentiefactor beleidsterrein

teden van de organisatie

waarden en normen
Subsysteem symbolen

leiderschap

informele communicatie
rituelen

organisatiestructuur
Aspectsysteem werkprocessen/procedures

organisatieverandering
macht
recht

pluriformiteit

zingevingspatronen
Root metaphor institutionalisering

modernisering
bureaucratie

Alle onderzoeksmateriaal, dat empirische relevantie heeft, wordt in de cel-
len en van het bovenste deel van dit schema ondergebracht. De 'root me-
taphor'-rij representeert de cultuursociologische interpretatie.

Tijdens het onderzoek wordt alle beschikbare onderzoeksmateriaal me-
teen met behulp van dit schema geanalyseerd. De resultaten moeten immers
op hun relevantie voor de gemeenschappelijke cultuur en subculturen daar-
binnen worden beoordeeld. Bevindingen uit de verschillende bronnen kun-
nen daardoor aan andere bronnen worden getoetst. Alleen zo kan voortdu-
rend naar contrasterend materiaal worden gezocht.

Door steeds naar vergelijkingsmateriaal en aanvullend materiaal te zoe-
ken kan het materiaal worden geselecteerd naar:
- tekstfragmenten, die alleen persoonlijke opinies representeren, maar

niet indicatief zijn voor de gemeenschappelijke cultuur of een subcul-
tuur;

- tekstfragmenten, die percepties, inzichten en waarderingen bevatten,
welke expliciet refereren aan de cultuur of subcultuur;

-   tekstfragmenten, die feitelijke gegevens met betrekking tot de organisa-
tie releveren, maar waarvan de culturele betekenis uit de ruimere context
van de tekst of ander onderzoeksmateriaal blijkt.

De laatste twee soorten tekstfragmenten zijn voor deze studie van belang.
Tussentijds kunnen tenslotte voorlopige analyseresultaten informeel

worden getoetst aan inzichten en kennis van leden van de organisatie, met
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wie een goede persoonlijke relatie is opgebouwd. Bovendien wordt tussen-
tijds aan de organisatie gerapporteerd omtrent bevindingen uit het onder-
zoek, zodat tijdig bijstelling van inzichten plaatsvindt.

5. Het empirisch onderzoek: organisatie en uitvoering

Introductie en afspraken

Enige informele contacten met de organisatie, waarin het empirisch onder-
zoek zou kunnen plaatsvinden, leidden tot de uitspraak dat er in principe
bereidheid bestond tot het laten verrichten van het onderzoek. Hierna heb-
ben verschillende besprekingen plaatsgevonden, waarin het onderzoek uit-
voerig is toegelicht en de wederzijdse verwachtingen van organisatie
en onderzoeker zijn verkend.

Uiteindelijk heeft de directeur-generaal van de organisatie toestemming
verleend en ook in die zin geadviseerd aan de secretaris-generaal van het
departement, die de finale goedkeuring heeft gegeven. De goedkeuring is
onder de volgende condities verstrekt:
-    de onderzoeker garandeert volledige vertrouwelijkheid met betrekking

tot het gebruik van verzamelde gegevens;
-   de rapportage over het onderzoek geschiedt geanonimiseerd en de plaats

van het onderzoek  zal niet bekend worden gemaakt;
-  de kopij van het proefschrift en van eventuele andere publicaties wordt

voorgelegd aan een groep van aangewezen contactpersonen uit de orga-
nisatie;

-  interviews en observaties geschieden op basis van vrijwilligheid en de
verslagen van interviews worden de geinterviewden ter goedkeuring
voorgelegd;

- separate toestemming van de secretaris-generaal is vereist voor inter-
views met personen, die niet binnen de organisatie, maar wel binnen het
departement werkzaam zijn (bijvoorbeeld: medewerkers van centrale di-
recties), of met personen die als externe adviseur voor de organisatie
werkzaam   zij n;

-  geheime of vertrouwelijke stukken en besprekingen, waarin dergelijke
stukken worden behandeld, zijn niet toegankelijk.

Tevens is afgesproken, dat in de loop van het onderzoek activiteiten wor-
den verricht ten behoeve van de organisatie. Dat wil zeggen, inzichten uit
het onderzoek, van algemene aard en binnen de hiervoor geschetste condi-
ties (van vertrouwelijkheid bijvoorbeeld), zullen in een bruikbare vorm aan
de organisatie worden overgedragen.

Deze afspraken zijn vastgelegd in brieven van de secretaris-generaal aan
de onderzoeker.

De genoemde separate toestemming voor interviews is in alle gevallen
overigens verleend.

In het empirisch onderzoek ben ik voorts ondersteund door een assisten-
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te, die als stagiaire aan het departement was verbonden gedurende het on-
derzoek. Deze assistente was een doctoraal-studente bestuurskunde.

Ter begeleiding van het onderzoek zijn drie contactpersonen aangewe-
zen. Deze groep vormde de intermediair tussen onderzoeker en organisatie,
onder andere voor regeling van materiele faciliteiten, zoals de huisvesting.
Bovendien vormden de leden van de groep de eerste informanten vooF het
onderzoek en verzorgden ze de introductie van de onderzoeker in de orga-
nisatie. Deze groep heeft ook steeds als eerste kennis genomen van resulta-
ten en tussentijdse rapportages en heeft voor verbetering van onjuistheden
of onzorgvuldigheden daarin zorggedragen.

Tenslotte heeft deze groep de kopij van het proefschrift, betrekking heb-
bend op de onderzochte organisatie (hoofdstukken 7 tot en met 10), gele-
zen en suggesties voor aanpassing gedaan. Deze heb ik alle overgenomen.
Het ging daarbij met name om feitelijke onjuistheden en om passages, die
de anonimiteit in gevaar zouden kunnen brengen.

Fasering van het onderzoek

Het onderzoek in de organisatie, welke ik vanaf nu het DG zal noemen,
is gestart op 31 augustus 1987. Een kamer en andere materiele faciliteiten
werden ter beschikking gesteld.

Het onderzoek is in twee fasen verricht. De eerste fase had het karakter
van een algemeen cultuuronderzoek in het DG met bijzondere aandacht
voor organisatie-ontwikkelingen en informatisering. De tweede fase van
het onderzoek betrof exclusief de relaties tussen de cultuur van het DG en
informatisering in het DG.

In de tweede fase van het onderzoek is een aantal informatiseringspro-
jecten nader bestudeerd, die representatief zijn voor de informatisering in
het DG. Het betreft hier twee toepassingssystemen (een berekenings-
systeem voor personeel en een toekenningssysteem voor materiele voorzie-
ningen), tan basisregistratie (inzake activiteiten binnen het beleidsterrein
van het DG) en een omvangrijk informatiseringsproject op het gebied van
financiele informatievoorziening, financieel beheer en financieel manage-
ment. Tevens is aandacht geschonken aan opleidingen op het terrein van
informatisering en in het bijzonder aan een leergang betreffende de rol van
het management in een informatiseringsproces.

De beide fasen van het onderzoek zijn steeds voorafgegaan door een pe-
riode van orienterende besprekingen met gesprekspartners, die suggesties
deden voor de gegevensverzameling: selectie van documenten, te intervie-
wen medewerkers en te observeren vergaderingen. In totaal zijn  18 van der-
gelijke besprekingen gevoerd. Tevens vonden regelmatig, formeel dan wel
informeel, gesprekken plaats met de contactpersonen voor het onderzoek.

De duur van het onderzoek was van 31 augustus 1987 tot en met 9 maart
1988, de dag waarop het laatste interview plaatsvond. Van 31 augustus
1987  tot  en  met 4 februari  1988  ben ik gedurende drie dagen  per  week  in
het DG aanwezig geweest, met uitzondering van enige dagen, wegens ver-
plichtingen elders dan weI vakantie.
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De onderzoeksactiviteiten

Eerder heb ik een overzicht gegeven van geselecteerde onderzoeksmetho-
den. De toepassing van die methoden is als volgt geschied:

a. Interviews
In totaal zijn 46 mensen uitgenodigd voor een interview en hebben 44 daar-
in toegestemd. Naar de achtergrond van de weigeringen is niet gevraagd.

In totaal hebben 48 interviews plaatsgevonden. Vier personen zijn twee-
maal   geYnterviewd.

De selectie van de te interviewen medewerk(st)ers heeft plaatsgevonden
met behulp van een aantal criteria, die aan de directeuren van de directies
zijn voorgelegd en waarop deze namen van mogelijk te interviewen mede-
werk(st)ers hebben genoemd.

De criteria waren:
-  spreiding over hierarchische niveaus;
-  spreiding over onderscheiden taken en functies;
-  spreiding naar lengte van dienstverband;
-  betrokkenheid bij informatisering in actieve dan weI passieve zin;
-  spreiding naar genoten opleiding;
-  spreiding naar werkervaring (buiten of binnen de overheid).
Met deze criteria heb ik een zekere mate van representativiteit beogen te
realiseren, zodat ik kon spreken met mensen van alle hierarchische niveaus;
met mensen, die de verschillende taken en functies, die binnen het DG aan-
wezig zijn, uitoefenen; met mensen, die kortere, of langere, of zeer lange
tijd in het DG werkzaam zijn; met mensen, die sturende of ontwikkelende
functies ten aanzien van informatisering hebben, of de gevolgen van infor-
matisering in meer passieve zin ondergaan; met mensen, die een lagere, een
middelbare of een hogere opleiding hebben; met mensen, die werkervaring
buiten de overheid hebben en met mensen, die alleen binnen de overheid
hebben gewerkt.

De keuze van te interviewen medewerk(st)ers is door mij gedaan uit de
suggesties van de zijde van de directeuren. Voorts heb ik gebruik gemaakt
van het sneeuwbaleffect: geinterviewden die suggesties voor andere inter-
views doen. Een zekere representativiteit op basis van de genoemde criteria
is gerealiseerd.

Naar functie van de betreffende medewerk(st)ers is de volgende indeling
te maken:

staatssecretaris: 1
-      secretaris-generaal:    1
-  directeur-generaal en plaatsvervangend directeur-generaal: 2
-  directeur en plaatsvervangend directeur: 13
-  chef en plaatsvervangend chef: 9
-  (beleids)medewerker: 6

informatiseringsmedewerker (I-functionaris): 7
-  secretaresse: 1
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voorzitter dienstcommissie: 1
externe adviseurs: 3

Van de geYnterviewden zijn er 5 vrouw.
Het opleidingsniveau van de geYnterviewden is:

- academische opleiding: 24
- HBO-opleiding: 8
- middelbare/overige opleidingen: 12
Naar lengte van dienstverband binnen het departement geldt de volgende
indeling:
-  langer dan 10 jaren: 13
-  tussen 5 en 10 jaren: 16
-  tussen 2 en 5 jaren: 7
-  korter dan 2 jaren: 4
-  niet van toepassing: 4
Van de geYnterviewden hebben er 29 werkervaring buiten de rijksoverheid
en   15  niet.

De interviews hebben plaatsgevonden aan de hand van een algemene on-
derwerpenlijst (zie bijlage), die per interview nader is toegespitst op de
geYnterviewde en zijn of haar positie en taak.

Van alle interviews zijn soms letterlijke transcripties en in de overige ge-
vallen zeer uitvoerige verslagen gemaakt. De geYnterviewden hebben deze
met eventuele wijzigingen goedgekeurd. Alle wijzigingen - doorgaans feite-
lijke correcties, verheldering van passages en aanpassing van slordig of te
vrijmoedig geacht taalgebruik - zijn overgenomen.

Een geinterviewde heeft verzocht om voorlegging van in de studie op te
nemen citaten. De citaten zijn vervolgens goedgekeurd.

De transcripties en verslagen van de interviews omvatten ruim 1550 pagi-
na's, waarvan de linkerkolom het verslag of de transcriptie is en de rechter-
kolom de analyse bevat conform het hiervoor weergegeven analyseschema.

De tekstfragmenten met empirische referenties zijn uit deze transcripties
en verslagen gehaald en volgens het analyseschema geordend, waarna ik
een nadere analyse heb verricht ten behoeve van de beschrijving in hoofd-
stukken 8 en 9.

b. Documenten-analyse
In het onderzoek zijn 94 documenten geanalyseeerd. Naar onderwerp valt
de volgende indeling aan te brengen:
a. Documenten, die uitgangspunten en doelstellingen van het beleid op het

DG-terrein formuleren. Deze zijn te karakteriseren als documenten over
de 'externe missie' van het DG.

b. Documenten over uiteenlopende aspecten van de DG-organisatie en
organisatie-ontwikkeling. De documenten zijn feitelijk beschrijvend of
doelstellend van karakter.

c.  Documenten over informatiebeleid en informatieplanning op het niveau
van het departement, op dat van het DG en op dat van onderscheiden
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directies van het DG. Ook deze documenten zijn feitelijk beschrijvend
of doelstellend van karakter.

De documenten betreffen in vele gevallen dossiers, waarin behalve een do-
cument, ook ermee samenhangende notities, memo's, vergaderverslagen
e.d. zijn opgenomen.

Van elk document c.q. dossier zijn twee systeemkaarten vervaardigd.
Een kaart resumeert het document, de andere kaart bevat aantekeningen
op basis van het analyseschema. Daarnaast zijn kaarten vervaardigd, die
op basis van elementen uit het analyseschema naar vindplaatsen in de docu-
menten verwijzen.

c. Observatie van vergaderingen
Er zijn 18 vergaderingen geobserveerd. Vier maal betrof de observatie een
DG-raad (een maandelijks beraad van de DG-leiding met alle directeuren
en enkele staffunctionarissen), een maal een conferentie over informatise-
ring in het verband van de DG-Raad, vij f maal een directievergadering (di-
recteur, plaatsvervangend-directeur(en) en afdelingshoofden) en acht maal
een stafvergadering (de integrate directie dan wei de directieleiding en alle
hogere leidinggevenden).

De observaties zijn weergegeven in twee-kolomsverslagen. De linkerko-
lom bevat een feitelijk verslag van de vergadering. De rechterkolom bevat
aantekeningen op basis van relevante elementen uit het analyseschema.
Van deze elementen zijn systeemkaarten vervaardigd, die verwijzen naar
vindplaatsen in de verslagen.

d. Observaties en gesprekken in informeel verband
Zeer regelmatig en gedurende het onderzoek ook in toenemende mate zijn
gesprekken gevoerd met leden van de organisatie. De gegroeide persoonlij-
ke relaties vergemakkelijkten dit. Concrete gebeurtenissen in de organisatie
vormden vaak de aanleiding. Vaak ook werd belangstelling voor het onder-
zoek getoond. Regelmatig werd ook een beroep gedaan op mijn expertise
als bestuurskundige.

Daarnaast zijn lunches, koffiepauzes, borrels, wandelgangen belangrijke
bronnen geweest  voor  het  doen van waarnemingen.

e. Notitieboek en dagboek
Tijdens het onderzoek heb ik van dag tot dag een dagboek bijgehouden.
Daarin zijn uiteenlopende zaken genoteerd: persoonlijke impressies, theo-
retische rellecties, waarnemingen uit interviews en vergaderingen, obverva-
ties verricht in de informele sfeer. Naast het dagboek heb ik aanvankelijk
een notitieboek aangelegd, waarin vooral theoretische bevindingen zijn ge-
noteerd. In de loop van het onderzoek heb ik alle aantekeningen in het dag-
boek genoteerd.

Het dagboek omvat 197, het notitieboek 26 handgeschreven pagina's.
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Rapportage en overige activiteiten

Beide fasen van het onderzoek zijn steeds afgesloten met een uitvoerig ver-
slag van bevindingen. De verslagen zijn besproken met de contactpersonen
in het DG en in de DG-Raad, een orgaan, waarin DG-leiding, directeuren
en DG-staf zitting hebben en dat als hoogste managementorgaan functio-
neert. Beide verslagen hebben de volgende opbouw:
- feitelijke informatie over het ondezoeksobject (organisatie-structuur,

informatisering en ontwikkelingen terzake);
-   een eerste rapportage van bevindingen uit het onderzoek (de cultuur van

het DG respectievelijk de cultuur van het DG en informatisering);
-  een overzicht van verrichte onderzoeksactiviteiten;
-  een aantal conclusies en suggesties, die door het DG ten eigen behoeve

kunnen worden aangewend.
De besprekingen hebben geleid tot correcties van onjuistheden en onzorg-
vuldigheden, maar ook tot verdieping van inzichten in de cultuur van het
DG in relatie tot informatisering. Met verschillende personen zijn bilaterale
gesprekken gevoerd naar aanleiding van de verslagen.

De beide verslagen van bevindingen zijn na de laatste formele bespreking
beschikbaar gesteld voor alle belangstellenden in het DG en geinterviewden
buiten het DG.

Beide verslagen hebben voor het onderzoek gefunctioneerd als een eerste

verwerking van het onderzoeksmateriaal met behulp van conceptualisering
en analyseschema. De reacties van de kant van het DG hebben bijgedragen
aan verbetering van de analyse en dus de totstandkoming van de definitieve
beschrijving en interpretatie in hoofdstukken 7 tot en met 10.

Tenslotte heb ik gedurende het onderzoek uitvoering gegeven aan de eerder
genoemde afspraak met de secretaris-generaal, dat ik resultaten en bevin-
dingen uit het onderzoek in bruikbare vorm aan het DG ter beschikking
zou stellen. In dat verband heb ik de volgende activiteiten verricht:
-   tijdens een vergadering van een stafdirectie heb ik een inleiding verzorgd

over besturingsconcepties;
-   aan de twee verslagen van bevindingen is een paragraaf toegevoegd met

conclusies en suggesties, waarin het oogmerk van aanwending voor
eigen gebruik door de organisatie voorop staat;

-   met verschillende medewerk(st)ers van de organisatie is over deze para-
grafen gesproken met het oog op concrete ontwikkelingen in de betref-
fende directies;

- tijdens de halfjaarlijkse conferentie over informatisering van de
DGraad (12 januari 1988) heb ik een inleiding verzorgd over de samen-
hang tussen informatisering en organisatie-ontwikkeling en -
verandering;

-  in vervolg op deze bijeenkomst heb ik deelgenomen aan de beraadsla-
gingen van een werkgroep onder voorzitterschap van de plaatsvervan-
gend directeur-generaal, die voorstellen heeft geformuleerd inzake de
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samenhang tussen organisatie, personeel en informatievoorziening.
In de loop van het onderzoek ontstond er een groeiende vraag om betrok-
kenheid van mijn kant bij ontwikkelingen in de organisatie. De gevraagde
betrokkenheid gold vooral ten aanzien van het management (DG-leiding,
staf, directeuren en plaatsvervangers) en betrof kwesties als organisatie-
ontwikkeling en organisatieverandering in relatie tot informatisering. Voor
het onderwerp organisatiecultuur betekent zulks een nadruk op de instru-
mentele aspecten ervan: cultuur als domein en middel van verandering,
gestuurd door het management.

Aan deze vraag ben ik tegemoetgekomen, voorzover daardoor mijn posi-
tie als onafhankelijk onderzoeker niet onder druk kwam te staan. Uiter-
aard kan ik slechts subjectief beoordelen, of ik een dergelijk risico heb kun-
nen vermijden. De vertrouwelijkheid van de interviews heb ik daarbij
scherp bewaakt.

Analyse en verwerking van het onderzoeksmateriaal
Alle materiaal is met behulp van het analyseschema geanalyseerd. Dat is
tijdens het empirisch onderzoek gebeurd en na afloop hiervan heeft de defi-
nitieve analyse plaats gevonden. Alle tekstfragmenten, die indicatief zijn
voor cellen uit het analyseschema zijn daarin geplaatst. Met betrekking tot
die tekstfragmenten zijn alle persoonlijke opinies, die niet elders in het ma-
teriaal ondersteuning vinden, verwijderd. De resterende tekstfragmenten
hebben betrekking op de verschillende elementen uit het analyseschema, in
directe zin of afleidbaar uit de context (zie ook paragraaf 4). Bovendien
vinden de tektstfragmenten elders ondersteuning. Dat wil zeggen ze repre-
senteren de cultuur, zoals geconceptualiseerd, als zodanig, of ze represente-
ren subculturen.

Bijzondere aandacht is in de analyse steeds uitgegaan naar tekstfragmen-
ten, die waardering of normering uitdrukken als referenties voor cultuur.
Tevens is gekeken naar regelmatigheden en herhalingen, die kunnen wijzen
op rituele aspecten. Bovendien zijn tekstfragmenten geselecteerd, die sym-
bolische elementen bevatten: woorden of uitspraken, die naar waarden en
normen verwijzen. Bij toewijzingsmogelijkheden aan mdtr dan een cel
heeft de context van het tekstfragment de doorslag gegeven.

Door voortdurend het materiaal door te nemen is de toewijzing aan de
cellen van het analyseschema steeds verder verfijnd. Via verschillende in-
gangen (vanuit het materiaal en vanuit het analyseschema) is de analyse een
aantal malen herhaald. Alleen die tekstfragmenten zijn overgebleven, die
representatief zijn voor de cultuur van het DG als geheel of voor subgroe-
pen met specifieke subculturen. Bovendien is de selectie van met name de
interviewfragmenten van dien aard, dat vrijwel alle geinterviewden worden
geciteerd. Uit twee interviews komt geen letterlijk citaat. In de tekst van
hoofdstukken 8 en 9 is dat niet via een nummering tot uitdrukking gebracht
om herkenbaarheid van geYnterviewden ook binnen de organisatie te voor-
komen.
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Uiteindelijk zijn zo alle cellen uit het analyseschema gevuld met tekst-
fragmenten, die in staat stellen tot de ethnografische beschrijving.

6. Besluit

Gedurende empirisch onderzoek, zoals in deze studie ondernomen, ontwik-
kelen zich tussen organisatie en onderzoeker uiteenlopende relaties. Per-
soonlijke verwantschappen spelen een rol, waardoor met verschillende le-
den van de organisatie nauwe banden ontstaan, maar ook reacties als weer-
stand, beduchtheid en argwaan. Dat vergt van een onderzoeker behalve
methodische vaardigheden, zoals in ieder onderzoek, ook vaardigheden in-
zake deelname aan intermenselijk verkeer. Betrokkenheid en distantie
moeten daartoe in een precair evenwicht worden gehouden. Dat geldt te-
meer, waar onderzoek als het onderhavige altijd met machtsverhoudingen
van doen heeft. Bovendien is onderzoek naar organisatieculturen in zekere
zin 'gevaarlijk': als het goed wordt gedaan, biedt het een diepgaand inzicht
in zingevingspatronen in een organisatie. Een organisatie maakt zich dus
kwetsbaar door dergelijk onderzoek te laten verrichten. Leden van de orga-
nisatie geven zich bloot, hetgeen van de kant van de onderzoeker om een
hoge mate van integriteit en discretie vraagt. Naar beste vermogen heb ik
daaraan trachten te voldoen.

Uiteraard worden daarmede niet alle problemen voorkomen.
Niet elke geYnterviewde bleek tot optimale openhartigheid bereid. Een

enkeling bleef beducht, omdat de relaties van de onderzoeker met andere
leden van de organisatie als potentiele bedreiging werden gezien. In derge-
lijke situaties kan de onderzoeker niet anders doen dan zorgvuldig zijn
eigen rol toelichten en niet persisteren, wanneer vragen als ongewenst wor-
den beschouwd. Of ik daarin ben geslaagd, vermag ik niet te beoordelen.

Een onderzoeker maakt ook fouten. Zo heb ik bijvoorbeeld na afloop
van het onderzoek reacties op interviews via een van de contactpersonen
aan mijn adres laten retourneren. Twee geYnterviewden hebben daartegen,
terecht, bezwaar aangetekend. Er rest dan niets anders dan welgemeende
excuses aanbieden. Ook andere fouten zijn ongetwijfeld gemaakt: sug-
gestieve vragen zijn wellicht gesteld, premature conclusies getrokken, soms
zal persoonlijk gedrag tot weerstanden hebben geleid.

WeI kan achteraf worden vastgesteld, dat zich geen conflicten hebben
voorgedaan ten aanzien van het onderzoek of met betrekking tot de onder-
zoeker.

De meeste argwaan ten aanzien van het onderzoek heb ik van de kant van
bij informatisering betrokken externe adviseurs ervaren. Dat heeft van-
zelfsprekend te maken met de thematiek van het onderzoek en de grote ma-
te van publiciteit, die (vaak problematische) informatiseringsprojecten in
overheidsorganisaties krijgen. Het commerciele belang van externe advi-
seurs verdraagt zich niet per definitie goed met onderzoek door derden.
Dat geldt te meer, wanneer de omvangrijke inzet van externe adviseurs in
het DG in duscussie is.
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Ten aanzien van dit onderzoek is door de manager van de externe advi-
seurs dan ook getracht invloed uit te oefenen op de resultaten van het on-
derzoek. Dat wil zeggen, voorstellen daartoe werden geformuleerd. Uiter-
aard heb ik die niet kunnen honoreren. Desondanks is wel medewerking
aan het onderzoek verleend.

In een latere fase zijn er nog enige misverstanden tussen adviseurs en on-
derzoeker gerezen. De indruk was namelijk ontstaan, dat ik aan de DG-
leiding adviezen zou hebben verstrekt inzake de terugdringing van het aan-
tal externe adviseurs. Ik heb die foutieve indruk kunnen wegnemen. Wel
was dit voorval een interessante indicatie voor het bestaan van subculturele
netwerken met een eigen informatiecircuit.

Tenslotte nog een laatste opmerking over persoonlijke relaties en machts-
verhoudingen: in de selectie van geYnterviewden blijkt een zekere oververte-
genwoordiging van hogere managers. Dat heeft alles met machtsverhou-
dingen in een overheidsorganisatie te maken. Sommige hogere managers
niet interviewen zou de suggestie van persoonlijke voorkeuren van de on-
derzoeker kunnen wekken en deze daarmede onmiddellijk een specifieke
positie in machtsverhoudingen doen innemen. Dat heb ik willen vermijden,
hetgeen de oververtegenwoordiging verklaart. Daarbij dient  wel te worden
aangetekend, dat hogere managers belangrijke en informatierijke bronnen
voor cultuuronderzoek zijn.
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derde deel EMPIRISCH ONDERZOEK

' . . .  met  dan  druk  op  de  knop...'

- een geYnterviewde -



Hoofdstuk 7

Het DG: structuur en informatisering

1. Inleiding

Enige gegevens omtrent de onderzochte organisatie - het DG - zijn noodza-
kelijk om de beschrijving vanuit cultureel perpectief te ondersteunen. Van-
daar dat ik in dit hoofdstuk een beknopte schets geef van de structuur van
het DG, van ontwikkelingen in die structuur, van de stand van zaken inza-
ke informatisering en van ontwikkelingen op dat terrein. Bronnen voor de-
ze feitelijke gegevens vormen documenten, interviews en waarnemingen.
De beschrijving is zo feitelijk mogelijk.

2. De structuur van het DG

Het DG, waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden, is een directoraat-
generaal van een ministerie. Het beleidsterrein van het ministerie is een
zorg-sector in de samenleving. Financiering van de sector is nagenoeg volle-
dig publiek en een omvangrijke hoeveelheid regelgeving reguleert de finan-
ciering. De sector is niet gericht op winstmaximalisatie, maar kan worden
beschouwd als een 'merit good', waarvoor de staat verantwoordelijk is qua
financiering, maar de inrichting of ordening slechts voor een deel publieke
en voor een ander, belangrijk deel private verantwoordelijkheid is. Die or-
dening is historisch gegroeid en in een complex systeem van regelgeving
vastgelegd.

De sector kent (zeker tot voor kort) een sterke oriantatie aan intrinsieke
doelstellingen. Een exogeen criterium om rendement te bepalen ontbreekt
nagenoeg. Werkzaamheden in de sector worden voor een belangrijk deel
door professionele beroepsbeoefenaren verricht. In de sector bestaat een
gelaagdheid in verschillende subsectoren, die onderling een zekere hierar-
chie vertonen.

Het DG is verantwoordelijk voor een subsector van het departementale
beleidsterrein.

De taken van het DG omvatten:
a.  beleidsontwikkeling op basis van toekomstverkenningen en politieke de-

siderata;
b. uitvoering van in bestaande wetgeving neergelegde verplichtingen;
c. voorbereiding van wetgeving;
d.  financiering van personeel en voorzieningen in de sector alsmede de con-

trole op deze financiering;
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e. planning van voorzieningen in de sector;
f. uitvoering van en controle op rechtspositieregelingen;
g. optreden als bestuurlijke instantie ten aanzien van een aantal instellin-

gen   in de sector.

De politieke leiding van het DG bestaat uit de minister, die een deelterrein
van het DG in zijn portefeuille heeft, en de staatssecretaris, die in algemene
zin belast is met de aangelegenheden van het DG. De ambtelijke leiding van
het DG wordt gevormd door de directeur-generaal en diens plaatsvervan-
ger.

Het DG omvat vijf lijndirecties, twee stafdirecties, een stafbureau, een
staffunctionaris en een stafeenheid.

Het organigram ziet er alsvolgt uit:

Directeur-generaal
Plaatsvervangend
Directeur-generaal

Stafbureau Stafdirectie Beleids-

Bedrijfsvoering ontwikkeling

Staffunctionaris
Juridische Stafdirectie
Aangelegenheden Financien

Stafeenheid
Informatisering

Directie Directie Directie Directie Directie
1                                    2                                 3                               4                                   5

Noten: 1. De benamingen zijn vanwege anonimiteit geparafraseerd.
2. Directies 1 en 2 kennen op het niveau van plaatsvervangend di-

recteuren een personele unie.
3.   Directies  3  en 4 vallen onder 66n directeur, in afwachting  van

een samenvoeging medio 1988.
4. Directies 1 tot en met 4 zijn verantwoordelijk voor subsectoren

binnen de sector van het DG. Directie 5 is belast met facetbeleid
op het terrein van de andere directies.

148



Wat de omvang van het DG betreft, zijn er de volgende globale gegevens:
-    Het DG heeft  ruim 500 medewerkers, waarvan   + 70% mannen  en

f 30% vrouwen.
-     Van de medewerkers  zijn  er  =t 16070 jonger  dan  30,   =t 43% tussen  30 en

40  jaar,   + 19% tussen  40  en  50  jaar,   + 18% tussen  50  en  60  jaar  en
+ 4% zijn 60 jaar of ouder. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 40 jaar.

-  Het extern verloop bedroeg over het jaar 1986 voor het DG ruim 10%
en  voor het gehele departement   + 80/0.

-  De rangopbouw van het DG is:
. Schalen 4-5: ca 6%
. Schalen 6-10: ca 56%
. Schalen  11-12:  ca  31%
. Schalen 13-15: ca 5%
Het aantal deeltijdswerkers bedraagt   + 15%.

De structuur van het DG kan worden gekarakteriseerd als een combinatie
van een administratieve routine-organisatie en een geprofessionaliseerde
beleidsontwikkelende organisatie. Enerzijds bestaan de taken uit planning
en financiering van voorzieningen en personeel in de sector, alsmede de
controle hierop, anderzijds zijn er taken op het gebied van beleidsontwik-
keling.

In de structuur blijkt dat op twee wijzen. In de eerste plaats is er een on-
derscheid tussen de lijndirecties, die in hoofdzaak met beleidsuitvoering
zijn belast, en stafdirecties, waarvan Hn in het bijzonder, die verantwoor-
delijk zijn voor beleidsontwikkeling op het algemene niveau van het DG.
In de tweede plaats is er binnen de lijndirecties sprake van eenheden, die
verantwoordelijk zijn voor directie-specifieke beleidsontwikkeling.

Grote beleidsoperaties van het DG worden voorbereid in projectgroe-
pen, waaraan DG-leiding, stafdirecties en lijndirecties gezamenlijk deelne-
men. Een vergelijkbare constructie is gekozen, maar dan mede in samen-
hang met het departementale niveau, voor een grote operatie op het niveau
van de beleidsuitvoering, i.c. een project op het terrein van het financiele
beheer. Ik kom daarop terug in paragraaf 4.

De organisatiestructuur kent voorts een groot aantal hierarchische lagen,
omdat binnen directies een sterke mate van gelaagdheid bestaat. Om een
voorbeeld daarvan te geven in de vorm van een besluitvormingslijn:
directeur-generaal, directeur, plaatsvervangend directeur, afdelingschef en
plaatsvervanger, sectiechef. In de sectie kan dan nog een le en een 2e mede-
werker voorkomen en een ambtenaar met mandaat.

Een relatieve doorbreking van deze hierarchie vormen de veelvuldig
voorkomende projectgroepen, die vooral horizontaal worden samenge-
steld.

De werkprocessen in het DG zijn typisch voor een ambtelijke organisatie:
overleg en vergadering, productie van schriftelijke stukken (varierend van
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brieven tot nota's, van circulaires tot beschikkingen, van antwoorden op
kamervragen tot speeches), onderhandelingen, afstemming en codrdinatie,
advisering, informatieverschaffing, etc. Het grootste deel van de werkpro-
cessen heeft betrekking op beleidsuitvoering, met een nadruk op de toepas-
sing van regelgeving.

In organisatietheoretische termen en in het bijzonder in termen van Mintz-
berg (1979), kan het DG worden gekarakteriseerd als een mengvorm van

structuurconfiguraties ('structural hybrid' - Mintzberg, 1979:474 e.v). Het
gaat daarbij met name om een mengvorm van 'machine-bureaucratie' en
'professionele bureaucratie'.

Een belangrijk deel van de activiteiten van het DG is routinematig en tot
op zekere hoogte gestandaardiseerd en geformaliseerd, vooral ten gevolge
van regelgeving. De maatschappelijke sector - de omgeving - is niet com-
plex en relatief stabiel qua ontwikkelingen. Op basis daarvan kan het DG
een machine-bureaucratie worden genoemd.

Een ander deel van de activiteiten is minder routinematig en vraagt om
inzet van geprofessionaliseerde medewerkers. De activiteiten en de maat-
schappelijke processen, waarop deze zijn gericht, zijn complex van aard.
In dit opzicht functioneert het DG als een professionele bureaucratie.

Tenslotte zijn er activiteiten, die onder grote druk moeten worden ver-
richt. Enerzijds kan het gaan om reactie en anticipatie op bedreigende en
vijandige ontwikkelingen, bijvoorbeeld vanuit de politiek. Anderzijds kan
er sprake zijn van complexe ontwikkelingen in een turbulente omgeving. In
dergelijke situaties is de structuur van het DG partieel te karakteriseren als
een 'simple structure' respectievelijk een 'adhocracy'. (Zie: Frissen & Ligt-
hart, 1988).

3. Ontwikkelingen in de organisatie

Tijdens het empirisch onderzoek in het DG kon een aantal ontwikkelingen
met betrekking tot de organisatie van het DG worden waargenomen. Uit
interviews en documenten werd bovendien de voorgeschiedenis van deze
ontwikkelingen duidelijk. Een zeer beknopte schets hiervan is nuttig voor
een beter inzicht in de cultuur van het DG.

Genoemde ontwikkelingen betreffen verschillende aspecten van struc-
tuur en funtioneren van het DG. Ze komen overeen met vergelijkbare ont-
wikkelingen in andere overheidsorganisaties. (Van der Valk, 1985;
Lemstra, 1988).

Van grote invloed op het functioneren van overheidsorganisaties in het al-
gemeen en het DG in het bijzonder is de in de regeeraccoorden van de
kabinetten-Lubbers opgenomen personeelsreductie bij de departementen.
Voor het DG betekent dat een in 1990 te realiseren reductie ('krimp') van
ruim 20%. Daarbij geldt als randvoorwaarde de door de minister gegeven
garantie, dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Organisatorisch
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betekent dit, dat de reductie moet worden gerealiseerd via natuurlijk ver-
loop en herplaatsingsregelingen binnen het DG of het departement. Perso-
nele vernieuwing van de organisatie is daarmede gelimiteerd. Vooral op het
niveau van het management ervaart men dit als een belemmering.  De ver-
hoging van de kwaliteit (de overheid moet immers 'kleiner, maar beter'
worden) en de intensivering van werkzaamheden, noodzakelijk tengevolge
van de niet gereduceerde en volgens vele zelfs toegenomen werklast, moet
nagenoeg volledig door het resterende personeel worden gerealiseerd.

De personeelsreductie is in de organisatie bron van onrust. Het zittende
personeel verkeert in onzekerheid ten aanzien van het voortbestaan van
functies en de eventuele noodzaak van herplaatsing. Het management ziet
zich gesteld voor in sterke mate beperkte mogelijkheden tot het inzetten
van nieuwe medewerkers. Het aantrekken van 'vers bloed' is gelimiteerd.

Een van de manieren om de personeelsreductie te realiseren is het opheffen
van taken van het DG en daarmee samenhangende functies. Belangrijkste
groep van op te heffen taken vormen taken op het terrein van de controle.
Deze taken zullen worden afgestoten naar particuliere organisaties. Er is
dan sprake van 'externisering' van de controle.

Ook meer in het algemeen is het DG voornemens taken op het terrein van
de beleidsuitvoering met een belangrijke controlerende component op te
heffen of te versoberen. In het kader van de gewenste globalisering van de
regelgeving en een meer afstandelijke sturing door de overheid - ik ga hier-
op nog uitvoeriger in - is het mogelijk taken binnen het DG op te heffen.

De plannen tot opheffing van taken betreffen eveneens de bestuurlijke
verantwoordelijkheid, die het DG draagt ten aanzien van instellingen in de
sector. Deze zullen worden overgedragen aan lagere overheden.

Overigens dient te worden opgemerkt, dat de hier beschreven opheffing
van taken nog niet is gerealiseerd. Het betreft plannen en voornemens, die
nog niet zijn geeffectueerd.

Behalve opheffing van taken zijn er ook andere voornemens binnen het DG
om de krimp te realiseren. Rationalisering van werkzaamheden is bijvoor-
beeld een gepropageerde methode. Doelstelling is een vermindering van de
werklast, zodat de organisatie met een kleiner personeelsbestand toe kan.
Hierbij wordt gedacht aan uniformering en harmonisatie van procedures,
standaardisatie van normen, stringentere normering, professionalisering
van personeel en vergroting van de flexibiliteit van organisatie en mede-
werk(st)ers. In dit kader is ook de automatisering van werkprocessen en met
name van de informatievoorziening te plaatsen. Informatisering speelt als
organisatorische ontwikkeling een prominente rol. Ik kom daarop separaat
terug. Belemmering voor de rationalisering is de toename van de werklast als
gevolg van nieuwe beleidsvoornemens, waardoor het DG nieuwe taken krijgt
opgedragen. De taakafstoting wordt daarmee gecompliceerd, terwijl de be-
oogde personeelsreductie gehandhaafd blijft. Ook de door de politiek ver-
strekte ad hoc opdrachten verstoren de rationalisering van werkzaamheden.
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Een element in de rationalisering van werkzaamheden vormt de flexibili-
sering. Meer flexibiliteit in het DG is noodzakelijk om onevenwichtigheden
in werkbelasting op te vangen. Vergroting van flexibiliteit duidt ook op
verandering van werkverbanden. Relativering van functie-omschrijvingen,
verbreding van taakpakketten, inzetbaarheid naar werkplanning, dat alles
zijn effecten, die worden beoogd om de relatie tussen organisatie en mede-
werk(st)ers minder statisch en meer stuurbaar door het management te ma-
ken. Bovendien is vergroting van flexibiliteit een wijze om een nieuw type
ambtenaar te creeren, waarvan professionaliteit en orientatie op de organi-
satie en minder op de functie kenmerken zijn.

De hiervoor beschreven plannen en voornemens in het DG zijn enerzijds
elementen van organisatieontwikkeling, zoals die in vele organisaties plaats
vindt. Anderzijds zijn deze plannen en voornemens ook te plaatsen in het
ruimere kader van de ontwikkeling van een nieuwe besturingsconceptie. In
overheidsorganisaties tracht men politieke en maatschappelijke wensen in-
zake een terugtred van de overheid vorm te geven door overheidsoptreden
te verminderen - in aard en intensiteit. Ook in het DG ziet men zich gesteld
voor deze politieke en maatschappelijke desiderata, die in de opgelegde
personeelsreductie een concrete vertaling hebben gekregen. Het zittende
kabinet acht terugtred van de overheid gewenst. Deregulering, privatise-
ring, decentralilisatie en verkleining van het overheidsapparaat vormen het
instrumentarium om die terrtred te realiseren

In de ambtelijke vormgeving van die ideologie is het concept van de
'besturing op afstand' geformuleerd. De overheid beperkt de regelgeving
tot hoofdlijnen, versterkt de rol en het zelf-regulerend vermogen van maat-
schappelijke actoren en sectoren en vertrouwt in ruimere mate op de wer-
king van marktmechanismen.  In dat ruimere perspectie f is een aantal  rele-
vante ontwikkelingen in het DG te plaatsen. Dat geldt in ieder geval voor
de selectie van af te stoten taken om personeelsreductie te realiseren.

De voorgenomen uitbesteding van controletaken, alsmede de versobe-
ring van resterende controletaken worden gelegitimeerd onder verwijzing
naar de nieuwe besturingsconceptie. Tevens geldt dit voor het afstoten van
bestuurlijke verantwoordelijkheden ten aanzien van instellingen in de sec-
tor. Meer in het algemeen kan de beleidslast van het DG verminderen door
regelgeving in te perken en te versoberen, omdat aldus zowel voorberei-
ding, uitvoering als controle kunnen verminderen.

De nieuwe besturingsconceptie hangt eveneens samen met de voorgeno-
men rationalisering. Het is een kwestie van verandering van werkstijlen en
van handelen jegens de maatschappelijke sectoren, die tot het 'veld' van
een overheidsorganisatie behoren. In veel documenten en in uitspraken en
gedrag van verschillende managers staat dit aspect van rationalisering cen-
traal. Er zijn allerlei pogingen waar te nemen om via de communicatie en
via voorbeeldgedrag een dergelijke stijlverandering te introduceren. Feite-
lijk gaat het er hier om op operationeel en op individueel niveau gestalte
te geven aan de nieuwe besturingsconceptie.
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Ook flexibilisering past in dat perspectief. Meer flexibiliteit is niet alleen
een instrumentele noodzaak in tijden van personeelsreductie, maar drukt
tevens een belangrijke waarde uit: een nieuwe werkstijl, die afwijkt van tra-
ditioneel ambtelijk gedrag.

Ook een aantal andere aspecten van organisatieontwikkeling in het DG
moet hier worden genoemd. Deze hangen overigens minder rechtstreeks sa-
men met de verandering van besturingsconceptie. Behalve informatisering
- hierna uitvoeriger aan de orde - noem ik:
-  veranderingen in de verhouding tussen staf en lijn;
-  integratie van beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering
-       integratie van directies.
Ontwikkelingen op deze terreinen hebben in het DG een lange geschiedenis.
Verschillende grote reorganisatieprojecten in het verleden hebben precies
op deze aspecten veranderingen geintroduceerd. Gedurende de laatste jaren
is een trend zichtbaar, die tendeert naar:
-   een beperking van het aantal staffuncties en stafeenheden, dat in de ja-

ren zeventig zeer groot is geworden;
-   een koppeling van beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering binnen lijn-

directies in afwijking van de in de jaren zeventig geYntroduceerde scher-
pe scheiding tussen deze taakgebieden;

-    een beperking van het aantal lijndirecties, enerzijds vanwege overwegin-
gen van beheersing, anderzijds om samenhangen tussen beleidsterreinen
ook in de organisatiestructuur gestalte te geven.

Deze ontwikkelingen vinden hun oorsprong in zowel politieke voorkeuren,
als persoonlijke wensen van betrokken actoren als in algemene organisatie-
kundige inzichten. De beperking van het aantal staftaken is vergelijkbaar
met ontwikkelingen in het bedrijfsleven, waar 'witte boorden'-functies
worden opgeheven, het primaire proces en het management ervan worden
geprofessionaliseerd en de bedrijfsvoering tot kerntaken ('core business')
wordt beperkt.

Daarnaast heeft de integratie van beleidsontwikkeling en beleidsuitvoe-
ring ook te maken met een minder positieve waardering voor inhoudelijke
beleidsontwikkeling. Deze wordt vaak geassocieerd met ingrijpende inhou-
delijke interventies, met kostbare planvorming en met eenzijdig-
progressieve politieke voorkeuren.

Steeds ook spelen krachtsverhoudingen een rol in deze ontwikkelingen.
Lijnmanagers weten soms hun voorkeuren ten koste van beleidsontwikke-
laars in stafeenheden te realiseren.

Uiteraard worden ook staftaken gehandhaafd. Deze worden echter ex-
plicieter gekoppeld aan de DG-leiding, zodat een herorientatie plaatsvindt
van stricte deskundigheid ten behoeve van het proces van beleidsontwikke-
ling naar vooral managementondersteuning en inzetbaarheid ten behoeve
van de politieke leiding.

Beleidsontwikkeling is in dit verband een taak, die meer en meer wordt
toevertrouwd aan de directies in de lijn. Enerzijds is daarvoor een motief,
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dat de gehele beleidscyclus van ontwikkeling tot uitvoering zo veel mogelijk
in 66n organisatorisch verband en voor een maatschappelijke subsector kan
worden samengebracht. Uitvoering en ontwikkeling kunnen zo beter op el-
kaar worden afgestemd. Anderzijds vindt er in de lijn een herorientatie
plaats: gedetailleerde controle en uitvoering worden vervangen door meer
globaal beheer en een sterker daarop georienteerde beleidsontwikkeling.
Beleidsontwikkeling verliest daardoor het karakter van staftaak.

Integratie en dus vergroting van lijndirecties zijn enerzijds een poging
meer samenhang op organisatorisch niveau te realiseren met het oog op sa-
menhangende beleidsvoering. Anderzijds is het een onderdeel van de perso-
neelsreductie: overlappingen kunnen worden opgeheven en het aantal ma-
nagementfunctionarissen kan worden verminderd. Zo komt de organisatie
tegemoet aan het uitgangspunt, 'dat de trap van bovenaf wordt schoon ge-
veegd' (uitgangspunt bij de personeelsreductie, geformuleerd door de mi-
nister van Binnenlandse Zaken).

De op korte en middellange termijn te realiseren samenvoegingen van di-
recties zijn resultaat van een behoedzaam laveren van de DG-leiding. De
schijn moet ten opzichte van de politiek worden vermeden, dat in de DG-
organisatie veranderingen worden aangebracht, die vooruitlopen op toe-
komstige samenhangen in de DG-sector, dan wel samenhangen in de orga-
nisatie bewerkstelligen, die in de DG-sector ongewenst worden geacht.

De DG-leiding heeft ten gevolge van de noodzakelijke personeelsreductie
wel argumenten in de onderhandelingen met de politieke leiding. Steeds is
er sprake van een compromis tussen machtsverhoudingen en voorkeuren
enerzijds en organisatiekundige inzichten anderzijds.

In de sfeer van de evenementen op het terrein van organisatieontwikkeling
in het DG zijn in de onderzoeksperiode twee zaken van groot gewicht. In
de eerste plaats is dat een omvattende operatie van personele mutaties, af-
geleid van wenselijke organisatieverandering: de 'schuifoperatie'. In de
tweede plaats is dat een document, waarin de genoemde organisatieveran-
dering wordt verwoord in een aantal opeenvolgende versies: de ' houtskool-
schets' .

De schuifoperatie betreft een aantal personele mutaties, mede mogelijk
gemaakt door het vertrek van drie directeuren: twee naar een andere orga-
nisatie, een naar een andere functie in het DG. Een vacant gekomen direc-
teurspositie wordt niet meer vervuld om twee directies op korte termijn sa-
men te voegen onder leiding van een zittende directeur.

Op het niveau van plaatsvervangend directeuren en projectleiders vinden
mutaties plaats. Bij twee directies wordt een personele unie gerealiseerd
tussen twee plaatsvervangend directeursposities. Bij een directie wordt een
waarnemend directeur benoemd (die later directeur zal worden), die wordt
belast met de nadere positiebepaling van de directie en een herformulering
van de aan deze directie opgedragen taak.  Bij deze directie wordt tevens een
groep medewerker(st)ers van een andere (staf)directie gedetacheerd (en la-
ter definitief geplaatst). Een directie krijgt een nieuwe directeur en een wij-
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ziging in takenpakket, dat wil zeggen afstoting van een taak en toevoeging
van een nieuwe. Tenslotte wordt een aantal mutaties in het financiele cir-
cuit aangebracht en wordt een vertrekkende directeur belast met werk-
zaamheden op het terrein van personeel en organisatie ten behoeve van de
DG-leiding.

De organisatorische achtergrond van de schuifoperatie wordt geschetst
in de zogenaamde houtskoolschets. Daarin staan reorganisaties, wijzigin-
gen in taken en verandering van werkstijl en werkprocessen geformuleerd.
De schets is het structurele referentiekader voor de personele mutaties. Van
de nieuw benoemde functionarissen wordt van de kant van de DG-leiding
dan ook verwacht, dat ze de uitgangspunten uit de houtskoolschets nader
gestalte geven. De in het voorafgaande geschetste plannen en voornemens
(personeelsreductie, taakafstoting, rationalisering, integratie van beleids-
ontwikkeling en beleidsuitvoering, integratie van directies, etc.) staan in de
houtskoolschets summier verwoord. De schets vervult terzake de rol van
een 'mission statement'.

Schuifoperatie en houtskoolschets leveren in de dagelijkse gang van za-
ken in de onderzoeksperiode veel commotie op. Ze zijn onderwerp van ge-
sprek in de wandelgangen en oogsten wrevel, bewondering en verwonde-
ring. Motieven en doelstellingen op het terrein van de organisatieontwikke-
ling in het DG komen erin tot uiting en als zodanig vormen ze een kristalli-
satiepunt van hiervoor aangeduide ontwikkelingen.

Oordelen over persoonlijke kwaliteiten, alsmede voorkeuren terzake spe-

len in dit alles een belangrijke rol. Oordelen en voorkeuren worden zowel
door de DG-leiding als op politiek niveau gehanteerd. De ambtelijke top
heeft daarbij een voorsprong vanwege de mogelijkheid veel tijd en energie
aan de organisatie-ontwikkeling te besteden. De effectiviteit hangt echter
af van de relatie met de politieke top en van de mate, waarin reorganisatie-
voorstellen met name in het personele vlak uitdrukking geven aan de be-
reidheid een politiek evenwicht te realiseren. Politieke spreiding wordt ge-
wenst geacht, en, naar het oordeel van velen, in toenemende mate. De per-
soneelsreductie stelt daarbij echter grenzen aan de mogelijkheid om extern
te werven.

Geraadpleegde documenten, geobserveerde vergaderingen en gehouden in-
terviews vormen voor bovenstaande weergave de bronnen. Uit die bronnen
blijkt een ding duidelijk: de aandacht voor organisatie-ontwikkeling is in
het DG sterk toegenomen. De opgelegde personeelsreductie is daarvoor een
belangrijke aanleiding. Anderzijds heeft organisatie-ontwikkeling als zoda-
nig een hogere prioriteit gekregen op de ambtelijke agenda, een tendens,
die in de bestuurskundige literatuur (bijvoorbeeld: Lemstra 1988) en jour-
nalistiek (bijvoorbeeld: Binnenlands Bestuur Management) wordt gereflec-
teerd.
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4. Informatisering in het DG
Informatisering is in het DG een belangrijke ontwikkeling. Dat belang valt
onder meer af te leiden uit de kwantiteit van aanwezige en voorziene hard-
ware en informatiesystemen, uit het niveau van de investeringen en uit het
grote aantal externe adviseurs, dat bij de ontwikkelingen op het terrein van
de informatisering is betrokken.

In het DG vallen verschillende motieven en achtergronden te traceren,
wanneer het om informatisering gaat. Dat informatisering noodzakelijk is
voor de verbetering van het functioneren van een overheidsorganisatie,
geldt als axioma. Het gaat om een exogeen ontwikkelde technologie, waar-
van de toepassing niet ter discussie staat. Wel is er discussie over het bereik
van de toepassing. Brede consensus is waarneembaar inzake de toepasbaar-
heid van informatietechnologie voor uitvoeringswerkzaamheden en
controle-activiteiten. Over de relevantie van de technologie voor de beleids-
ontwikkeling lopen de meningen uiteen.

Het belangrijkste motief voor informatisering is de gewenste vergroting
van efficientie en effectiviteit, aan te duiden als rationalisering van be-
drijfsprocessen. Verschillende werkzaamheden in de organisatie kunnen
goedkoper en met beter resultaat worden verricht, indien ze, of onderdelen
ervan, worden geautomatiseerd. Automatisering van de informatievoorzie-
ning - de toepassing van informatietechnologie - ligt dan, gegeven de aard
van de organisatie, voor de hand. De nadruk ligt op verzameling, vastleg-
ging, bewerking en verwerking van gegevens vooral in het kader van de uit-
voering van beleid en regelgeving, het omvangrijkste werkterrein. Oogmer-
ken zijn systematisering van de verzameling van gegevens en geautomati-
seerde verwerking ervan om beslissingen te kunnen nemen. Tevens is de
technologie van belang voor ondersteunende processen zoals tekstverwer-
king. Andere toepassingsgebieden zijn modellen, simulaties en scenario's,
vooral ten behoeve van de beleidsontwikkeling.

Verwijzend naar de taken van het DG (paragraaf 2 van dit hoofdstuk),
betreft de informatisering vooral de uitvoering van beleid (taken b,d,e en
f) en in veel mindere mate de ontwikkeling van beleid, het proces van wet-
geving en de uitoefening van bestuurlijke taken ten aanzien van instellingen
(taken a,c, en g).

Sinds  1984  (met  name  in het kader  van de reorganisatie  van  de  hoo fd-
structuur van het DG in dat jaar) is bevordering van de toepassing van in-
formatietechnologie een expliciet in (beleids)documenten opgenomen
doelstelling. In de jaren na 1984 krijgt de doelstelling nog meer gewicht
vanwege de opgelegde personeelsreductie. In het DG acht men informatise-
ring een adequaat middel om gelijkblijvende taken met een geringere inzet
van personeel te realiseren. Informatisering wordt opgevat als een instru-
ment om personele 'krimp' te realiseren.

In een wat ruimer kader is informatisering een instrument ten behoeve
van de nieuwe besturingsconceptie 'besturing op afstand'. Vermindering
van regelgeving en controle en een lagere prioriteit voor beleidsuitvoering
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op het niveau van de rijksoverheid zijn te verwerkelijken, indien een aantal
van deze activiteiten wordt opgenomen in informatiesystemen. Dat geldt
temeer, waar de afstandelijke besturing voor een belangrijk deel moet wor-
den geeffectueerd door 'lump sum'-bekostiging op basis van genormeerde
toekenningen. De normering kan worden ondergebracht in een informatie-
systeem, dat op basis van ingevoerde gegevens de 'lump sum' berekent.
Koppeling met andere systemen kan vervolgens zorg dragen voor de con-
trole achteraf van de bestedingen.

Uniformering van normen en een grotere onafhankelijkheid van per-
soonlijke oordeelsvorming - verkleining van de discretionaire ruimte op
uitvoeringsniveau - zijn belangrijke elementen van de nieuwe besturings-
conceptie. Tegelijk fungeren deze elementen als condities voor informati-
sering. Normeringsprocedures moeten worden gestandaardiseerd en de er-
aan ten grondslag liggende regelgeving dient minder gedetailleerd en globa-
ler, maar vooral minder complex en minder uitzonderingen bevattend te
zij n.

Sinds   1984  stelt  het  DG een informatiebeleid vast. Vanaf dit jaar wordt
jaarlijks het informatiebeleid van het DG bijgesteld en vastgelegd en ver-
taald in een informatieplan, opgebouwd uit een aantal deelplannen. Basis

voor beleid en plan is een informatiemodel, dat een beschrijving geeft van
de belangrijkste informatiestromen en informatieverwerkende processen.
In het model wordt een samenhang geformuleerd tussen strategisch, tac-
tisch en operationeel niveau, overeenkomend met de samenhang tussen be-
leid, informatieplan en project- en activiteitenplannen. Een vergelijkbare
driedeling moet voortaan per directie worden gerealiseerd. De nadruk ligt
voor dit hierarchisch niveau op het informatieplan en daarbinnen project-
en activiteitenplannen.

In dit beleidsproces is, volgens interviews en documenten, geen sprake
van een blauwdrukbenadering. Binnen een beperkt aantal randvoorwaar-
den, die de soort hardware en software, de prioritering, alsmede beheer en
toegankelijkheid van systemen en informatie betreffen, kiezen directies zelf
projecten en aanpak. Die keuzen worden door de Stafeenheid Informatise-
ring op DG-niveau geco8rdineerd. Daarnaast is er tevens sprake van enkele
omvattende projecten, die worden uitgevoerd vanuit het centrale niveau
(DG of departement).

In het informatiebeleid valt de opvatting te beluisteren, dat de informatie-
voorziening in de organisatie een aspectsysteem is - eigen aan en noodzake-
lijk voor alle activiteiten en onderdelen. De verwachting luidt, dat het in-
formatieaspect in de toekomst het financi8le aspect in belang zal overtref-
fen. Een zorgvuldige aanpak van dit aspect vraagt echter om specifieke
vormen van implementatie.

Een blauwdrukbenadering is vanwege de omvattendheid van het infor-
matieaspect, de complexiteit van de organisatie en de pluriformiteit er bin-
nen noch gewenst, noch mogelijk. Integratie en co6rdinatie worden na-

157



gestreefd via beleidsformulering en planning op basis van talrijke en uit-
eenlopende decentrale activiteiten. Een aantal overeengekomen randvoor-
waarden moet niet-functionele varieteit en incompatibiliteit van systemen
voorkomen. De keuze is gemaakt voor enerzijds een 'bottom-up'-
benadering, gemitigeerd door randvoorwaarden en beleidsvorming en
planning en anderzijds een 'top-down'-benadering in planvorming en uit-
voering van een aantal grote projecten. Er is met andere woorden sprake
van een combinatie van decentraal 6n integraal beleid. Men noemt dit een
'groeimodel', waarin eenzijdigheden en problemen van elk van beide bena-
deringen kunnen worden vermeden. De richting wordt aangegeven in infor-
matiebeleid en informatieplannen. De informatieplannen op het niveau
van de directie fungeren als sturingsinstrumenten. Men erkent overigens de
spanningen, die hierin besloten liggen vanwege cultuurverschillen tussen di-
recties en historische standen van zaken op het terrein van de informatise-
ring per directie.
Belangrijke instrumenten in de implementatiestrategie zijn:

training en scholing van grote aantallen medewerkers;
beschikbaarstelling van ruime hoeveelheden hardware en software;
afstemming tussen i-functionarissen (ambtenaren met een taakstelling
op het terrein van de informatisering; twee per directie) en Stafeenheid
Informatisering in opvattingen en werkwijzen;
inschakeling van materie-deskundige ambtenaren bij de bouw van syste-
men;
inschakeling van het lijnmanagement bij formulering van beleid en
plannen.

In het algemeen hecht men grote waarde aan het wekken van enthousiasme
voor informatietechnologie door voorbeeldwerking en concrete de-
monstraties. Fysieke aanwezigheid van apparatuur, betrokkenheid van me-
dewerkers, demonstratie van aantoonbare voordelen en stimulering door
het management zijn voorwaarden om 'van onderop' de informatisering te
bevorderen.

Sinds 1985 vervult het DG een belangrijke rot in het departementale infor-
matiebeleid. Twee projecten staan in dit verband centraal:
- Een omvattend project gericht op de verbetering van de financieel-

economische bedrijfsvoering, waarin de ontwikkeling van informatie-
systemen een wezenlijk onderdeel vormt. Ik noem dit hierna het V-
project.

- Een groot project gericht op de ontwikkeling van basisregistraties,
waarin die gegevens worden opgeslagen, die voor het departement in
zijn geheel of voor afzonderlijke directoraten-generaal gemeenschappe-
lijk zijn en de basis van de informatiehuishouding vormen.

In beide projecten is een centrale directie (Financieel-Economische Zaken
respectievelijk Organisatie en Automatisering) de sturende instantie. Ik
kom hierop nog terug.
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Ten aanzien van de informatisering in het DG geldt volgens de documenten
de volgende prioritering:
1. de budgetcyclus;
2. de beleidscyclus (met name toekomstverkenningen);
3. secundaire processen (tekstverwerking  e.d.).
De stand van zaken op het terrein van informatisering in het DG is alsvolgt
te karakteriseren:
a.  Er zijn gegevensbestanden operationeel en in ontwikkeling, zowel op het

niveau van de directies, als het DG, als het departement. E6n departe-
mentale basisregistratie (betreffende instellingen in de sector) is momen-
teel  operationeel.

b. Een groot aantal informatiesystemen (modulair en in de toekomst kop-
pelbaar) is inmiddels in exploitatie genomen. Voor het DG gaat het om
65 systemen, en 22 bestanden met basisgegevens. Het grootste deel er-
van ondersteunt het financiele beheer (begrotingsopstelling, bevoor-
schotting, verplichtingenregistratie, eindafrekening en controle). Daar-
naast zijn er systemen voor prognoses en voor de secundaire processen
(personeelsinformatiesystemen, postregistratie, opdrachtenregistratie
en voortgangscontrole). In toenemende mate wordt gewerkt met tekst-
verwerking en geautomatiseerde aanmaak van standaardbrieven.

c. De organisatie rondom de informatievoorziening is gedecentraliseerd.
Per directie werken twee zogenaamde i-functionarissen, waarvan de
taakstelling exclusief is gericht op de informatievoorziening. Op het ni-
veau van het DG is er een Stafeenheid Informatisering, bestaande uit
vier medewerkers, geplaatst binnen de stafdirectie Financien.

d.  De apparatuur bestaat uit 125 micro's, waarvan er 10 via het locale net-
werk op het Rijkscomputercentrum (RCC) zijn aangesloten. Daarnaast
zijn er 29 RCC-terminals en 14 Visietekstapparaten. Een begin is ge-
maakt met de vervanging van printers door laserprinters.

e. Het DG gebruikt als programmatuur: DB2, FOCUS, LOTUS en DW3.
Deze paketten zijn volledig integreerbaar. De software is voornamelijk
administratief: tekstverwerkings-, database- en spreadsheettoepassingen.

f.  In de afgelopen planperiode (1986-1987) zijn ongeveer 140 medewerkers
opgeleid via interne microcomputeropleidingen. Een dertigtal medewer-
kers kan inmiddels met het pakket FOCUS bouwen en beheren. Daar-
naast worden verschillende opleidingen gevolgd bij externe instituten.
Voor de eerste maal is bovendien een cursus 'Management en informa-
tievoorziening' verzorgd, gericht op het middle-management.

g. De kosten van de informatisering bedroegen in 1987: 1 2 miljoen gul-
den (kosten RCC-mainframe; DG-infrastructuur; exclusief centrale
projecten, opleidingen en i-functionarissen).
Bij het V-project zijn binnen het DG ruim 20 externe adviseurs betrok-
ken. De kosten hiervan bedragen i 7,5 miljoen gulden.

Een nadere aanduiding van de operationele informatiesystemen naar toe-
passingsgebied levert het volgende beeld op:
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a. Financien (begroting, rekening en verantwoording, bevoorschotting,
overzichten van verplichtingen, toekenning, berekening, bewaking,
etc.): 36 systemen.
Hieronder vallen:
-  systemen voor personele voorzieningen (overzicht, berekening, toe-

kenning en controle van formatie voor de sector): 6 systemen
-  systemen voor materiele voorzieningen (overzicht, berekening, toe-

kenning en controle van materiele voorzieningen voor de sector): 12
systemen.

b. Prognoses (simulaties, modellen, verkenningen, etc.): 2 systemen.
c.  Activiteiten en 'clienten' in de sector (overzichtsinformatie): 9 systemen
d. Administratieve organisatie (voortgangsbewaking, projecten- en activi-

teitenoverzichten, postregistratie, personeelsinformatie, etc.): 16 syste-
men.

e. Management-informatie: 1 systeem.
Ean systeem stuurt de verzending van bestanden van het RCC-mainframe
naar locale micro's en vice versa.

De genoemde bestanden betreffen groepen van gegevens, die kunnen
worden geraadpleegd en waarmee de informatiesystemen werken.

Een belangrijke, zowel sturende als conditionerende rol, spelen in het in-
formatiseringsproces de projecten van de centrale directies. In de eerste
plaats is dat de ontwikkeling van basisregistraties, waarvan er een voor het
hele departement operationeel is, een andere voor een belangrijk deel, en
andere nagenoeg gereed dan wel in opbouw zijn. Deze vier basisregistraties
betreffen die voor het departement of het DG gemeenschappelijke gege-
vens, waarmee andere (toepassings)systemen kunnen werken.

In de tweede plaats is er het grootschalige V-project. Dit project beoogt
een   verbetering   van het financi8le beheer   voor het gehele departement.
Daarbij gaat het om een stringentere koppeling tussen inhoudelijk beleid
en financieel beleid, om de daartoe benodigde organisatie-ontwikkeling en
om de ontwikkeling van instrumenten, voornamelijk financiale informatie-
systemen. Het project wordt gestuurd vanuit de centrale directie FEZ en
door een aantal externe adviseurs van twee software-huizen. Per directo-
raat en per directie bestaat een identieke projectorganisatie. De plaatsver-
vangend directeur van de centrale directie FEZ is ambtelijk projectleider en
voorzitter van het departementale projectbureau. In dit bureau hebben
twee externe adviseurs de dagelijkse projectleiding. Elk van deze externe
adviseurs is verantwoordelijk voor een aantal directoraten-generaal en
voor de daarin functionerende externe adviseurs. Bovendien vertegenwoor-
digen zij de respectievelijke software-huizen in het projectbureau.

Binnen het DG is het V-project gekoppeld aan de budgethouders, dat wil
zeggen aan de directeuren van de lijndirecties. De directeur heeft de ambte-
lijke projectleiding gedelegeerd aan de plaatsvervangend directeur op fi-
nancieel gebied. De dagelijkse projectleiding is per directie in handen van
een extern adviseur. Binnen het DG fungeren in het V-project vijfentwintig
externe adviseurs.
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Een belangrijk deel van de systeemontwikkeling binnen het DG vindt
plaats in het kader van het V-project. Een groot deel van de geexploiteerde
informatiesystemen wordt tevens ten behoeve van dit project ingezet. Het
project wordt uit een additionele begrotingspost gefinancierd. De kosten
van het project binnen het DG bedragen ongeveer tien miljoen gulden per
jaar.

In het project worden informatiestromen en informatiebehoeften geana-
lyseerd. De analyse resulteert in een beschrijving van beleidsdoelstellingen,
besturingsmodellen en aspectsystemen (onder andere financiele besturing).
In de organisatie worden strategische, tactische en operationele niveaus on-
derscheiden. Deze werkwijze is geformuleerd in een schema, een methode
van aanpak (het 'Organisatie- en Informatiemodel'; het '0&I-model'). Dit
model fungeert als raamwerk voor alle activiteiten in het V-project; infor-
matiesystemen moeten op basis hiervan worden geselecteerd.

In 1988 legt het V-project voor het DG de nadruk op de ontwikkeling
van twee bekostigingssystemen voor respectievelijk personeel en materiele
voorzieningen in de sector. Deze systemen zullen gebruik maken van de ba-
sisregistraties. Ze bestaan uit verschillende deelsystemen, waarvan een deel
reeds in werking is.

Voor de nabije toekomst voorzien de plannen in een verdere ontwikkeling
van systemen, toenemende koppeling ertussen en de vulling van basisre-
gistraties. Voorts streeft men naar een meta-informatiesysteem (een Data-
dictionary) en een verbetering van de gegevensuitwisseling tussen het DG
en het departement en tussen het DG en de sector.

Op het gebied van apparatuur zijn de doelstellingen: uitbreiding van het
aantal micro's; vervanging van RCC-terminals door micro's; uitbreiding
van het locale netwerk; vervanging van visietekst-apparatuur door micro's;
uitbreiding van het aantal laserprinters.

De programmatuur blijft gehandhaafd, met dien verstande, dat vervan-
ging van DW3 wordt overwogen en beschikbaarstelling van nieuwe inte-
greerbare pakketten wordt nagestreefd.

Nog steeds zal er een groot aantal opleidingen moeten worden gevolgd,
waarbij ook het management (inclusief het hogere management) in aan-
merking komt.

Wat de organisatie op het terrein van de informatievoorziening betreft
zijn er twee voornemens. Kwantitatief moet het aantal i-functionarissen
worden uitgebreid. Dat betekent zowel omvorming van bestaande, als crea-
tie van nieuwe functies, als maatregelen in de sfeer van de arbeidsvoor-
waarden. In meer kwalitatieve zin moet een explicieter onderscheid worden
aangebracht tussen systeembeheer en gegevensbeheer. Tevens moet binnen
de organisatie een interne samenhang worden gerealiseerd tussen de aan-
dacht voor en de taken met betrekking tot organisatie, personeel en infor-
matievoorziening.

Financieel is voor de interne informatisering (exclusief centrale projec-
ten, opleidingen, personeel en adviseurs V-project) van het DG een kosten-
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ontwikkeling voorzien van ruim 3,3 (1988) naar ruim 5,2 miljoen (1993).
In de officiale meerjarenramingen wordt een ontwikkeling van ruim 2,7
(1988) naar ruim 4 miljoen (1992) voorzien.

5. Besluit

Structuur en informatisering zijn geschetst. De basis is gelegd voor de be-
schrijving van de organisatiecultuur van het DG.

'Wanneer men de structuur van een organisatie kan opvatten als de ana-
tomie van een onderneming of instelling, is de organisatiecultuur de fysio-
logie ervan.' (Soeters, 1988:23) Het 'skelet' is met andere woorden zicht-
baar, nu nog de levende gestalte. De beschrijving van de organisatiecultuur
van het DG (hoofdstuk 8) en de beschrijving van de relaties tussen die cul-
tuur en informatisering in het DG (hoofdstuk 9) moeten die zichtbaar ma-
ken. Dit hoofdstuk en de twee volgende geven gezamenlijk een vitaal por-
tret van het DG: structuur en cultuur in bijzondere relatie tot informatise-
ring. De cultuursociologische interpretatie in hoofdstuk 10 completeert het
beeld.
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Hoofdstuk 8

De organisatiecultuur van het DG

1. Inleiding

De 'zachte factor' organisatiecultuur (Swanink, 1988) heb ik ethnografisch
onderzocht. Ruim vijf maanden heb ik doorgebracht in het DG. Inter-
views, documentanalyse en observaties hebben de bouwstenen geleverd
voor een beschrijving van de organisatiecultuur van het DG en van de rela-
ties tussen die cultuur en informatisering in het DG. Dit en het volgende
hoofdstuk bevatten die beschrijving.

De percepties van medewerk(st)ers van het DG, van de politieke leiding
en van enkele andere betrokkenen staan, conform de methodologische uit-
gangspunten, centraal in deze beschrijving. Ik laat met andere woorden de
organisatie aan het woord. In ruime mate zal ik uit interviews citeren (de
gecursiveerde tekstgedeelten). De weergave van de percepties moet resulte-
ren in een empirisch geadstrueerd en betekenisvol beeld van de organisatie-
cultuur van het DG en van de relaties tussen die cultuur en informatisering.
Wat dat beeld ons leert zal blijken uit de interpretatie volgens de cultuurso-
ciologische zienswijze, de 'root metaphor'-benadering, welke ik in hoofd-
stuk  11  verricht.

Conceptualisering en analyseschema (hoofdstuk 6) vormen het kader
voor de beschrijving in dit en volgend hoofdstuk. Dat betekent, dat de or-
ganisatiecultuur van het DG zal worden beschreven met behulp van drie ca-
tegorieen: de culturele contingentiefactor, het culturele subsysteem en het
culturele aspectsysteem. Elk van deze categorieen is weer onderverdeeld in
subcategorieen, zoals geformuleerd in het conceptuele kader (hoofdstuk 6).
Vanwege de nadruk op de interne organisatie van het DG - de in deze studie
gekozen inperking - zullen vooral cultureel subsysteem en cultureel aspect-
systeem uitvoerige aandacht krijgen. De culturele contingentiefactor wordt
belicht vanuit de optiek van het DG zelf en voorzover van belang te achten
voor de interne organisatie.

De beschrijving van de organisatiecultuur verbindt de elementen uit het
conceptuele kader met empirische referenties. Er vindt, in termen van
Wester (1986) 'vulling' van concepten plaats: door empirische referenties
krijgen de concepten een preciesere betekenis. De interpretatie van de on-
derzoeksresultaten, weergegeven in de beschrijvende hoofdstukken 8 en 9,
moet tot een nadere precisering van de concepten leiden en tevens tot een
beoordeling van de concepten. Is de door mij voorgestelde conceptualise-
ring een adequate om een inzichtelijk en betekenisvol beeld van een organi-
satiecultuur te geven? Van die beoordeling hangt mede af, of cultuuronder-
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zoek van belang is voor theorievorming inzake het functioneren van over-
heidsorganisaties. Dat belang is dan zowel praktisch als wetenschappelijk.
In het laatste hoofdstuk schets ik op basis daarvan het perspectief van deze
studie.

2. De culturele contingentiefactor

De culturele contingentiefactor localiseer ik in de omgeving van het DG.
Belangrijkste elementen in die omgeving zijn de politieke cultuur en de cul-
tuur van de maatschappelijke sector, waarvoor het DG beleidsmatig ver-
antwoordelijk is. Binnen de politieke cultuur zijn belangrijk de ideologi-
sche herorientatie op het functioneren van de overheid en overheidsorgani-
saties, alsmede de op het DG uitgeoefende druk om bij benoemingen van
ambtenaren de politieke kleur een rol te laten spelen. De cultuur van de
maatschappelijke sector is van belang, omdat deze op een specifieke wijze
is geordend en omdat veel ambtenaren in de sector werkzaam zijn geweest.
Tevens speelt de sector een cruciale rol in het overleg met de overheid.

In de politieke cultuur speelt de ideologische herori#ntatie op het functio-

neren van de overheid en overheidsorganisaties een belangrijke rol. De
overheid moet terugtreden, hetgeen vorm kan krijgen in deregulering, pri-
vatisering en decentralisatie. Meer prozarsch is de beoogde personeelsre-
ductie, die echter vergelijkbare effecten moet sorteren.

Er is in de politieke cultuur met andere woorden sprake van een veran-
derde visie op de gewenste omvang en intensiteit van de overheidsbemoeie-
nis met de maatschappij. Meer moet worden overgelaten aan het zelfregu-
lerend vermogen van maatschappelijke sectoren. Aan marktmechanismen
wordt daarbij een belangrij ke rol toegedacht.

Deze visie is op te vatten als een nieuwe 'missie' van de overheid en heeft
voor het DG belangrijke consequenties, die in de behandeling van het cul-
turele subsysteem aan de orde zullen komen. Het gaat dan om de ontwikke-
ling van een nieuwe besturingsconceptie.

Belangrijk motief voor deze herorientatie is mede de sanering van de
overheidsfinancien. De terugdringing van het financieringstekort en de ge-
wenste reductie van collectieve sector en aantalien rijksambtenaren zijn
achtergronden voor de ideologische heroriantatie. Sommigen achten het fi-
nanciele motief overheersend:

'Definancifle verhoudingen zijn maatgevend voorde bestuurlijkefilo-
sofie, die daar omheen is gebouwd. Eerst ontstonden de materiele om-
standigheden en vervolgens is de gedachtengang daarbij ontwikkeld.'

Daarnaast wordt opgemerkt, dat vanuit de maatschappelijke sector zelf
een sterke pressie wordt uitgeoefend om het overheidsoptreden te wijzigen.
De veranderde orientatie op overheidsoptreden is met andere woorden een
gevolg van meer algemene ontwikkelingen in de maatschappelijke cultuur.
De 'tijdgeest' dwingt de herorientatie af:
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'(...) in die zin dat je een samenloop krijgt van een toenemend aantal
klachten  over  regelzucht  en  bedikucht  van  de  bureaucratie.'

Een tweede element van de politieke cultuur vormt de benoeming van (top)
ambtenaren, op grond van hun politieke kleur. Voor alle geinterviewden

staat het vast, dat de politieke kleur een belangrijk selectiecriterium is, ze-
ker voor managers vanaf het niveau van plaatsvervangend directeur. De
bewindslieden zijn ook rechtstreeks betrokken bij alle benoemingen vanaf
schaal 12.

Op tan na erkennen alle ganterviewde directeuren en de leden van de
DG-leiding, dat politieke kleur in hun benoeming een rol heeft gespeeld.
Ean directeur wenste zich hierover niet uit te laten.

De politieke kleur is overigens een informeel selectiecriterium. Binnen of
buiten de vastgestelde procedures kan de politieke leiding personen uitno-
digen te solliciteren, hetgeen bij alle benoemingen van buiten OP topfunc-
ties (vanaf directeursniveau) ook is gebeurd. Bij velen bestaat bovendien de
indruk, dat het belang van de politieke kleur de laatste jaren aanzienlijk
in gewicht is toegenomen:

'(...) ik heb altijd wel gedacht, dat dat natuurlijk deel uitmaakte van
gesprekken; maar over de mate waarin het, in elk geval naar mijn
waarneming,  gebeurt  ben ik  in de loop der jaren steeds meer verrast
geraakt.'

Als motief geldt, dat een evenwicht moet bestaan tussen de politieke affini-
teiten in de leidinggevende kringen op het DG. Daarnaast geldt voor de po-
litieke kiding:

'Wat  ik  zelf prettig vind.  is om  zo nu en dan iemand  tegen te komen,
die begrijpt waardoor ik bewogen word'.

De politieke leiding staat ook onder sterke druk van partij en kamerfractie
om politieke geestverwanten in topfuncties te benoemen. In de ambtelijke
leiding heeft dat in de actuele praktijk geleid tot een meerderheid van amb-
tenaren met een CDA-achtergrond.

De ordening van de maatschappelijke sector, waarvoor het DG beleidsma-
tig verantwoordelijk is, is in belangrijke mate resultaat van een historisch
compromis, waarbij de structuur van de sector niet alleen een ordening is
naar sub-sectoren, maar tevens uiteenvalt in een publiek deel en een privaat
deel, waarin specifieke waarden-oridntaties grondslag van het functioneren
vormen. De verdeling van middelen tussen de beide delen is in sterke mate
vormgegeven door een complex systeem van regelgeving en in regelgeving
vastgelegde mechanismen. Die verdeling is, zo blijkt uit documenten en in-
terviews, sacrosanct. Noch binnen het DG, noch in de sector staat deze ter
discussie, behoudens een van tijd tot tijd terugkerende poging, met name
vanuit het publieke deel van de sector, de basis voor de berekening van te
verdelen middelen te herformuleren.
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De financiering is nagenoeg volledig publiek, er is een omvangrijke hoe-
veelheid regelgeving. Tegelijk is de overheidsinterventie wettelijk beperkt
door de grenzen van de waardenoribntaties in het private deel van de sec-
tor.

Deze ordening heeft tot gevolg, dat er een zeer omvangrijk stelsel van
overlegsituaties is gecreeerd. Deelsectoren zijn georganiseerd, deelbelangen
eveneens, en dat alles is bovendien nog vaak naar specifieke waardenorien-
taties onderverdeeld. Er bestaat een groot aantal intermediaire organisaties
tussen de overheid en de instellingen in de sector. Overleg is in de cultuur
van deze sector dan ook een sterk geinstitutionaliseerde waarde en is vaak
wettelijk gefundeerd. Beleidsvorming in de sector wordt hierdoor bepaald.

In vergaderingen blijkt binnen het DG veel weerstand tegen de participa-
tie van de sector aan het overleg. Moeizaamheid in beleidsvorming,
weerstanden tegen veranderingen, belangenorientaties, trage besluitvor-
ming worden herhaaldelijk genoemd als negatieve gevolgen.

De intermediaire organisaties wordt bovendien een belang bij regelge-
ving toegedicht, omdat ze terzake invloed kunnen uitoefenen.

'(...)  zij  willen absoluut  meer  regelgeving,  waarbij  ze  iedere  komma
kunnen  bdnvioeden.'

De invloed van het overleg en de daarin opererende intermediaire organisa-
ties wordt door de politiek ook in stand gehouden:

'Wij doen een voorstel; de organisaties zijn tegen; daar nemen wij
kennis van, maar we gaan toch door en gaan naar de Kamer. Dan
gaan die organisaties naar de Kamer toe. De Kamerleden hebben de
neiging om hun oren daarnaar te laten hangen en dat betekent dat
het voor ons toch raadzaam is te proberen om met die organisaties
op een lijn te komen, want anders stoot je uberhaupt in de Kainer
je neus.'

Tenslotte is de herkomst van veel ambtenaren een element in de culturele
contingentiefactor. Van de geYnterviewden zijn er 17 werkzaam geweest in
de sector van het DG. Voor 4 geinterviewden geldt, dat ze binnen een ande-
re sector van het departement werkzaam zijn geweest.

De herkomst van ambtenaren uit de sector is niet alleen van betekenis
in verband met inhoudelijke expertise. Omdat de sector een ordening kent
in een publiek deel en een privaat deel, wordt bij benoemingen tevens hier-
mee rekening gehouden.

3. Het culturele subsysteem

Onder het culturele subsysteem versta ik een separaat onderdeel van de or-
ganisatie, dat waarneembaar is, los van andere subsystemen als structuur
en technologie. Tot het subsysteem cultuur reken ik de volgende elementen:
waarden en normen, mythen, symbolen, rituelen, leiderschap, informele
communicatie, taal en in het bijzonder jargon.
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De volgende subcategorieen van het culturele subsysteem komen in de
beschrijving van de organisatiecultuur van het DG aan bod: politieke be-
noemingen, de politiek, de nieuwe besturingsconceptie, managementstijlen
en leiderschap, informele communicatie, normen, ondermeer inzake kwali-
teiten van ambtenaren, taalgebruik, symbolen en jargon. Deze subcatego-
rieen zijn concrete verschijningsvormen van hiervoor genoemde elementen
van organisatiecultuur, opgevat als subsysteem. In hoofdstuk 6 ben ik hier-
op uitvoerig ingegaan.

Binnen het DG spelen politieke benoemingen een belangrijke rol. Zij vor-
men een verbindende schakel tussen de culturele contingentiefactor en het
culturele subsysteem. Politieke benoemingen zijn een reflectie van de cultu-
rele contingentiefactor in het culturele subsysteem. De politieke kleur van
ambtenaren in leidinggevende posities is dan ook in brede kring bekend.
Weerstand tegen die nadruk op politieke kleur valt overigens te beluisteren:

'Wat een onzin nou toch, Of iemand lid is van een politieke partij,
ja of nee. Ik vind het zeUs aantrekkelijk als mensen expliciet niet van
mijn  eigen  opvatting  zijn.  Dat  maakt  de  discussie  ook  erg  aardig.'

En:

'Dat vind ik echt slecht. Ik vind dat er een evenwicht moet zijn, maar
dat voldoende kwaliteit gewaarborgd is. Of ik nu in een directie zit
met allemaal linksgerichte mensen of rechtsgerichte mensen, dat
maakt niets uit, als het product dat hier gemaakt wordt kwalitatief
goed  is  en  past  binnen  de  opdrachten  die  wij   hebben.'

Dat bij benoemingen echter politieke kleur een rol speelt acht men vanuit
de optiek van de bewindslieden begrijpelijk. Bovendien is evenwicht naar
politieke kleur in de ambtelijke top een vrijwel unaniem gedeelde waarde.
Tegelijk relativeren de geinterviewden bij voortduring de rol die politieke
kleur speelt in het feitelijk ambtelijk functioneren. Loyaliteit van ambtena-
ren aan de politiek - ongeacht de richting - staat voorop.

'Wij mijden het hier om politiek te denken. Hier heerst de loyaliteit
aan de regering. Wij doen wat die regering wil ondanks dat de mede-
werkers zelf vaak van een andere politieke kleur zijn.  Wij stellen ons
zeer  ambachtelijk  op.'

Waarneembaar is dus enerzijds een grote gevoeligheid voor politieke ach-
tergronden van benoemingen, blijkend uit de openbaarheid van de politie-
ke kleur van topambtenaren en veelvuldige verwijzing naar de politieke
kleur als reden voor een benoeming. Anderzijds wordt loyaliteit bena-
drukt: een 'goede' ambtenaar is dienstbaar aan de politieke leiding. Ook
de politieke leiding veronderstelt die loyaliteit kennelijk, want op topposi-
ties worden regelmatig ambtenaren van een 'oppositionele' kleur benoemd.

Met deze aanduiding van loyaliteit als belangrijke waarde, raak ik aan een
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centraal element in het culturele subsysteem van het DG: 'de politiek'. De
loyaliteit geldt jegens de politiek, waarmee Tweede Kamer, kabinet en in
het DG vooral minister en staatssecretaris worden bedoeld.

De politiek, i.c. de bewindslieden, hebben een sterke symbolische beteke-
nis, die nog wordt versterkt door hun fysieke afwezigheid in grote delen
van de organisatie. Zo er al contacten zijn, vinden die vrijwel uitsluitend
plaats op de etage, waar bewindslieden zetelen. Men wordt bij de minister
of staatssecretaris ontboden. Door het departement wandelen door be-
windslieden is nagenoeg uitgesloten. De politiek ervaart deze distantie zelf
eveneens:

'Een van de grote problemen,  die ik zie als politieke top,  is dat je zeer
eenzaam bent. (...) Als je niet uitkijkt staan ze allemaal u tegen je te
roepen  en  deftig  tegen  je  te  doen  en  dan  ben  je  echt  heel  eenzaam.'

Het is een eenzaamheid, die voortvloeit uit de machtspositie die de politiek
toekomt. De politiek vormt het hoogste niveau in de organisatie. De macht
is met een positie verbonden. Die positie is dan ook voor een belangrijk
deel onafhankelijk van persoonlijke kwaliteiten.

De politiek weet zich verzekerd van dienstbaarheid en loyaliteit. Dienst-
verlening aan de politiek wordt in tal van documenten als de primaire taak
van het DG geschetst. Die dienstverlening moet ook prevaleren boven de
dienstverlening aan de organisaties en instellingen in de sector. In de nieu-
we besturingsconceptie krijgt die prioritering nog een extra accent. Ik kom
daarop terug.

'Ik denk dat deze organisatie uiteindelijk een primaat aan de politiek
geeft. Het werk wordt opzij gezet als er voor bewindslieden iets moet
gebeuren, ook als dat ten koste van instellingen gaat.'

Tal van organisatorische verschijnselen krijgen door de politiek betekenis.
De toegang van topambtenaren tot bewindslieden is een belangrijke factor
in hun organisatorisch succes. Dat geldt a fortiori voor ambtenaren onder
dat niveau. Rechtstreeks benaderd worden door bewindslieden  is  een  be-
langwekkende gebeurtenis in het functioneren van zo'n ambtenaar.

'Toen ik hier pas kwam viel het mij op dat de mensen hun gewicht
ontlenen aan de frequentie van  het  bezoek aan de minister of staats-
secretaris, en dat (liefst in bijzinnen) melden. Je kunt niet zeggen:
hoor eens, ik ben bij de minister geweest! Nee, het gaat zo: ik kan
tot hau vier, want daarna moet ik even bij de minister lungs; of: X
(voornaam staatssecretaris, PF) zegt   gisteren   tegen   me.(...)  Het   is
hier heel erg een kwestie van status. Mijn indruk is, dat je status ont-
leent aan het aantal keren dat je direct contact hebt met de be-
windslieden.'

Behalve het beeld van de politiek als centraal symbool in het DG, waaraan
status wordt ontleend, die het primaat heeft in beslissingen en keuzen en
waaraan de loyale ambtenaar dienstbaar is, wordt een ander beeld ge-

168



schetst: de politiek als verstoring, als belemmering voor rationaliteit. De
politiek is hinderlijk voor de dagelijkse gang van zaken. De continuiteit
wordt erdoor verstoord. Dat is eigen aan de politieke cyclus.

'(...) de discontinuiteit van alle wisselingen is eigenlijk fnuikend voor
de organisatie'.
'Je weet het hier nooit. Je zit met een nieuwe minister: het is de vraag
of je die over twee jaar nog hebt. Hoe denkt een nieuwe minister er-
over?  Die  wisseling  van  de  wacht  merk  je  nadrukkelijk.'

Niet alleen de discontinuiteit is echter een probleem, maar ook de grillig-
heid van de politiek. Interventies in het 'running concern' zijn altijd moge-
lijk en vrijwel niet te pareren, gesteld, dat men dit al wil. De organisatie
moet op 'willekeurige' momenten kunnen inspelen op politieke besluitvor-
ming en eventueel veranderingen doorvoeren. Dat bedreigt het zicht op de
lange termijn:

'(...)   de  politiek   (...)   werkt   met   korte   termijnsuccessen,   deadline-
management. Kwaliteit en expertise die aanwezig zijn binnen het de-
partement worden zo onbenut gelaten; dat is frustrerend.'

In informeel verband wordt de politiek vaak gelijkgesteld met het niet-ra-
tionele: wenselijkheden, geformuleerd op grond van ideologie of belang,
doorkruisen het rationele beleidsproces in het DG.

Tegelijkertijd is deze min of meer negatief opgevatte rol van de politiek
weer een bevestiging van haar centrale symbolische waarde. Wat de poli-
tiek ook wil of doet, een loyaal ambtenaar of apparaat is gehouden wensen
te honoreren.

De politiek is ook de belangrijkste legitimatiebron voor veranderingen. Dat
geldt in het DG in het bijzonder voor een omvattende wijziging in waarden
en normen, zoals geformuleerd in de nieuwe besturingsconceptie.

Daarin is de door het kabinet-Lubbers-II gepropageerde 'terugtred van
de overheid' uitgedrukt met behulp  van het credo 'besturing op afstand'.
In het vorige hoofdstuk heb ik op de organisatorische implicaties van deze
besturingsconceptie gewezen.

Cultureel gezien houdt die beoogde verandering een andere stijl, een an-
dere mentaliteit en vooral een andere houding ten aanzien van de maat-
schappij in. Minder nadruk op contr6le, minder gedetailleerde bemoeienis,
meer vertrouwen op zelfregulering, zijn elementen van die verandering.
Bestuurbaarheid van de samenleving door de overheid staat echter niet ter
discussie. De nieuwe besturingsconceptie is weliswaar ideologisch geinspi-
reerd: de omvang en intensiteit van overheidsinterventies moet worden be-
perkt, maar is overigens een ambtelijke vormgeving van ideologische uit-
gangspunten, met handhaving van de wens tot sturing, mede gevoed door
de sector. In een document over deregulering staat, dat deregulering veeleer

een doelmatigheidskwestie dan een ideologisch vraagstuk is. Volgens dit
document zijn de mogelijkheden tot deregulering dan ook beperkt en kan
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deregulering tot meer regulering leiden in voorkomende situaties.
Voor het DG betekent de nieuwe besturingsconceptie vooral een veran-

dering in werkstijl. Regelgeving moet globaler worden en de contr6le op
uitvoering van regelgeving dient te worden versoberd en voor een belang-
rijk deel te worden uitbesteed aan private instanties ('externisering'). Te-
vens zal in de werkwijze van het DG het accent verschuiven van beleidsuit-
voering naar beleidsontwikkeling. De uitvoering kan worden afgestoten
naar de sector, terwijl het DG zich zal toeleggen op beleidsontwikkeling:
'het geven van vernieuwingsimpulsen'.

'Er gaan ontzettend veel taken de deur uit. Zeer traditionele ministe-
rietaken gaan de deur uit. Het beheerswerk verdwijnt. (...) het werk
verschuift naar wat hoogwaardiger beleids- en beheerswerk, wat
kwalitatief een veel hoogwaardiger en  breder georidnteerd medewer-
ker vraagt. Er blijft ook hoogwaardig financieel werk over. Dus je
houdt een beleids- en beheersorganisatie zonder dat het beleids- en
beheerswerk in de laagste regionen, in detailbeheer wordt doorgezet.
Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen: je schilt gewoon die hele onder-
rand van de organisatie af.'

In de verhouding tot de maatschappelijke sector moet eveneens wijziging
komen. De beleidsvrijheid op uitvoeringsniveau moet worden ingeperkt.
Discretionaire bevoegdheden zullen aan banden worden gelegd. Daarbij
kan informatisering een belangrijk instrument zijn, zoals we later zullen
zien. Dienstverlening aan de sector is secundair ten opzichte van dienstver-
lening aan de politiek. Dat vraagt om een aanzienlijke en problematische
mentaliteitswijziging:

'(  -.)dat  heeft  denk  ik  ook  zeer  veel  te  maken  met  de  gezindheid  van
mensen, die gevraagd wordt om op een andere manier en samen met
andere mensen en in anonieme relaties met instellingen en met veel
meer oog  voor de  doelmatigheid  en  de rechtmatigheid  (...)  hun  werk-
zaamheden te gaan verrichten. Ik denk dat dat een mentaliteitsveran-
dering van het ambtelijk apparaat in bredere zin met zich meebrengt,
waar  we  jaren  voor  nodig  zullen  hebben(..).'

Weerstanden tegen een dergelijke verandering zijn natuurlijk aanwezig.
Vermindering van discretionaire ruimte betekent reductie van macht, in
ieder geval van het gevoel van macht:

'(...)dat  is  natuurlijk  ook  wel  interessant  als je  in  schaal  7  of schaal
8  zit;  dan  kwamen  instellingsbesturen  en  die  bogen  diep  voor je.'

Bovendien is de overtuiging, dat er moet worden gecontroleerd diep gewor-
teld in het DG.

'Als instellingen weten dat je niet goed controleert,maken ze daar
denk ik  misbruik van.  (...) Als je regeltjes oplegt aan  het veld volgens
welke regeltjes het bekostigd moet worden, dan zou je die regeltjes
op  de  een  of  andere  manier  ook  moeten  controleren.'
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Tenslotte gaat het in de nieuwe besturingsconceptie om een meer be-
drijfsmatig opereren. Ondanks fundamentele verschillen tussen overheid
en bedrijfsleven, kan de overheid de nadruk op rationalisering van be-
drijfsprocessen, zoals die in het bedrijfsleven gemeengoed is, overnemen.
Het DG moet zakelijker worden in dienstverlening en dient zijn eigen werk-
processen meer als productieprocessen op te vatten.

Uiteraard is een dergelijke cultuurverandering geen kwestie van koers-
wijziging bij decreet. Argwaan en weerstand zullen moeten worden over-
wonnen. Op uitvoerende niveaus valt de kritiek te beluisteren, dat de lei-
ding en de beleidsontwikkelingseenheden 'niet weten, wat er in de sector
leeft'.  Op het niveau van beleidsontwikkelingseenheden en leiding  is  de
reactie er soms een van cynisme en distantie. Men formuleert 'dtjA vu'-
uitspraken, men schetst dilemma's tussen wenselijkheden en uitvoe-
ringspraktijk en relativeert de veranderingsbereidheid van de organisatie.

Desondanks is er weinig onenigheid over de wenselijkheid van de veran-
dering en resultaten worden ook geboekt. Vrijwel iedereen verwerpt gede-
tailleerde bemoeizucht en tegelijkertijd acht men minder en afstandelijke
sturing ook effectiever. De vooronderstelling, die onuitgesproken aan deze
consensus ten grondslag ligt is, dat sturing door de overheid noodzakelijk
is. Zonder sturing resteert chaos. Interviews en documenten getuigen vrij-
weI zonder uitzondering van deze gekoesterde overtuiging, waarbij formu-
leringen uiteenlopen van abstracte systeemverantwoordelijkheid op macro-
niveau tot de noodzaak van contr6le op besteding van belastinggelden, al
dan niet gebaseerd op wantrouwen.

De nieuwe besturingsconceptie wordt gepropageerd in documenten en voor
een belangrijk deel door het management in het DG - directeur-generaal,
directeuren en hun plaatsvervangers. In de wijze, waarop dat gebeurt en
ook in het optreden van het management als zodanig, zijn verschillende
managementstijlen zichtbaar. Dat er verschillen zijn, acht men overigens
onvermijdelijk, hoewel in sommige documenten wordt gepleit voor een
grotere eenheid in dat verband.

De varieteit  valt  aan  de hand  van  een aantal elementen te schetsen.
In de eerste plaats zijn er verschillen in orientatie met als extremen: primai-
re orientatie op beleidsinhoudelijke zaken en primaire orientatie op het
functioneren van de organisatie. In de perceptie van de eigen stijl is er
doorgaans sprake van een waargenomen evenwicht tussen beide orienta-
ties.

'Ik ben enerzijds beleidsinhoudelijk zeer geinteresseerd (...). Ander-
zijds ben ik ook geTnteresseerd in: hoe bouw ik een organisatie zo op,
dat deze dienstbaar is aan die veranderingsprocessen ook op inhou-
delijk terrein. Ik zie de organisatie in die zin vooral als een voertuig
voor  iets  anders,  maar  daarmee  niet  onbelangrijk.'

In de perceptie van andermans stijl herkent men vaker een overheersen van
66n van beide postities. Veel geYnterviewden stellen, dat de orientatie op de
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organisatie bij veel managers overheerst, omdat dat het meest effectief is.
Bij de beleidsinhoudelijke orientatie gaat het vooral om een - door sommi-
gen opportunistisch genoemde - a fstemming van inhoudelij ke ontwikkelin-
gen op politieke prioriteiten.

Een tweede element in de managementstijl is de wijze van besluitvor-
ming. Vrijwel zonder uitzondering heeft het management een voorkeur
voor bilaterale besluitvorming. Alleen in uitzonderlijke zaken worden
besluiten integraal op het niveau van formele gremia genomen, zoals DG-
raad, directieteams of stafvergaderingen. Wel is er een duidelijk verschil
tussen directeuren in de mate van directief sturen van dergelijke vergade-
ringen. De ene directeur streeft naar gemeenschappelijke opinie- en besluit-
vorming en neemt alleen bij blijvende onenigheid zelf een besluit; de andere
directeur formuleert het besluit als voorstel en neemt na discussie vervol-
gens het besluit.

Vergaderingen in regulier verband worden in veel gevallen vooral als fo-
ra voor informatieuitwisseling gebruikt. Daarnaast hebben ze als functie
om tot opinievorming te geraken:

'Ik  (heb)  er  vaak  behoefte  aan  (...)  om  zo  nu  en  dan  ook  eens  wat
wilde plannetjes te lanceren en mensen als spiegel te hanteren. Dan
hoor je eens wat terug. Dat is voor je eigen denken, vind ik. altijd
heel  vruchtbaar.'

Bovendien wordt het van belang geacht een onderlinge band en gezamenlij-
ke identiteit te creeren:

'Ik spendeer zeer veel tijd om met de mensen te praten om een sfeer
te  kweken  dat  er  een  soort   wijgevoel  ontstaat.'

Een derde element is de mate van delegatie door managers. Die is beperkt:
uiteindelijk gaan weinig zaken 'naar buiten', zonder dat de betreffende ma-
nager deze heeft gezien, goedgekeurd en geparafeerd. Een geinterviewde
verwoordt het aldus:

'Dat betekent dat ik in de dagelijkse uitoefening van de werkzaamhe-
den (a) op de hoogte wil zijn van alles wat er gebeurt, (b) in de gele-
genheid wil zijn om bij de hoofdmomenten van het totale gebeuren
betrokken te kunnen zijn, (c) dat ik dagelijks het postverkeer tussen
directie en bewindslieden goed tot me door laat dringen, en (d) een
richtinggevende coijrdinatie globaal voor het geheel en meer specifiek
voor sommige onderdelen van het beleid uitoefen, en een en ander
organisatorisch  mee  wit  vormgeven.'

Een enkele manager slechts houdt er een afwijkende mening op na:

'Mijn ro! is die van participerende besluitvorming.
Ik ga zeker niet overheersen als anderen erop tegen zijn. Ik geloof
sterk in democratisch leiderschap. Ik zie genoeg autoritair leider-
schap om mij heen waarvan ik gemerkt heb dat zo hele directieteams
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uit elkaar kunnen vallen. (...) Je moet een cultuur kweken: er moet
op zo laag mogelijk niveau besloten worden, maar er moeten signa-
len naar boven doorkomen, als het voor meer mensen van belang is,
waar de directieleiding besluiten moet nemen.'

Een vierde element vormt de communicatie door en met managers. In rui-
me mate gebeurt dat met superieuren, collega's en naaste ondergeschikten.
Voor het overige wordt een redelijke mate van afstand ervaren:

'Hij  heeft  alleen direct contact  met  de onderliggende functionarissen.
Ik zou willen zien dat hij wat meer interesse toonde voor andere men-
sen.'

Ook ervaart men de belangstelling van het management voor het uitvoe-
ringsniveau als te gering:

'Zijn interesse ligt veel meer in de beleidsvorming en veel minder in
de uitvoeringskanten daarvan. Beheerszaken interesseren hem eigen-
lijk niet.'

De formele hierarchie werkt hiervoor belemmerend. Communicatie ge-
schiedt via de leidinggevende, waardoor 'lagere ambtenaren' slechts zelden
rechtstreeks met 'hogere' managers communiceren. Bij doorbreking van de
formele hierarchie stelt men de leidinggevende hiervan doorgaans op de
hoogte.

Deze hierarchische belemmeringen ervaart men als negatief. De 'platte'
organisatie wordt alom (in documenten en door geYnterviewden) positief
gewaardeerd en nagestreefd.

De varieteit in managementstijlen is gelimiteerd. Een zeer belangrijke oor-
zaak daarvan is, dat de meeste managers zich spiegelen aan de manage-
mentstijl van de directeur-generaal (de 'dg'). De 'stijl van de leider' biedt
in het DG een voorbeeld, dat veelvuldig onderwerp van gesprek is en dat
emoties als bewondering, verbazing en soms afwijzing oproept. Ook hier
is de positie als zodanig van belang. De persoon van de directeur-generaal
speelt echter eveneens een rol. Het contrast met zijn voorganger wordt
scherp gepercipieerd en zijn stijl wordt als authentiek ervaren. Observaties
van vergaderingen, door de directeur-generaal geleid, ondersteunen die er-
varing. De stijl van voorzitten is weinig formalistisch, hij spreekt deelne-
mers zeer direct en persoonlijk aan en communiceert veelvuldig nonver-
baal.

Bij de karakterisering van de managementstijl van de directeur-generaal
komen de volgende elementen veelvuldig naar voren.

In de eerste plaats is zijn orientatie vooral organisatorisch gericht. Dat
wil zeggen voorop staat, hoe het DG zo effectief mogelijk op politieke wen-
sen kan ingaan en anticiperen.

'Hij vraagt zich voortdurend af: hoe zou het bij die vallen, hoe zou
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het bij de ander vallen. Dat is de allerbelangrijkste orientatie, in mijn
ogen. Zo'n procesmatige oriantatie, inschatten hoe ballen lopen, hoe
bepaalde zaken al of niet geaccepteerd worden, dat is van aanzienlijk
meer belang dan de inhoudelijke orientatie. Er zijn op redelijk hoog
abstractieniveau uitgangspunten en doelstellingen en die worden met
verve uitgedragen, hetgeen als zodanig best een organisatie kan en-
thousiasmeren, maar dat is geen dominante oriantatie in het functio-
neren  van  deze  directeur-generaal.'

In de tweede plaats wordt een zekere onvoorspelbaarheid in besluitvor-
mingspatronen waargenomen. Soms hanteert de directeur-generaal forme-
le gremia, maar vaker worden zaken bilateraal afgedaan. Bovendien maakt
hij intensief gebruik van de staf, die vooral als ondersteuning voor de DG-
leiding wordt gebruikt.

In de besluitvorming valt zijn doortastendheid op:
'De directeur-generaal is iemand, die de centrale regisseur wil zijn,
vandaar dat hij ook zijn staf heeft uitgebreid en mensen aangenomen
om dat allemaal in de greep te krijgen.'

Daarbij treedt soms een gevoel van gemanipuleerd worden op:

'Je voelt je weI eens iets te veel gemanipuleerd. Dat gebeurt in verga-
deringen: Jdn sprekersronde. 1,2,3,4 en 5. Allemaal geweest. Dan
kan  je  niet  meer  reageren.'

In de derde plaats onderkent men een specifieke vorm van communicatie.
Informatie wordt gedoseerd verstrekt en het einddoel is in de vorm van 'een
plaatje' wel bij de directeur-generaal bekend, maar overigens slechts par-
tieel. In kleine stappen wordt naar dat einddoel toegewerkt door achtereen-
volgens en geleidelijk sleutelfiguren te commiteren. De communicatie vindt
bovendien plaats binnen een netwerk van een beperkt aantal personen in
het DG, die men als vertrouwelingen van de directeur-generaal karakteri-
seert.

'Ja, daar lijkt het naarmijn waarneming op, dat hij een bewind voert
waarbij hijfrequente contacten heeft met een kleine kring van mede-
werkers,  waarin  hij  veel  vertrouwen  stelt.'
'Ik constateer ook, dat hij, naast de staffunctionarissen (...) in het
apparaat ook andere personen heeft zitten, waarvan hij het gevoel
heeft, dat die hem kunnen ondersteunen in zijn gedachtenvorming en
in zijn besluitvorming. Hij kan knap lastig zijn voor de lijnorganisa-
tie.'

Tenslotte vallen zijn communicatieve vaardigheden als zodanig op, waarbij
bewondering valt te beluisteren voor zijn vermogen om slechte boodschap-
pen goed over te brengen:

'Ja,  kijk,  hij is een meester om alle slechte verhalen mooi te vertellen.'
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'(...)  Hij  doet  dat  wel  eens  wat  overdreven:  hij  roept  dan  weI  eens  te-
gen mensen: wat heerlijk dat jullie bereid zijn flexibel te opereren.
Dat vind ik knap.'

De stijl van de leider is in het DG een belangrijk orientatiepunt. Dat geldt
te meer, omdat de greep van de directeur-generaal op het DG groot wordt
bevonden. Met zijn binnenkomst is in dat verband veel veranderd. In de
cultuur van het DG heeft dat consequenties voor wat in andere aspecten
van de cultuur als norm geldt. Het voorbeeld van de stijl van de leider doet
volgen.

In de informele communicatie in het DG speelt het eerder genoemde net-
werk rond de directeur-generaal een belangrijke rol. Daarnaast zijn er de
gebruikelijke verschijnselen: mensen, die regelmatig samen lunchen; infor-
mele circuits rondom een beleidsproject; medewerkers, die verwantschap
hebben op grond van professionele expertise: financiele medewerkers, i-
functionarissen; goed geinformeerde secretaresses; personen die van ge-
ruchten altijd haarfijn op de hoogte zijn; etc. Het verkrijgen van de juiste
informatie is vaak een motief voor bewandeling van de informele weg.

'Maar je kunt natuurlijk ook informele informatie krijgen van Jan,
Piet Of Klaas in de gang en dat is een heel ander soort informatie,
maar die kan soms even waardevol zijn en zeUs dichter bij de waar-
heid dan de formele of informele informatie die je van de leiding
krijgt. Want die is gedoseerd en die is sturend.'
'Als je het allemaal te lang vindt duren,  loop je even bij het desbetref-

fende niveau langs.  Het voordeel  hiervan is dat je vaak niet a!!een  dat
ene probleem bespreekt, maar ook even die vijf andere meeneemt.
Van  die  informele  structuur  wordt  veel  gebruik  gemaakt.'

Wel moet worden vastgesteld, dat in deze informele communicatie mana-
gers een belangrijke rol spelen. Daarmede blijft de formele hierarchie in ze-
kere zin structurerend. De noodzaak van paraaf en zeker ook mede-paraaf
op ambtelijke documenten oefent een belangrijke invloed uit.

Bilaterale communicatie gaat bovendien vaak van managers uit. Gekop-
peld aan de door velen beleden voorkeur voor de 'platte' organisatie, leidt
zulks tot een versterking van hierarchische posities in de organisatie.

Ook het informele netwerk rondom de directeur-generaal bestaat in
meerderheid uit managers of staffunctionarissen op hoog niveau. In reor-
ganisatieprocessen en personele mutaties wordt getracht informele netwer-
ken en formele hierarchie met elkaar in overeenstemming te brengen. De
in het vorige hoofdstuk beschreven 'schuifoperatie' mag daarvoor als voor-
beeld gelden.

De directeur-generaal voelt dan ook sterk de behoefte om netwerken met
de lopende zaken te verbinden en er expliciet rechtvaardiging aan te geven:

'Dat betekent: het netwerk wordt groter en men voelt zich erdoor
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aangesproken; men ontdekt dan dat het 'running concern' door-
drenkt  wordt  met  dit   nieuwe  gegeven.  (...)  Alleen  wat  ik  wei  wil,  is
proberen  dit  goed  te  legitimeren.'

Er is dus geen sprake van twee communicatiepatronen - het formele en het
informele - die los van elkaar bestaan. Ze bernvloeden elkaar en het streven
is erop gericht ze met elkaar in overeenstemming te brengen binnen de lij-
nen van de formele hierarchie.

De hiervoor geschetste verhouding tussen informele communicatie en for-
mele hierarchie duidt op een aantal normen en waarden met betrekking tot
het functioneren van het DG. De culturele dimensie van structuur en hie-
rarchie komt onder de categorie 'het culturele aspectsysteem' aan de orde.
Een aantal expliciete waarden en normen rangschik ik onder het culturele
subsysteem. Daarbij ligt het accent op normen ten aanzien van het functio-
neren van ambtenaren en met name zoals die aan verandering onderhevig
zijn. De nieuwe besturingsconceptie speelt daarin een belangrijke rol.

Het klassieke beeld van het departement en daarbinnen het DG wordt
alsvolgt geschetst:

'Het is een traditioneel, buitengewoon hierarchiek georganiseerd mi-
nisterie en de communicatie (door de politiek, PF) is schriftelijk; als
dat niet is, dan alleen met de hoogstgeplaatsten. We hebben ook tij-
den gehad onder andere bewindslieden, dat er regels bestonden wie
getutoyeerd mochten worden. Tot welke rang bewindslieden en amb-
tenaren elkaar mochten tutoyeren en binnen welke rang dat niet meer
mocht.'
'Men tutoyeerde elkaar niet: er waren bepaaide lagen; de top tutoy-
eerde elkaar, als het naar beneden en boven ging was het 'U': onder-
ling op een bepaalde laag deed men dat weI. Dus ik had vergaderin-
gen, waarin de een U zei en de ander jij. Op grond hiervan had ik
zo een organisatieplaatje kunnen uittekenen.'

Deze sterke hierarchie leeft nog steeds: in de behoefte aan zekerheid, aan
nauwkeurige taakomschrijving en in de symboliek van 'het plaatje' (de for-
mele beschrijving van organisatie en functies) en die van het 'fif' - het func-
tieinformatieformulier, waarin de functie naar taken, eisen en bevoegdhe-
den nauwkeurig is omschreven. Wijzigingen daarin, bijvoorbeeld bij reor-
ganisaties, veroorzaken veel onrust:

'(...)  je  krijgt  hier  pas  rust  als  je  tegen  iedereen  zegt:   in  1990  zit  jij
daar  en  je  doet  dit   en  dat.   Dan  is  iedereen  pas  tevreden.'

Interne organisatieveranderingen zijn erop gericht dit te doorbreken. Men
streeft een nieuwe wijze van besturing na en dat heeft gevolgen voor het
functioneren van ambtenaren. De 'klassieke ambtenaar' moet verdwijnen
en een nieuw type moet daarvoor in de plaats komen:
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'Mensen die heel vaak voldoen aan het traditionele beeld van de amb-
tenaar als controleur, als gedetailleerde controleur van een aantal
dingen. Daar gaat gigantisch het mes in.'

Het nieuwe type ambtenaar is meer beleidsmatig georienteerd en bezit een
ruime politieke affiniteit:

'Medewerkers, die zich heel snel kunnen invoeren in een tot dan toe on-
bekend probleem, in staat zijn om tamelijk eenvoudig weer te geven,
wat het probleem is, een grote mate van bestuurlijke affiniteit hebben
in de zin van politiek kunnen taxeren: dat zijn politiek interessante vra-
gen,  en op grond daarvan goede alternatieven weten te schetsen.'

Vaak wordt de leeftijd genoemd als demarcatiecriterium. De oudere amb-
tenaar gedraagt zich klassiek. Hij vertoont 'typisch ambtelijk gedrag':

'Vallen over kleinigheden, niet de koe bij de horens vatten, gebruik
maken van allerlei afleidingsmanoeuvres. Ik vind dat er veel meer
rechtstreeks  gewerkt  zou   moeten  worden.'

Deze gdnterviewde localiseert de weerstand tegen veranderingen in ambte-
lijk opereren vooral in de hogere rangen. Van de kant van het management
neemt men die weerstand echter vooral op lagere niveaus waar.

De nieuwe stijl kenmerkt zich ook door niet-formeel gedrag. Eigen pa-
den bewandelen is wenselijk:

'Bij iedere organisatie heb je natuurlijk dissidenten en mensen die er
ook behagen in scheppen om zaken op een andere manier geregeld
te  krijgen.  Dat  moet  men  op  een  zekere  manier  stimuleren,  vind  ik.'

Assertiviteit is daarbij van groot belang. Als men daarover niet beschikt en
gevoelig is voor hierarchie, dreigt het risico van al te sterke meegaandheid.

'Hoe doe je dat met de minister, die zit te blaffen; doe je dan ook
niets terug? Dat is linke soep. Dat vind ik echt hoor. Daarover ben
ik  stomverbaasd.'

In het algemeen zijn deze normen redelijk ver in de organisatie doorge-
drongen. Begrippen als 'typisch ambtelijk', een 'echte ambtenaar' worden
als pejoratieve symbolen gebruikt. Een enkeling verwoordt ironisch nostal-
gie naar vroegere tijden:

'Vroeger had Den Haag nog decorum; de mensen uit bijvoorbeeld de
Achterhoek kwamen in hun trouwpak hier naar toe. Dat is nu niet
meer.'

Verschillende geYnterviewden waarschuwen wel voor de risico's, die met de
verschillen in waardering voor typen van werkzaamheden samenhangen.
De nadruk op beleidsmatig denken als element in de nieuwe waardering
leidt licht tot onderwaardering voor beleidsuitvoerende werkzaamheden.
Dat kan onnodige weerstanden met zich brengen.
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Tenslotte behoren tot het culturele subsysteem specifiek taalgebruik en

symboliek. Deze elementen karakteriseren ook aspecten van de organisatie-
cultuur, zoals hier behandeld. Ik heb hiervoor al enkele symbolen aange-
duid: 'het plaatje',  het 'fif'. Andere  zal ik beknopt noemen.

De nieuwe besturingsconceptie heeft een terminologie binnengebracht,
die nauw verwant is met die van het bedrijfsleven. Tegelijk heeft deze ter-
minologie steeds positieve annotaties. Zo is het begrip 'bedrijfsmatig' niet
slechts descriptief in de zin van 'opereren zoals  in het bedrijfsleven',  maar
vrijwel altijd ook normatief. 'Bedrijfsmatig' werken is beter, want efficien-
ter, minder omslachtig. Het DG moet 'bedrijfsmatiger' worden, volgens
velen. Daarmee samenhangend valt voortdurend de term 'product' te be-
luisteren. Enerzijds wordt deze term gehanteerd met heuristische bedoelin-
gen. Door werkzaamheden in termen van 'productieprocessen' op te vatten
en de resultaten ervan als 'producten' kan beter worden onderzocht, waar
verbeteringen in efficientie mogelijk zijn. Anderzijds zijn velen de mening
toegedaan, dat de overheid metterdaad producten maakt en in die zin niet
zo veel verschilt van het bedrij fsleven. Deze overtuiging past binnen de ver-
anderde mentaliteit, die de nieuwe besturingsconceptie impliceert.

Een andere terminologie komt voort uit de bureaucratische werkproces-
sen en symboliseert tal van procedures. Stukken moeten bijvoorbeeld 'in
tas', hetgeen wil zeggen, dat documenten door de directeur-generaal of
door de bewindslieden aan het einde van de dag mee naar huis worden ge-
nomen in een of meer koffers, die op die van loodgieters lijken. Andere
stukken  gaan  in  de 'rode envelop', die spoed betekent: onmiddellijk  ope-
nen en lezen is dan geboden.

Als nota's 'naar boven' moeten betekent dat, dat ze naar de bewindslie-
den gaan, die op een andere, overigens niet per se hogere, etage zetelen.

Vele stukken mogen een bepaalde omvang ook niet te boven gaan: 'op
66n A4tje' heet dat dan. Managers en bewindslieden hebben het immers
druk. Het vermogen om onderwerpen binnen die omvang te behandelen
symboliseert tevens, dat het onderwerp begrepen is en adequaat te behan-
delen is.

Als  een stuk is 'opgepoetst',  is  het  van een compromiskarakter.  De  uit-
eenlopende wensen en belangen zijn erin gehonoreerd. Doorgaans beoor-
deelt men de kwaliteit dan minder hoog.

Wordt een stuk of besluit nog voorbereid, dan zit het in een 'voortra-
ject: Alle betrokkenen  bij de voorbereiding maken  deel  uit  van dit  'voor-
traject'. Resultaten uit de voorbereiding moeten overigens regelmatig wor-
den 'doorgekabeld' naar relevante belanghebbende personen of groepen.

Is een stuk gereed, dan gaat het 'in de tik': het wordt getypt. Is het niet
tijdig gereed voor een vergadering, dan wordt het uitgereikt tijdens de ver-
gadering en zit het 'in de uitreik'.

Nog vele andere termen zijn met de werkprocessen verbonden. Een
greep:

-     'Op hoog niveau inschieten':  hoog  in de hierarchie beginnen.
-  'Informatie moet rondsporen': alle betrokkenen op de hoogte stellen.
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- 'Ankerpunten': personen of groepen, waarmee wordt overlegd.
-     'Aanspreekpunten': soms personen om contact  mee te onderhouden,

soms personen die ergens verantwoordelijk ('aanspreekbaar') voor zijn.
'Ingroeiprocedure': geleidelijk  aan iets laten wennen.

- 'Inleversporen': wegen waarlangs wordt bezuinigd.
-  'De race ingaan', 'iets oppakken', 'op de rails zetten', 'iets optuigen',

'de  trein gaat lopen': ergens mee beginnen.
-     'Ergens  voor gaan liggen': iets tegenhouden.

'Afregelen', 'afconcluderen': definitief regelen/concluderen.
- 'Dichttimmeren', 'dichtbudgetteren': geen ontsnappings- of ontwij-

kingsmogelijkheden openlaten.
- 'Aansturen': sturen, verantwoordelijk zijn voor.
-     'De  vergadering is dicht': is gesloten.
Het woordgebruik in het DG is verder nog geinspireerd door de maatschap-
pelijke sector, waarin het opereert. Daarnaast zijn er de onderscheiden pro-
fessies, die elk hun eigen jargon hebben en afhankelijk van hun posities be-
grippen toevoegen aan de collectieve terminologie.

Opmerkelijk is tenslotte in het kader van deze studie, dat in het DG het
begrip 'cultuur' in vele documenten, die de organisatie betreffen, voor-
komt. Dat geldt overigens pas enkele jaren; daarvoor wordt het niet ge-
bruikt.

4. Het culturele aspectsysteem
De cultuur van een organisatie kan dus als een apart organisatorisch sub-
systeem worden waargenomen en beschreven. Daarnaast is de cultuur van
een organisatie ook terug te vinden in organisatorische elementen,die zelf
niet cultureel van aard zijn, maar een culturele dimensie hebben. De struc-
tuur van een organisatie, de technologie, de werkprocessen en procedures
zijn altijd verbonden met waarden - ze worden beleefd, ze worden gelegimi-
teerd, ze roepen weerstand op. Die waardengeladenheid wordt in deze stu-
die opgevat als een aspectsysteem. De organisatiecultuur is dan een aspect,
een dimensie van andere organisatorische subsystemen.

Het culturele aspectsysteem van het DG omvat als subcategorieen: struc-
tuur en hierarchie, werkprocessen en procedures, organisatieverandering,
macht en recht, subculturen.

'Ik   kom   hier  en  ik  zie  dat  iedereen  staat  boven  en  onder  elkaar.'

Zo verwoordt een geYnterviewde, die recent in het DG is komen werken,
de eerste ervaring met de hiararchie. Van de structuur van het DG vormt
de hierarchie een kenmerkend element. In het waardenpatroon van de or-
ganisatie is deze hierarchie dan ook in sterke mate verankerd.

'Wat me (..) opvalt (..) is het ontzettend denken in rangen'
In die formele hierarchie zijn bevoegdheden nauwkeurig afgebakend. Ie-
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ders competentie is omschreven en ook goedgekeurd door de minister van
Binnenlandse Zaken. Omdat het om een overheidsorganisatie gaat, is een
dergelijke vastlegging van bevoegdheden juridisch geboden - de overheid
verricht immers rechtshandelingen. Tegelijk is die vastlegging noodzakelijk
in het perspectief van het primaat van de politiek. De ministeriele verant-
woordelijkheid betreft de gehele ambtelijke organisatie en de bevoegdhe-
den moeten derhalve nauwkeurig zijn afgebakend. Op deze aspecten - recht
en macht - kom ik terug.

In de hierarchie is iedere functie uitvoerig omschreven in een 'functie-
informatie-formulier' - ik vermeldde het reeds. Dit zogenaamde fif heeft
een krachtige betekenis, vooral ook omdat rang en beloning ermee worden
bepaald. Formatie, rangtoekenning en salariering zijn volledig geformali-
seerd. Vooral van de kant van de managers wordt hierin een belangrijke
belemmering ervaren, zeker in vergelijking met het bedrijfsleven:

'Wij  zijn  hier  ook  (.-)  gebonden  aan  allerlei  formele  regels  van  for-
matie, van rangtoekenningen, van salarissen, gratificaties, etc. Dat is
natuurlijk een aspect, dat met name het management van de over-
heidsorganisatie, in mijn ogen althans, in een aanzienlijk lastiger po-
sitie plaatst dan in het bedrijfsleven en zeker in deze tijd.'

Een nauwkeurige functie-omschrijving cre8ert niet alleen duidelijkheid in-
zake de uit te voeren werkzaamheden, maar markeert ook een territorium
en legitimeert competenties. Individuele zekerheid wordt daarmede gebo-
den. En zekerheid is voor velen een belangrijke waarde. De functie-
omschrijving is symbool voor de individuele identiteit in de organisatie. De
orientatie van medewerkers geldt dan ook vaak de functie, niet de organi-
satie als geheel. Dat verklaart ook de moeizaamheid, waarmee acceptatie
van globalere functieomschrijvingen tot stand komt. Vooral de dienstcom-
missie kan de functieomschrijving hanteren als argument tegen bepaalde
organisatieveranderingen.

De hierarchie leidt ook tot ervaring van distantie tussen onderscheiden
lagen:

'(..) hij is, schat ik een jaar of 35,36, maar werkt hier denk ik ook
al een jaar of 15. Hij vertelde nog toen, toen we een uurtje hadden
zitten praten over van alles, dat het de eerste keer was, dat hij bij een
directielid binnenkwam en op zijn kamer was geweest. En dat hij dat
zo  leuk  vond,  dat  dat  zd  maar  kon.'

De hierarchie is derhalve niet alleen een kwestie van formele taakverdeling,
die in de praktijk soepel wordt gehanteerd. De hierarchie blijkt een waarde
te zijn, die legitimatie verschaft, status verleent en distantie in de organisa-
tie creaert.

Identieke waarde heeft vervolgens de nauwkeurige taakomschrijving van
organisatorische eenheden. Die taakomschrijvingen, neergelegd in organi-
satiebeschikkingen, formuleren het bestaansrecht en de organisatorische
competenties van de eenheid. In en tussen eenheden zijn die taakomschrij-
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vingen onderwerp van veel discussie en soms conflicten. Dat geldt temeer,
wanneer coordinerende, en dus eenheid-overstijgende bevoegdheden moe-
ten worden toegedeeld. Voor een buitenstaander kan dit reden tot verwon-
dering bieden, de culturele betekenis ervan is groot, omdat in die nauwkeu-
rige taak-omschrijvingen en -afbakeningen het vereiste van procedurele
zorgvuldigheid, ook in de juridische implicaties, wordt gerealiseerd en de
formele hierarchie precies wordt vormgegeven.

De taakomschrijvingen van eenheden bepalen of er sprake is van een po-
sitie in de staf, dan wel de lijn. Met een dergelijke positie is weer een be-
paalde status verbonden. In de lijn bevindt zich bijvoorbeeld het budget-
houderschap, hetgeen een autonome financiele bevoegdheid impliceert. De
status van stafeenheden is weer afhankelijk van de afstand tot de DG-
leiding of van de aard van de taken. De financiele stafeenheid heeft bij-
voorbeeld aanzienlijke bevoegdheden, omdat zij een medeparaaf moet ge-
ven op alle stukken met financiele consequenties.

Het 'plaatje', het organigram, waarin eenheden worden gelocaliseerd,
heeft dan ook een ingrijpende betekenis. Het symboliseert de culturele
waarde van de organisatiestructuur. Alleen al de naamgeving van een afde-
ling heeft in dat perspectief betekenis:

'En dat is ook een reden dat ik die begrotingsafdeling daar heb weg-
gehaald en zeUs een andere naam heb gegeven. Natuurlijk gedeelte-
lijk om ook een mooie naam te hebben: 'budgettaire beleidsinforma-
tie'.'

De formele structuur vormt ook een afspiegeling van de sector, waarin het
DG opereert. Wijzigingen in de formele structuur zijn dan ook waardebela-
den, omdat ze op beleidsmatige ontwikkelingen in de sector kunnen voor-
uitlopen. Als die ontwikkelingen niet worden gewenst door de politieke lei-
ding, krijgt de organisatiestructuur een politieke dimensie:

'(..) men vond dat een departementele structuur voor het beheer van
bepaaide sectoren niet vanwege die structuur uitnodigend zou mogen
zijn  voor  de  sectorstructuur.'
'Dat zou ook hee! onverstandig zijn, want de Kamer (..) zou zeggen:
je  bent  bezig  de  wet  (..)  nu  al  te  effectueren  in  je  organisatie.'

In het DG circuleerde in de 'schuifoperatie' een zogenaamde 'houtskool-
schets', waarin de directeur-generaal zijn visie op het  DG en zijn structuur
op langere termijn had neergelegd. Binnen zeer korte tijd sprak iedereen
hierover en was de term gemeengoed geworden. Dat deze schets, gegeven
ook de naam, voorlopig was, werd bij voortduring benadrukt, maar mocht
niet baten. Juist omdat de structuur, zoals neergelegd  in een 'plaatje',  zo-
veel legimiteert en machtposities verdeelt, staat elke uitlating daaromtrent,
zeker van de hoogste leiding, in het brandpunt van de belangstelling.

Dat culturele belang van de organisatiestructuur en met name van de for-
mele structuur hangt in sterke mate samen met het feit, dat een overheids-
organisatie onder een politieke leiding fungeert. De politieke verantwoor-
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delijkheid vereist procedurele zorgvuldigheid en vastgelegde bevoegdhe-
den. Tussen politieke leiding en ambtelijke leiding zijn de taken structureel
verdeeld. Ideaaltypisch geformuleerd:

'De politieke top neemt de politieke beslissingen en de ambtelijke top
staat in dienst van de politieke top. Die moet zorgen dat die tent goed
loopt.'

In de praktijk wordt deze verdeling nogal eens doorbroken:

'Als de ambtelijke top niet zorgt dat de zaak hier gestroomlijnd
loopt, dan gaat de politieke top zich ermee bemoeien. Aan de andere
kant, als de ambtelijke top vindt, dat de politieke top steken laat val-
len, zullen ze zeker waarschuwende geluiden laten horen.'

Duidelijk is echter, dat dit in afwijking van het normatief wenselijke pa-
troon wordt aangeduid. De formele taakverdeling is de nastrevenswaardi-
ge.

De bestaande organisatiestructuur wijkt overigens af van wat historisch
gebruikelijk was:

'In het verleden is het hier nogal een eilandenrijk geweest. Met de
nieuwe directeur-generaal is er veel meer een tendens naar centralisa-
tie.'

Die centralisatie is omgeven met waarderingen. In het algemeen is men
voorstander ervan - althans binnen de eigen organisatie, want een centrali-
satie naar het departementale niveau wordt onwenselijk bevonden. Voor-
delen van centralisatie zijn coOrdinatie, afstemming en grotere eenheid, zo
blijkt uit interviews en documenten. De efficientie is ermee gediend.

Maar centralisatie beperkt ook de beslissingsvrijheid, met name op uit-
voeringsniveau:

'Wij moeten het werk doen maar mogen niets beslissen (..)'.
'In de loop der jaren hebben we minder bevoegdheid gekregen om
zelf  te  beslissen.'

Beperking van de beslissingsvrijheid op uitvoeringsniveau is ook, zoals eer-
der gesignaleerd, een belangrijk neveneffect van de nieuwe besturings-
conceptie. Centralisatie past daarin.

Binnen de formele structuur voltrekken zich werkprocessen en procedures,
die eveneens een culturele dimensie bezitten. Besluitvorming maakt hiervan
een belangrijk onderdeel uit, maar ook parafen-procedures en vergaderin-
gen.

In de werkprocessen speelt de hierarchie een bepalende rol. Enerzijds is
de hierarchie belemmerend en bron van weerstand, anderzijds verleent de
hierarchie zin aan veel werkprocessen. Die zin is vaak neergelegd in proce-
dures en procedurevoorschriften. De gedetailleerde regeling van paraaf en
medeparaaf is daartoe bijvoorbeeld ontworpen.
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'Maar dat heeft weI zijn winst opgeleverd, (alle stukken lezen, PF)
omdat men nu wist, dat hier geen stuk weggaat zonder mijn paraaf
en dat met bureau SG is afgesproken dat stukken zonder mijn paraaf
terugkomen.'

Tegelijk is de zin van procedures en procedurevoorschriften - bevestiging
van de hierarchie - bron van weerstanden en irritatie.

'De sfeer is bureaucratischer geworden. Voor een maatrege! moet
niet  idn  iemand  iets  doen,  maar  tien  mensen.'
'Wij doen het werk en de chef geeft zijn fiat. Wij mogen zelf geen
dingen  beslissen  zonder de paraaf van  de chef.  (.-)  Beslissingen  lopen
via  te  veel  schijven.'

En het grote aantal schijven zorgt weer voor vertragingen:

'(..)  als  een  ambtenaar  ergens  in  de  hiararchie  vandaag  beslist,  dat
hij dat stuk voor de staatssecretaris niet wit maken, dan kan hij dat
ongeremd twee jaar volhouden, omdat niemand dat in de gaten
houdt.'

Regeling van procedures leidt dan ook tot rituelen, zo wordt in een docu-
ment geconstateerd. De procedures zijn zelf belangrijker geworden dan
datgene, waarvoor ze zijn ontworpen, namelijk vastgestelde hierarchische
lijnen. Het eisen van recht tot mede-paraaf is zo'n rituele handeling.

Tegelijk zijn er tal van mogelijkheden de procedures te doorbreken: veel-
vuldige bilaterale contacten, waarbij hierarchische lagen worden overgesla-
gen; informele netwerken, die buiten procedures om werken; passeren van
hierarchische lagen onder al dan niet geforceerde tijdsdruk.

'Alle stukken lopen via ons; daar wordt nog wei eens omheengezeild.
Het gebeurt dat een directeur-generaal bij de minister binnenloopt en
het stuk meeneemt, of zo laat in de tas komt stoppen, dat wij al weg
zijn.'

Ook kan het helpen om in een proces onmiddellijk boven in de hiararchie
te beginnen, wat stafafdelingen regelmatig doen:

'Wij zoeken de contacten vaak meteen zo hoog mogelijk om voor een
deel af te zijn van de hifrarchische weg die je te gaan hebt als je laag
begint.'

Veel van dergelijke activiteiten horen weliswaar tot het reguliere patroon
in werkprocessen, maar ze worden vaak als afwijking van de norm ervaren.
De hibrarchie doorbreken en procedures vermijden zijn nuttige activiteiten,
maar vaak 'niet goed' voor de organisatie.

'Kijk  het  belangrijkste  is,  je  moet  een  chef  niet  passeren.'
'Ik denk, als je een formele structuur hebt en formeel hebt geregeld
hoe de beslissingen worden genomen en als er dan een soort netwerk
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tussen  zit  (...)  van  mensen,  die  nu  eenmaal  gemakkelijker  bij  je  bin-
nenlopen dan anderen en daardoor meer mogelijkheden hebben bij
de beinvloeding van  beslissingen,  het de vraag is of dat voor de orga-
nisatie  in  totaliteit  wei  verstandig  is.'

Structuur, werkprocessen en procedures zijn in het DG object van organi-

satieverandering. Organisatieverandering is vaak indirect gericht op de or-
ganisatiecultuur. Organisatieverandering, ook indien deze vooral op struc-
tuur en werkprocessen is gericht, is een vorm van cultuurverandering.
Nieuwe waarden, normen, houdingen, stijlen moeten worden geYntrodu-
ceerd en vooral het management is van die noodzaak doordrongen en geeft
daarvan blijk. Verschillende managers gebruiken vergaderingen veelvuldig
om voorbeelden van de met organisatieverandering beoogde cultuurveran-
dering te demonstreren.

Meest in het oog springende voorbeelden van organisatieverandering en
plannen daartoe in het DG in de onderzochte periode zijn de 'schuifopera-
tie' en de 'houtskoolschets: Beide kwamen reeds ter sprake. Een belangrij-
ke achtergrond voor organisatieverandering vormt de aan het DG opgedra-
gen personeelsreductie, te realiseren in 1990. Ongeveer een vijfde van het
personeelsbestand moet worden afgestoten  in deze 'krimp'.

Bij de personeelsreductie is een aantal waarden en waarderingen in het
geding. Omdat de personeelsreductie via natuurlijk verloop wordt gereali-
seerd (de politieke leiding heeft een garantie tegen gedwongen ontslagen ge-
geven) en omdat taken moeten worden afgestoten om de werklast aan te
passen, staat de eerder genoemde orientatie van medewerkers op hun func-
tie onder druk. Vele ambtenaren zullen ander werk krijgen en dat is reden
voor onrust.

'Mensen zien er vaak vreselijk tegenop om andere werkzaamheden te
gaan   doen.   Frustraties.   (...)  Als  je  functie  vervalt   wordt  je  in   het
gunstigste geval een nieuwe functie aangeboden. Waar kom je te-
recht? Wat zal je moeten doen? Dat is allemaal bedreigend voor veel
mensen.  De werksfeer zal anders zijn.  Ben je gemotiveerd om wat an-
ders te gaan doen, om eventueel bij te scholen?'

Bovendien percipieert men de afstoting van taken door het DG en daarme-
de het verdwijnen van functies als een impliciete negatieve waardering voor
verrichte werkzaamheden.

'De afgeslankte methode van nu in vergelijking met hoe we vroeger
werkten is moeilijk te verenigen met elkaar. Al het werk van vroeger
hoeft  niet  meer;  dat   lijkt  zo  zinloos.'

De zekerheid, die altijd verbonden was aan een betrekking bij de overheid,
staat dus onder druk. Onrust en onlust vloeien eruit voort. Ten aanzien van
medewerkers die een zekere leeftijd hebben bereikt ontstaat informele pres-
sie om van de VUT gebruik te maken. Oudere medewerkers formuleren re-
gelmatig, dat ze plaats maken voor jongeren. Ze ervaren dat doorgaans als
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een positieve daad, maar tegelijk wordt iets van de impliciete druk zicht-
baar daarin.

De personeelsreductie wordt in het DG verbonden met organisatieveran-
dering. In de 'schuifoperatie' worden afdelingen geYntegreerd, worden tus-
sen afdelingen personele unies gecreeerd en zijn taken geconcentreerd. Via
personele mutaties tracht de DG-leiding een structuur te realiseren, waarin
minder personeel de bestaande werklast, die volgens velen niet vermindert,
kan dragen.

De 'houtskoolschets' formuleert de achtergronden en doelstellingen van
de te realiseren organisatieverandering. Structurele veranderingen zijn: een
kleiner aantal eenheden; minder beheerstaken en meer beleidsontwikke-
ling; beperking van stafeenheden; minder hierarchische niveaus; decentra-
lisatie via een zo groot mogelijke mandatering; vergroting van bevoegdhe-
den en verantwoordelijkheden van lijnfunctionarissen; inzet van scholing
om deze veranderingen te realiseren.

De waarden, die daarmee zijn verbonden, zijn: grotere mobiliteit van
medewerkers; versterkte flexibiliteit van de organisatie; meer professionali-
teit in de taakuitoefening; een stijl van werken, die past bij de nieuwe mis-
sie van 'afstandelijke besturing'; minder nadruk op procedures en hierar-
chie.

Veel verschil van mening over de noodzaak van de verandering en over
de waarde van de doelstellingen ervan is niet waarneembaar. Wel wordt
scepsis geventileerd:

'Flexibilisering werkt niet omdat dat de taakstelling niet met zich
meebrengt. Werkt niet, althans niet in de zin 'van de definitie van het
bedrijfsleven. Wat is de efficiency-noemer van de overheid? Heb ik
nog niet ontdekt in al die 27 jaren. Er zijn veel onderdelen, die zich
niet rechtstreeks met de instellingen in de sector bemoeien. Hoe moet
je dat dan meten?'

Er zijn ook grenzen aan de mogelijke veranderingen:

'We  moeten  oppassen  niet  te  plat  te  worden.'

Ook de politiek wordt wat dat betreft als een storende factor ervaren:

'Het politieke aspect kom je steeds tegen. Je kan zeggen, organisatie-
kundig gezien zou het er zo uit moeten zien, maar de politiek raast
er  door  heen  en  dan  ziet  het  er  opeens  anders  uit.'

In de vormgeving van de organisatieverandering resulteren belemmeringen
in een incrementele aanpak.

'Ik denk dat het ook een beetje een strategie is van vallen en opstaan,
kijken hoe ver je kunt springen. Iedere keer kijken of de tijd rijp is
om een stapje verder te zetten.'

De leiding waardeert die incrementele benadering ook, omdat het realise-
ren van consensus een groot goed wordt geacht.
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Overigens wordt dat in het DG niet door iedereen zo gepercipieerd. Voor
velen zijn de veranderingen een verrassing:

'Het  kwam  nu  als  een  donderslag  bij  heldere  hemel.'
Men wordt vaak ook slecht op de hoogte gesteld, luidt een ander punt van
kritiek:

'Ik moet je zeggen, dat ik dat beneden alle peil vind, zoals dat gaat.
Er zijn altijd geruchten, waanzinnige geruchten, over toekomstige
ontwikkelingen.'

Implementatie van organisatieveranderingen is volgens verschillende gein-
terviewden een slecht ontwikkelde expertise in het DG:

'En dan kom je op het fenomeen, dat hier in huis natuurlijk ontzet-
tend weinig professionele bekwaamheid is op het gebied van organi-
satieaanpak.'
'Al dat geschrijf vindt geen weg in de organisatie zeu. Management
moet dingen afdwingen. Onze managers bedenken alleen plannen en
gaan vervolgens achterover liggen. Aan de uitvoering wordt niet ge-
dacht. Mensen moeten gestuurd worden vanuit bepaalde denk- en
werkrichting.'

Maar het belang van organisatieverandering is onomstreden. Alle waarne-
mingen duiden daarop. De dynamiek, die ermee gepaard gaat, wordt als
een positief verschijnsel gewaardeerd, zeker door het management. Een tij-
delijke missie kan erin worden onderkend en stijlveranderingen kunnen
worden benadrukt. Organisatieverandering wordt dan ook gezien als een
proces van cultuurverandering, hoe toevallig en persoonsafhankelijk som-
mige keuzen ook zijn.

Organisatieverandering staat in het DG ook steeds in het perspectief van
macht. Macht is immers een belangrijke waarde, die zin verleent aan struc-
tuur en functioneren van de organisatie. Veel grenzen aan organisatiever-
andering gesteld, vloeien voort uit de specifieke betekenis die macht heeft
in overheidsorganisaties en in het DG.

Omdat in overheidsorganisaties macht uiteindelijk politieke macht is, is
de mate van formalisering groter. Het functioneren van het DG leidt altijd
tot machtshandelingen in een specifieke maatschappelijke context. Dat
stelt grenzen aan de mate, waarin alternatieve organisatievormen kunnen
worden toegepast. Immers, de politieke controle maakt afbakening en hie-
rarchische geleding van verantwoordelijkheden noodzakelijk. De ambtelij-
ke leiding plaatst dat in een voortdurend dilemma: formeel is de machtspo-
sitie groot, feitelijke voorwaarden voor een effectieve ontplooiing van die
macht zijn weer beperkt.

De hiervoor besproken pogingen om in het feitelijk opereren formele
grenzen en hierarchische patronen te doorbreken zijn dan alternatieve vor-
men van machtsuitoefening. Organisatieverandering is een meer formele
weg om tot andere machtsverhoudingen te komen.

186



De rol van de politiek is daarin van groot gewicht. Enerzijds zijn organi-
satieveranderingen pogingen om de autonomie van de ambtelijke top ten
opzichte van de politieke leiding te vergroten, voorzover het de verant-
woordelijkheden ten aanzien van het apparaat geldt:

'De hele actie schuifoperatie is met name een poging om zo veel mo-
gelijk  van  die  besluitvorming  terug  te  krijgen  naar  het  niveau  hier.'

Zeker met benoemingen bemoeit de politieke leiding zich graag:

'Dan nemen de bewindslieden het allemaal uit handen en die regelen
dat  wei  even,  dat  vinden  ze  best  interessant  hoor  om  dat  te  doen.'

Anderzijds moet in organisatieveranderingen altijd rekening worden ge-
houden met politieke belangen:

'Er moeten dan ook ten behoeve van de politiek waarborgen gescha-
pen worden dat de ene portefeuille niet wordt ondergesneeuwd door
de andere, omdat er dan problemen ontstaan tussen de bewindslieden
waarbij  niemand  gebaat  is.'

Macht speelt in de interne organisatie van het DG voortdurend een beteke-
nisvolle rol. Zin wordt ontleend aan de relatie tot de politiek en een exclu-
sieve relatie met een van de bewindslieden is in dat verband statusverho-
gend. Veel co6rdinerende taken zijn vanuit machtsoverwegingen belang-

rijk, zeker ook als die taken interdepartementaal van aard zijn.
Persoonlijke posities worden in termen van macht gewaardeerd: deel uit-

maken van het netwerk van de directeur-generaal; een persoonlijke relatie
hebben met bewindslieden; belangrijke 'klussen' toebedeeld krijgen. Be-
langrijkste graadmeter voor de persoonlijke machtspositie is de carritre.
Ambtenaren, die daarin een andere koers kiezen, worden met verbazing be-
jegend:

'(...) sommige  mensen  kunnen  zich  niet  voorstellen dat je een stap  te-
rug doet; dat je een mooie positie als directeur opgeeft voor een staf-
functie. Sommigen zien dat als een stap terug. Anderen zullen den-
ken dat hier een soort paleisrevolutie heeft plaatsgevonden. Er zullen
ook mensen zijn die denken dat ik op een handige manier buitenspe!
ben gezet omdat een vertrouweling van de minister mijn plaats heeft
ingenomen.  Een  Veronica-achtige  televisieserie-benadering.'

Behalve macht is ook recht een structurerende waarde in het DG. Over-
heidshandelen is namelijk niet slechts geconditioneerd door het recht, maar
het is zelf rechtscheppend en behoeft voortdurende legitimatie in juridische
zin. Hoewel het recht door velen in de organisatie als een instrument wordt
gezien, is deze instrumentele orientatie in sterke mate beperkt door het
waarborgkarakter van het recht. Het recht is daarmede een belangrijk ele-
ment van de culturele dimensie van de DG-organisatie. De houding ten
aanzien van het recht is echter zeer ambivalent. Het wordt vooral geasso-
cieerd met omvangrijke en gedetailleerde regelgeving, die veranderingen
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blokkeert. Verandering van besturingsconceptie is mede op beperking en
versobering van regelgeving gericht. In de relaties tussen organisatiecultuur
en informatisering komen de percepties van de rol van het recht nog uitvoe-
rig aan de orde.

Hoewel ik tot dusverre vooral over dd cultuur van het DG heb gesproken,
moet voor een al te monolitische conceptie van die cultuur worden ge-
waakt. Juist wanneer cultuur als een dimensie van vele organisatorische
verschijnselen, als aspectsysteem, wordt opgevat, is evident, dat de cultuur
pluriform is, omdat deze verschijnselen niet uniform zijn. Die pluriformi-
teit van de cultuur komt op verschillende wijzen in subculturen tot uitdruk-
king. Twee in het oog springende verschijningsvormen noem ik.

In de eerste plaats zijn er verschillen tussen organisatorische eenheden,
in het bijzonder de directies. Verschillende factoren dragen bij aan die ver-
schillen. Zo is de sector, waarvoor een directie verantwoordelijk is, bron
van specifieke waarden, van een specifieke cultuur:

'Het verhaal is dat X (een directie, PF) altijd de herendirectie is.'
De stijl van de directeur en ruimer: het directieteam, zijn eveneens van be-
lang voor de cultuur van een directie. Belangrijke verschillen worden op
grond hiervan door velen gepercipieerd.

'Y (een directie, PF) is een echte vechtclub, een aantal hondsbrutale
mensen, die zich van niemand iets aantrekken: storen zich niet aan
procedures, lopen naar de minister.'

Als in de schuifoperatie een bepaalde directeur uitbreiding van zijn
taakstelling krijgt, vatten velen dat op als een signaal, dat diens stijl en de
daaruit voortvloeiende cultuur kennelijk worden gewaardeerd en dus effec-
tief zijn. Andere managementstijlen, die bijvoorbeeld een ruime mate van
delegatie omvatten, zijn minder gewaardeerd:

'Je ziet, dat de stijl van de directie Z veel botst met de algemene struc-
turen van het departement. Als er op een gegeven moment iets fout
gaat, wordt gelijk de directeur geroepen en men zegt: hoe zit dat
nou? Dan zegt hij: ja, dat weet ik niet; dat moet je aan de afdelings-
chef vragen  Of aan  de  medewerker  die  het  heeft  gemaakt.'

Tenslotte karakteriseren de taken, die een directie heeft, haar cultuur. In-
houdelijke beleidsontwikkeling heeft een andere symbolische waarde dan
financiele aangelegenheden, bijvoorbeeld. In de waardering van onder-
scheiden functies zijn overigens verschuivingen opgetreden met consequen-
ties voor die symbolische waarden.

De financiele functie mag zich in een vergrote belangstelling van politie-
ke zijde verheugen, hetgeen aan deze specifieke subcultuur een sterkere po-
sitie verschaft. De symboliek van de 'goedkeurende accountantsverklaring'
als belangrijk verschijnsel drukt die herwaardering uit.
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'Een verklaring waar de minister en wij echt wei waarde aan hechten,
omdat dat een  waarborg moet  zijn voor het  betrouwbaar financieel-
economisch  beheer.'

Uitbreiding van de ene directie ten detrimente van de andere vatten betrok-
kenen op als een waardering voor onderscheiden taken. De culturele waar-
de van de uitgebreide directie stijgt.

De tweede soort cultuurverschillen, die kan worden waargenomen, hangt
samen met soorten werkzaamheden en hiermee belaste groepen van ambte-
naren. Tussen minstens drie groepen van medewerkers bestaan aanmerke-
lijke culturele verschillen, die elk tot specifieke subculturen leiden. De ver-
schillen betreffen vooral de orientatie op respectievelijk het werk en de or-
ganisatie.

De eerste groep wordt gevormd door uitvoerende medewerkers, inclusief
leidinggevenden, in de lagere schalen. Deze groep is vooral georienteerd op
de functie, op de afdeling, waarbinnen men werkt en op de instellingen, die
men 'bedient'. Werkzaamheden hebben  vaak een sterk routinematig  ka-
rakter. Ontwikkeling van de organisatie en veranderingen ondergaat men
veelal passief. Het carritreperspectief is uiterst bescheiden. In deze groep
werkt een relatief groot aantal mensen met zeer lange dienstverbanden.
Leeftijd wordt dan ook regelmatig als een oorzaak van cultuurverschillen
gepercipieerd.

'Volgens mij is het zo, dat er in dit huis een soort van generatiever-
schil  is.  een  aantal  cultuurverschillen.'

De tweede groep bestaat uit beleidsmedewerkers en senior-beleidsmedewer-
kers en is voor een belangrijk deel academisch opgeleid. De ori8ntatie is in
sterke mate beleidsinhoudelijk, met vaak een specifieke motivatie voor vor-
men van vernieuwing in de sector. De expertise, die men heeft is eveneens
inhoudelijk op de sector gericht. Ze zijn vooral in de jaren zeventig en be-
gin jaren tachtig in groten getale in het DG komen werken. De orientatie
op management en op algemene aspecten van beleid en organisatie is zwak
ontwikkeld.

De derde groep zijn de managers. Ze beschikken over beleidsinhoudelij-
ke deskundigheid en interesse, maar de orientatie geldt vooral de organisa-
tie, beleidsontwikkeling in algemene zin en management. Bovendien is deze
groep sterk op politiek-bestuurlijke kwesties gericht. De eigen carritre is
daarnaast een oogmerk, dat voortdurend wordt bewaakt.

Tussen deze groepen bestaat op grond van deze kenmerken een aanmer-
kelijk verschil in cultuur. Bovendien verschillen de machtsposities aanzien-
lijk en is de waarde, die aan de onderscheiden werkzaamheden in de orga-
nisatie wordt toegekend, in de afgelopen jaren veranderd. Naar mijn waar-
neming is die verandering vooral ten voordele van de laatste groep, de ma-
nagers, uitgevallen.

Ten aanzien van beleidsuitvoering bestaat vaak een negatieve waarde-
ring, omdat deze taak wordt geassocieerd met gedetailleerde bemoeienis en
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controle. Deze taken moeten ook voor een deel worden afgestoten.

'(...)  dat  zijn  hele  traditionele,  behoudende  circuits,  die  de  instelling
hebben: we hebben het al jaren zo gedaan en waarom moet dat nu
anders.'

De werkzaamheden van beleidsmedewerkers worden ook negatiever ge-
waardeerd. Te geringe aandacht voor uitvoering, beheer en financian
bestaat volgens velen in de taakopvatting van deze medewerkers. Boven-
dien kritiseert men de onderbouwing van hun producten:

'Je schrijft dan stukken met hele mooie zinnen. Maar wat is nu de
kern van het plan, waar is het op gebaseerd? Dan waren het maar
drie zinnen: zoiets van het gaat niet goed en het moet maar eens an-
ders.'

Van de kant van de managers - ik noemde dit al eerder - acht men de exper-
tise van beleidsmedewerkers te eenzijdig beleidsinhoudelijk. Bestuurskun-
dige en organisatiekundige expertise, alsmede een versterking van politiek-
bestuurlijke affiniteit zijn volgens het management noodzakelijk.

Tenslotte is er de laatste groep - de managers - die profiteert van de gene-
rale herwaardering van management en leiderschap, ook in overheidsorga-
nisaties. Dat wordt uiteraard versterkt in tijden van personeelsreducties en
reorganisaties, die, zoals dat heet, 'krachtig management' behoeven. Bete-
kenisvol is in dit verband, dat de term 'management' gemeengoed is gewor-
den voor leidinggevende activiteiten in het DG.

Het culturele aspectsysteem van het DG is hiermede beschreven. Samen
met de culturele contingentiefactor en het culturele subsysteem vormt het
de organisatiecultuur van het DG, zoals in deze studie onderzocht. In het
volgende hoofdstuk zal ik beschrijven, hoe informatisering de organisatie-
cultuur van het DG beYnvloedt en hoe de organisatiecultuur op haar beurt
in formatisering  in  het DG beYnvloedt.
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Hoofdstuk 9

De organisatiecultuur van het DG en informatisering

1. Inleiding

De organisatiecultuur van het DG heb ik in het voorgaande hoofdstuk be-
schreven. Nu zal ik de relaties tussen die cultuur en informatisering in het
DG beschrijven. Verandert de cultuur? Is er sprake van een specifieke
vorm van informatisering vanwege de bestaande cultuur? Dat zijn enkele
vragen, die moeten worden beantwoord. Een zorgvuldige verkenning van
de in het DG gepercipieerde relaties tussen organisatiecultuur en informati-
sering is daartoe geboden. Ook hier staan de bronnen - interviews,
document-analyse en observaties - centraal. Het DG is weer 'aan het
woord'.

De beschrijving volgt opnieuw conceptualisering en analyseschema, zo-
als gepresenteerd in hoofdstuk 6. De drie categorieen, die worden gehan-
teerd,   zij n:
-  de culturele contingentiefactor en informatisering;
-  het culturele subsysteem en informatisering;
-  het culturele aspectsysteem en informatisering.
Ook de in hoofdstuk 6 gepresenteerde en in hoofdstuk 8 gehanteerde sub-
categorieEn komen terug.

De relaties tussen de organisatiecultuur en informatisering worden on-
derscheiden in twee patronen:
- informatisering beinvloedt de organisatiecultuur;
-  de organisatiecultuur beYnvloedt informatisering.
Uiteraard is het onderscheid analytisch. In werkelijkheid zijn de relatiepa-
tronen niet steeds eenduidig causaal. Ik moge verwijzen naar hetgeen ik
hierover in hoofdstuk 6 heb betoogd.

2. De culturele contingentiefactor en informatisering
In de culturele contingentiefactor zijn de politieke cultuur en de cultuur
van de maatschappelijke sector de belangrijkste elementen. Informatise-
ring beYnvloedt deze elementen en wordt erdoor beinvloed. De ideologische
herorientatie binnen de politieke cultuur speelt met betrekking tot informa-
tisering een belangrijke rol. Tenslotte is nog van belang, dat informatise-
ring zelf voor een belangrijk deel exogeen van aard is en dus een contingen-
tiefactor.

De invloed van informatisering op de politieke cultuur is nog object van
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ambivalente beoordeling. Door de met informatisering veronderstelde ver-
beteringen in de bedrijfsvoering hoopt men de dienstbaarheid aan de poli-
tiek te kunnen verbeteren. Aldus kan een rationalisering van de politieke
cultuur worden gerealiseerd. Politieke uitgangspunten en beleidsvoorne-
mens zijn dankzij informatisering beter te onderbouwen en effecten kun-
nen gemakkelijker worden doorgerekend.

'Door betere informatievoorziening zijn we in staat sneller de conse-
quenties aan de politiek door te geven, waardoor wellicht ander ge-
drag in de politiek komt, beter onderbouwde beslissingen komen.
Informatievoorziening  gaat  ook  naar  boven  toe  werken.'

Gegeven de benadrukte loyaliteit en dienstbaarheid van het ambtelijk ap-
paraat, acht men daardoor een versterking van het politieke primaat moge-
lijk. Versterking van het ambtelijk informatiemonopolie en vergrote moge-
lijkheden tot manipulatie van informatie, zijn effecten, die slechts spora-
disch als waarschijnlijk worden gekarakteriseerd. Rationalisering van de
politiek door informatisering zal overigens wel leiden tot reductie van poli-
tieke bemoeienis op details en tot vermindering van politieke irrationaliteit.
Veelvuldig is de overtuiging te beluisteren, dat daarmede de rol van de poli-
tiek sterker wordt, omdat deze rationeler en op hoofdlijnen kan sturen
dankzij informatisering.

De invloed van informatisering op de cultuur van de maatschappelijke sec-
tor waarop het DG is gericht wordt voor een belangrijk deel bepaald door
de veranderingen in de besturingsconceptie, die worden beoogd, en waarin
informatisering een functie vervult. De maatschappelijke sector moet na-
melijk autonomer worden en de besturing van de sector door het DG af-
standelijker. Die afstandelijkheid - besturing op hoofdlijnen, metabestu-
ring en globalere controle - veronderstelt een verbeterde informatievoorzie-
ning. De informatiebehoefte van het DG moet worden beperkt en
gestroomlijnd. Op grond van basisgegevens en normeringen kunnen activi-
teiten in de sector worden gefinancierd en gelegitimeerd en kan het DG ver-
nieuwingsimpulsen geven, die zowel beleidsinhoudelijk kunnen zijn, als de
sturing van en door de sector betreffen. Een herhaaidelijk genoemd ver-
want effect op de culturele contingentiefactor is dan de vermindering van
de overlegcultuur. Intermediaire organen krijgen enerzijds een grotere ver-
antwoordelijkheid voor de sturing van de betreffende sectoren, anderzijds
kan hun rol als informatieverschaffers worden beperkt. Via informatise-
ring en met name de ontwikkeling van basisregistraties kan de informatie
immers rechtstreeks van de instellingen worden betrokken.

De culturele contingentiefactor beYnvloedt ook informatisering. De poli-
tieke cultuur beinvloedt informatisering door deze te stimuleren. Budgetten
worden ter beschikking gesteld. De overtuiging luidt, dat informatisering
noodzakelijk is. De ideologische herorifntatie op overheidsoptreden vormt
de achtergrond. Meer bedrijfsmatigheid en rationalisering zijn gewenst: de
overheid moet 'kleiner, maar beter' worden. Informatisering levert, zo is
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de overtuiging, aan de personeelsreductie een belangrijke bijdrage.
Vooral de sterke nadruk op informatisering van het financiele beleid is

politiek gernspireerd.

'Oorsprong komt uit het regeerakkoord: beheersing van de
geldstroom en daaraan voorafgaand de koppeling van beleid en be-
heer.'

Bovendien speelt het optreden van de Kamer een rol:

'De Kamer zal niet zo gauw meer voorstellen waaraan kwantitatieve
en financiele paragrafen ontbreken nog in behandeling nemen.'

Verder gaat de stimulering vanuit de politieke cultuur overigens niet. De
stimulering wordt dan ook nog onvoldoende bevonden.

'(...) maar wat ik ervan gezien heb, investeert een overheidsbedrijf
niet   zoals  het   bedrijfsleven  zou  doen.'

Inhoudelijke interventies terzake van informatisering op grond van al dan
niet gewenste effecten op de culturele contingentiefactor zijn niet waar te
nemen. In dat verband kan nog worden gewezen op de ten dele ideologisch
gefundeerde beslissing de technologische ontwikkeling extern te laten
plaatsvinden, conform het

'(...) advies van de commissie-Pannenborg,dat instrumentontwikke-
ling op informatievoorzieningsgebied in de particuliere sector moet
gebeuren.'

Ook van de kant van de maatschappelijke sector, waarvoor het DG verant-
woordelijk is, valt er weinig beinvloeding van informatisering te traceren.
Wel is er bemoeienis met basisregistraties en de aard van de gegevens hier-
in.

'Waar we naar toe willen zijn basisregistraties; met een echte basisre-
gistratie zijn we vastgelopen, dat hebben intermediaire organisaties
geblokkeerd.'
'Discussie   is   er   over   (...)   het   niveau   waarop   gegevens   geregistreerd
worden. te weten vastleggen van totalen per eenheid, registratie van
individuele personen, niet uniek identificeerbaar, of gegevens die wei
identificeerbaar  zijn.'

Vanuit de sector worden argumenten gehanteerd inzake privacy van perso-
nen en instellingen en de wenselijkheid om de informatieverzameling te be-
perken en te stroomlijnen.

Informatisering is zelf overigens een contingentiefactor. Informatisering is
volgens vele documenten een externe veranderingsimpuls. Informatisering
in het DG is met andere woorden voor een belangrijk deel afhankelijk van
exogene ontwikkelingen op het terrein van de informatietechnologie. De
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invloed van het DG hierop is beperkt en betreft alleen de selectie van soor-
ten technologie. In hoofdstuk 10 zal ik de culturele gevolgen van deze af-
hankelijkheid bespreken op grond van een analyse en interpretatie van het
culturele karakter van informatisering en informatietechnologie.

In het DG wordt informatisering als contingentiefactor belichaamd in de
aanwezige hardware en software. De industrie tracht op de keuze daarvan
invloed uit te oefenen:

'De  lobby  bij  de  politieke  top  van  bijvoorbeeld  Philips  is  groot.'

Ook de in grote aantallen aanwezige externe adviseurs representeren infor-
matisering als contingentiefactor. Deze adviseurs brengen een specifieke
expertise binnen de organisatie. Die expertise betreft vooral informatie-
technologie en de organisationele condities voor invoering ervan. Cultureel
heeft die aanwezigheid specifieke gevolgen. De expertise is op een bepaalde
wijze gekleurd. Terzake zijn ook veranderingen te observeren:

'Wat je nu ziet is, puur commercieel, dat er een opwaartse druk is
op het terrein van de consultancy terwijl de softwarekant en systeem-
ontwikkeling onder druk staan.(...) Het is niet toevallig dat in de top
van   het  project   (net  V -project,  PF)  veel  mensen  zitten   met  een  so-
ciaal-wetenschappelijke achtergrond. De mensen met bijvoorbeeld
een wiskundige achtergrond en de harde informatica blijven vaak ste-
ken  in  een  bepaaide fase  van  hun  carritre  omdat  ze de eigenschappen
missen projecten te leiden:

Die veranderingen hangen samen met de verschuiving in benadering van in-
formatisering. Vooral de samenhang tussen organisatie en informatie wordt
benadrukt. De nieuwe benadering heet dan ook de '0 & I-benadering'.

Deze benadering maakt decl uit van wat de externe adviseurs de 'filoso-
fie' van het bureau, waar ze alle deel van uitmaken, noemen. Voor het op-
treden van de externe adviseurs acht men deze filosofie van groot belang.
Men brengt daarmede een specifieke cultuur in. De waarden en normen,
die in die cultuur centraal staan, betreffen niet alleen de technologie, maar
ook de organisatie en het beleidsproces ten behoeve waarvan de technolo-
gie wordt geintroduceerd. Met de toename van informatisering in het DG
zal deze cultuur bijdragen aan de subcultuur rondom informatisering en
deze subcultuur zal aan belang winnen door die toename. Ik kom daar bij
de beschrijving van het culturele aspectsysteem op terug.

3. Het culturele subsysteem en informatisering
De relaties tussen het culturele subsysteem van het DG en informatisering
groepeer ik binnen de volgende subcategorieen: politiek, de nieuwe missie
of besturingsconceptie, waarden en normen, managementstijlen en infor-
mele communicatie, symboliek. Ook hier besteed ik aandacht aan de ge-
noemde tweezijdigheid in de relaties. Die tweezijdigheid behandel ik per
subcategorie.

194



Informatisering in het DG zal een belangrijke invloed hebben op de pok-
tiek, zo neemt men waar en meer nog: zo verwacht men. Rationalisering
van de politiek is een belangrijk doel. Betrokkenen bij informatisering heb-
ben, meer nog dan andere medewerkers, een uitgesproken visie op het irra-
tionele karakter van politiek:

'Een aantal jaren is er veel in de politiek beweerd, zonder dat er erg
hoge eisen werden gesteld aan bewijzen dat bepaaide gevolgen zou-
den optreden. Als de politiek het accepteerde was het dus goed.'
'Je weet van te voren niet wat voor beleid er allemaal gaat komen,
wie nou wat verzint, want dat gebeurt gewoon altijd.'

Vanuit die waardering van politiek als irrationele en storende factor kent
men aan informatisering het effect toe van mogelijke rationalisering. Dat
effect wordt beschouwd als een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van
politiek handelen.

'Je kunt met dergelijke gegevens beter gefundeerde adviezen geven
aan  de staatssecretaris,  over de  mogelijke gevolgen  van  de stappen.'
'Ik denk dat ik daar een inbreng heb en de kwaliteit van de politieke
besluitvorming  kan  bevorderen.'

Tegelijkertijd beYnvloedt de politiek - gegeven de centrale culturele waarde
ervan - de informatisering. Politiek is zowel conditie als belemmering voor
informatisering. In conditionele zin gaat het om de eerder gesignaleerde,
maar ook in het DG geldende stimulering van informatisering door de poli-
tiek. De noodzaak van informatisering is onbetwist en er bestaat politieke
steun, hetgeen van eminent belang wordt geacht en ook expliciet wordt be-
vorderd:

'Men heeft er altijd voor gezorgd (...) dat er politieke dekking van
bovenaf  was.  Men  zorgde  voor  formele  besluiten  (...).   In  die  zin  is
politieke  druk  georganiseerd  en  is  op  tijd  ermee  begonnen.'

Belemmerend blijft het irrationele karakter van politiek. Daartegen wor-
den afweermeclianismen ontworpen. De politiek wordt in zekere zin buiten
informatisering gehouden:

'Dat is ook een belangrijke taak die de dagelijkse projectleiders heb-
ben om die echte systeem-ontwikkelaars en ontwerpers af te scher-
men van de politieke zaken. Veranderende visies hebben consequen-
ties voor lopende projecten, dat is voor echte automatiseerders moei-
lijk te begrijpen.'

De rol van politiek ten aanzien van informatisering komt in een aantal spe-
cifieke opvattingen over informatisering tot uiting. Vooral de politieke na-
druk op informatisering op financieel terrein speelt een rol. Dat heeft tot
keuzen geleid, waarbij financiele projecten prioriteit hebben gekregen. Ik
kom daarop bij het culturele aspectsysteem terug, waar ik de betekenis van
het financiele aspect en de financiele subcultuur voor informatisering
bespreek.
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Daarnaast is de politieke wens om personeelsreductie te realiseren van
belang. Informatisering wordt daarvoor als een belangrijk instrument ge-
zien. Die opvatting vloeit voort uit de gedachte, dat met name uitvoe-
ringstaken, die moeten worden afgestoten, zich bij uitstek lenen voor infor-
matisering. Het routinekarakter van deze taken vormt de kern van de argu-
mentatie.

'We hebben hier ontzettend veel routinematige handelingen, ontzet-
tend veel informatiestromen die je buitengewoon goed kunt automa-
tiseren.'

De meer politieke taken - vooral beleidsontwikkeling - zijn, naar het oor-
deel van velen, ongeschikt voor informatisering.

'Kwalitatief heeft veel te maken met politieke afwegingen. Dit is niet
om te zetten in iets waar informatietechnologie iets mee kan. Het
gaat om belangenafwegingen, persoonlijke dingen, enz.'

Als gevolg wordt gesignaleerd, dat informatisering een technische aanpak
krijgt:

'De politieke ontwikkeling heeft men niet opgepakt; er heeft een le
technische aanpak plaatsgevonden.'

Informatisering krijgt daarmede een begrensde status: informatisering is er
voor routine-werk. Door dergelijke taken te informatiseren kan het DG
zich beter wijden aan het 'echte werk', hetgeen nog steeds beleidsontwikke-
ling en politieke advisering is.

De waarden en normen, welke met informatisering in het DG verbonden
zijn en die een andere invloed van informatisering op het culturele sub-
systeem representeren, dragen aan de hiervoor weergegeven politieke op-
vattingen  over in formatisering  bij.

Informatisering is voor iedereen een vorm van rationalisering. Rationele
bedrijfsvoering is een centrale waarde, zo laten interviews en documenten
zien. Informatisering is een manier om het functioneren van overheidsor-
ganisaties rationeler te maken. Gekwantificeerde informatie komt sneller,
in grotere hoeveelheden en in toegenomen kwaliteit beschikbaar. Meer in-
formatie en vooral gesystematiseerde informatie resulteren in grotere ken-
nis en leveren als zodanig een bijdrage aan de effectiviteit van overheidsor-
ganisaties. Effecten van beleid kunnen met een grotere mate van waar-
schijnlijkheid worden geprognosticeerd en tevens inzichtelijk worden ge-
maakt, zodat bijstelling dan wel verandering of bebindiging van beleid ge-
motiveerd kunnen geschieden. Bovendien kan informatisering bijdragen
aan verduidelijking van hetgeen niet-rationeel is en dus beter niet kan wor-
den geeffectueerd. Aan informatisering komt met andere woorden een
functie van 'verlichting' toe.

Tegenover de vroegere kwalitatieve werkwijze plaatst informatisering
nieuwe waarden.
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'Vroeger was het een heel dik verhaal en daaronder lagen misschien
drie getallen. In de toekomst zal het worden een grondige analyse van
harde  feiten  en  op  basis  daarvan  een  A4-tje.  (...)  Je  kunt  dan  beter
sturen en plannen maken. Elke organisatie die wit sturen heeft een
beeld nodig van waar je bent en waar je naar toe wilt.'
'Op deze manier krijg je het beter in handen.'

Efficientie en effectiviteit zijn waarden, die door informatisering in belang-
rijke mate worden gestimuleerd. In samenhang daarmee legt informatise-
ring de nadruk op standaardisatie, harmonisatie en uniformering. Juist die
effecten worden hoog gewaardeerd: ze brengen meer eenheid in beleid en
uitvoering  en ze voorkomen willekeur  en  te veel politieke 'grilligheid'.

Vooral werkstijlen in het DG zullen daardoor veranderen. De waarde-
ring van wat een 'goede ambtenaar' is wijzigt.

'Het is bij ons (...) zo, dat mensen wat moeten onthechten (...) van de
instellingen. Mensen hebben een ambtenarij uit de cultuur van: 'we
hebben een veertig instellingen. Ik beheer veertig instellingen (...)'.'

Die betrokkenheid moet meer naar de organisatie worden verlegd:

'Maar niet vanuit onze verantwoordelijkheid voor die instelling maar
vanuit onze verantwoordelijkheid voor het groot systeem. Nou ik
denk dat onder andere door automatisering, waarbij je dus werk-
zaamheden meer rationaliseert en alle werkzaamheden voor alle in-
stellingen op die manier doet, dat een andere visie geeft op wat je aan
het doen bent, lijkt mij.'

De werkzaamheden worden niet alleen efficienter, maar tevens effectiever
6n rechtvaardiger.

'Het  is een heel  objectief systeem.  Het dwingt heel duidelijk tot prio-
riteitstelling, die uniform is voor alle instellingen; je kunt je budget
duidelijk onderbouwen; je kunt precies aangeven wat je kunt doen
met het aan jou toegestane budget: je kunt ook duidelijk laten zien
van wat je meer zou kunnen doen en  heel gericht,  wat je zou kunnen
doen, inhoudelijk (...).'
'De vraag ontstaat, hoe kan het beter, sneller en rechtvaardiger; dan
kom je op automatisering.'

Informatisering vraagt om een verandering van mentaliteit ten aanzien van
het werk. Informatiesystemen nemen een steeds centralere plaats in, waar-
door mensen andere waarden ten aanzien van hun werk moeten ontwikke-
len. De drang tot rationalisering is heel sterk. Men ervaart dat 'aan den lij-
ve'.  Bovendien is grotere discipline nodig:

'(...)  het  vereist  een  gedisciplineerder  werken  dan  je  je  vroeger  kon
permitteren. Je moet dingen van te voren logisch bedenken, want die
apparaten  reageren  logisch  en  rechtlijnig.'
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De werkprocessen worden abstracter, volgens een geinterviewde, en dat
heeft consequenties voor ambtenaren.

'(...)  de computer  maakt  geen fouten.  Volgens mij  is  het  een  gewen-
ningsproces, vergt andere mentaliteit. Men geeft snel het systeem de
schuld. Mentaliteit moet handen en voeten krijgen. In het geautoma-
tiseerde proces wordt men in tegenstelling tot het papieren werkpro-
ces minder snel geconfronteerd met Jouten. Men moet verbanden leg-
gen tussen gegevens, men heeft juiste gegevens nodig en men moet
meer vooruit kijken. leren door het systeem heen te kijken. Op papier
komt het meer op je af, de noodzaak tot het leggen van verbanden
blijkt niet noodzakelijk. Nu moet er meer abstract gedacht worden,
principes  begrepen   worden  en   moet   men  kunnen  analyseren.'

Werkzaamheden kunnen door informatisering dan ook worden opgewaar-
deerd, denkt een geinterviewde:

'Door automatisering zou je beleidsmatige taak en uitvoerende taak
meer  kunnen  concentreren  in  din  hand  (...).'

Dat vereist echter een andere mentaliteit.

'Het trekt de mensen naar een bepaald niveau van denken. Je moet
de informatie kunnen gebruiken, ermee overweg kunnen gaan, weten
wat waarvoor dient, zodanig in de organisatie gebruiken dat zij beter
wordt, automatisering gebruiken als tool. Bepaalde werkzaamheden
kan je heel snel doen en tegelijkertijd kan je aantal beslissingen ne-
men. Dat is integratie van aantal taken die vroeger waren opgedeeld.'

Wat informatisering voor het culturele subsysteem als zodanig betekent, is
nog niet onderwerp van een gemeenschappelijke overtuiging. In meerderheid
acht men de gevolgen positie f. Een versterkte bedrij fsmatigheid, conform de
politieke achtergronden van informatisering, wordt als belangrijkste effect
gezien en toegejuicht. Een geinterviewde plaatst vraagtekens bij de vaak ge-
noemde flexibiliteit, die door informatisering zou worden bevorderd en ge-
looft evenmin, dat ambtenaren meer ruimte voor creativiteit krijgen.

'Resultaat van geautomatiseerde systemen is, dat ze de creativiteit en
flexibiliteit in een organisatie doden. Feit dat automatisering van
systemen flexibiliteit en creativiteit van de mensen vergroot, daar ge-
loof ik geen barst van. Systemen binnen het V-project halen iedere
speelruimte, die de mensen vroeger hadden, weg.

Ook van een andere kant wordt onzekerheid over de betekenis van de cul-
turele gevolgen geformuleerd.

'Ik zie het beschikbaar zijn van alle gegevens voor alle delen van de
organisatie en het door zichtiger maken van de processen, als be-
stuurlijke  voordelen.  Het  is  bijna een  existiantele vraag of je de  hele
trend als  cultuurwinst  kunt  beschouwen.'
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Ondanks die onzekerheden is er vanuit het culturele subsysteem weinig
weerstand tegen informatisering waar te nemen. Zo die er is, verbindt men
deze  met 'de klassieke ambtenaar', hetgeen pejoratief wordt bedoeld:

'Van  de  klassieke  ambtenaar  zal  het  heel  wat  flexibiliteit  vergen.'

En weerstand berust vaak op vooroordelen:

'Sommige mensen beschouwen het als minderwaardig om achter zo'n
terminal te gaan zitten. Je zou dan op een typiste lijken. Zulke voor-
oordelen bestaan er.'

Overigens wordt informatisering als een onomkeerbaar proces beschouwd.
Weerstand  is  dan  ook niet zinvol  en niet 'modern':

'Wij vinden dat je met de tijd mee moet gaan; de opmars van de
automatisering kun je niet tegenhouden, maar je moet weI zorgen,
dat  er  zinnig  mee  gewerkt  wordt.'

Die zinnigheid is af te leiden uit de beperkingen, die aan informatisering
worden gesteld. Vele waarden van de bestaande cultuur moeten ervan wor-
den uitgezonderd:

'Als je ales zou gaan automatiseren zou je echt een computer-
gestuurd bedrijf worden. Dat is ongewenst. Het beleidsterrein heeft
ook nog met menselijke waarden te maken, met cultuur, creatieve
aspecten.'

De hier geschetste waarden en normen, welke informatisering met zich
brengt en welke ten aanzien van informatisering gelden, komen voor een
belangrijk deel voort uit de nieuwe 'missie' van het DG, de nieuwe bestu-
ringsconceptie. Veel van de zingeving, die in deze missie besloten ligt,
wordt in documenten en interviews expliciet gerelateerd aan informatise-
ring. Dat betekent, dat informatisering aan die missie een belangrijke bij-
drage levert, terwijl ook de missie aan informatisering een bepaalde beteke-
nis toekent.

Regelmatig wordt informatisering als vereiste voor realisering van de
nieuwe besturingsconceptie genoemd. Afstandelijkheid van besturing kan
naar veler oordeel niet buiten een adequaat inzicht in gegevens betreffende
de sector.

'We willen hier weI weten wat er met de sector in het land gebeurt,
maar dan niet vanuit het oogpunt van fijnmazige besturing,  maar om
het geheel te kunnen overzien. waarbij een aantal beleidslijnen ge-
trokken  kan  worden.'
'Om een afstandelijke besturing te realiseren is het noodzakelijk dat
je sneller en systematischer tot bepaalde besluitvorming komt. Je
hoeft niet meer te gissen.'
'Informatie is uiterst essentieel om je besturingsinstrumentarium te
kunnen creeren. Je moet weten wat er aan de gang is wil je bestuur
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op afstand kunnen realiseren. Uiteindelijk blijft de minister verant-
woordelijk voor het parlement.'

In eerste instantie echter is voor informatisering een motief: de gewenste
personeelsreductie. Informatisering, zeker indien uitvoeringstaken in toe-
nemende mate worden verricht door informatiesystemen, maakt inkrim-
ping van het personeelsbestand mogelijk. In vele documenten is een derge-
lijke motivering aan te treffen. Feitelijke toetsing van deze verwachting
heeft overigens niet plaatsgevonden: twijfels terzake zijn dan ook te be-
luisteren.

Voor deze studie is echter van belang, dat informatisering voor de be-
staande organisatie vanwege deze mogelijke effecten betekenis heeft. In-
formatisering vermindert de werklast en wordt in die zin gewaardeerd.

In de nieuwe besturingsconceptie ligt een sterk accent op bedrijfsmatig-
heid, zoals eerder aangeduid. In die bedrijfsmatigheid neemt het bewust-
zijn van financieel management als belangrijke waarde een cruciale rol in.

'Uitgangspunt (mijn interpretatie): de organisatie kan optimaal suc-
cesvol functioneren als financieel beheer op orde is (...): beleid aan
geld  zien  te  koppelen.'

Informatisering wordt vanuit deze optiek sterk aan de financi8le functie in
het DG gekoppeld. Het effect daarvan is dat uitvoering en beheer, in ieder
geval in relatie tot informatisering, een minder lage status krijgen.

'Op managementniveau is men zich steeds meer bewust van het be-
drijfsmatige denken, men gaat meer budgetgericht werken. Men
maakt geen winst, maar winst kun je ook vertalen in het doelmatig
handelen. Men wordt zich steeds meer bewust van het doelmatig-
heidsaspect.'
'Het is ook geen schande, nee het is bon ton om in je beheer te in-
vesteren:

De nieuwe besturingsconceptie benadrukt ook een vermindering van regel-
geving, alsmede een beperking van de mate van detaillering erin. Te veel
en te gedetailleerde regels zijn onwenselijk en bovendien kostbaar:

'Detail  kost  geld.'
Globale regelgeving en bekostiging, die veel minder op basis van gedetail-
leerde criteria plaats vindt, maken informatisering mogelijk. De herorien-
tatie in de nieuwe missie bevordert informatisering, met name op het ter-
rein van financiele verdeling en toekenningen.

00gmerk van afstandelijker regelgeving is enerzijds een vergroting van
autonomie in de sector, anderzijds een vermindering van beleidsvrijheid op
uitvoeringsniveau binnen het DG. Informatisering wordt daartoe ingezet,
hetgeen op een invloed van het culturele subsysteem op informatisering
Wijst.
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'Wel degelijk is het hier de bedoeling door informatisering het aantal
vrijheidsgraden terug te brengen. In die zin is het een weloverwogen
keurslijf op sommige punten. (...) Dat stukje beperking van vrij-
heidsgraden is niet erg; in principe moeten de instellingen rechtmatig
behandeld  worden,   toetsbaar  op  criteria  en  gelijke  behandeling.'

Tegelijkertijd bevordert informatisering ook vermindering van regelgeving
en vooral gedetailleerde regelgeving.

'Dingen moeten simpeler.  (...) Ik  zeg dan,  maak het  zo simpel dat de
computer het kan uitvoeren,  niet dat je op een regel 300 uitzonderin-
gen kunt maken die helaas niet te programmeren zijn. Vereenvoudi-
ging  van  regelgeving  is  nodig  om  ooit  te  kunnen  automatiseren.'

Informatisering verkleint daarmede de beleidsvrijheden op uitvoeringsni-
veau - in ieder geval is dat de perceptie:

'Voor een aantal mensen is het overgaan naar een standaardbeoorde-
ling van aanvragen en niet meer zelf hoeven na te denken of deze in-
stelling  nu  wei  of  niet  een  vergunning  krijgt.'
'Deze verandering is voor de mensen veel moeilijker. Men heeft altijd
gedacht dat men iets moois voor de instellingen regelde. Nu wordt
dat via de computer gedaan op basis van standaarden en normen.'

Door deze inperking van discretionaire bevoegdheden c.q. mogelijkheden
moet de bestaande nauwe verwantschap tussen ambtenaren en afdelingen en
een bepaalde subsector worden doorbroken. Ambtenaren en afdelingen die-
nen zich primair op de organisatie zel f en op de politiek te oritnteren en zich
minder op te stellen als dienstverleners aan of belangenbehartigers voor in-
stellingen. De bestaande situatie wordt vaak getypeerd als een clientible-
systeem met verschillende 'onafhankelijke koninkrijkjes'.  In de nieuwe si-
tuatie moet de relatie afstandelijker worden: dienstverlening kan in toene-
mende mate aan intermediaire organisaties worden overgelaten. Door meer
en meer beslissingen via informatiesystemen te produceren en daarmede
besluitvorming te standaardiseren en te harmoniseren is een sterke indentifi-
catie tussen deelsectoren en organisatorische pendanten (afdelingen en amb-
tenaren) minder voor de hand liggend. Informatisering beYnvloedt aldus de
waarden en normen die gelden ten aanzien van de relaties tussen het DG en de
maatschappij. De norm, dat het DG vooral dienstbaar moet zijn aan de poli-
tieke leiding en niet in de eerste plaats een service-instituut voor instellingen
is, wordt via informatisering versterkt. Tegelijk acht men de dienstverlening
aan de client hiermee gebaat, omdat rechtsgelijkheid toeneemt door stan-
daardisatie en harmonisatie. Instellingen worden zo minder afhankelijk van
individuele ambtenaar of afzonderlijke afdeling. De waarde van de indivi-
duele relatie vermindert ten faveure van het eenduidige opereren van de orga-
nisatie als geheel: van 'we zullen zien, wat we voor U kunnen doen' naar
'iedere klant weet waar hij aan toe is'. Ook de eerder gesignaleerde wens tot
versobering van regelgeving past in die waarden-herorientatie.
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Informatisering en centrale aspecten van de nieuwe missie versterken el-
kaar dus. Toch worden ook contradicties gesignaleerd.

Van verschillende zijden wordt erop gewezen, dat informatisering tot een
vergroting van de informatiebehoefte van de kant van het DG leidt en daar-
mede tot beperking van afstandelijkheid.

'Als je het eens bent met het feit dat nieuwe informatie tot nieuwe
actie leidt en als je een terugtredende overheid definieert met een
overheid die weinig actie onderneemt dat za! er een zekere spanning
ontstaan.'

Belangrijke oorzaken van die informatiebehoefte zijn politieke belangstel-
ling voor een bepaald terrein en grote invloed vanuit dat terrein op politiek
en ambtelijk apparaat.

'Men  heeft  dan  de  neiging  erg  veel  te  registreren.'

Ook anderszins stimuleert de politiek die informatiehonger:

'Een  (...) factor  is  de  onzekerheid  die  er  bestaat  door  allerlei  kamer-
vragen. Onzekerheid wordt opgeheven door zoveel mogelijk vast te
leggen.   Onverwachte  vragen  kunnen  beantwoord  worden.'

Overheersend is echter de overeenstemming over de betekenis die informa-
tisering heeft voor de nieuwe missie.

Deze overeenstemming geldt echter vooral de betekenis van de informatise-
ring voor het uitvoeringsniveau in het DG. Die nadruk op informatisering,
als zijnde vooral gericht op uitvoeringstaken, kidt ertoe, dat een verande-
ring van of invloed op managementstijlen niet  is  waargenomen.  Manage-
mentactiviteiten worden er, naar veler oordeel, nog niet door beinvloed.
Overigens zijn er verschillende bewegingen gaande om management en in-
formatisering intensiever op elkaar te betrekken. Dit varieert van opleidin-
gen tot studieconferenties en formele besluitvorming.

Belangrijkste oogmerk daarvan is een vergroting van de betrokkenheid
van het management bij informatisering. Ik kom daarop terug bij het cul-
turele aspectsysteem.

Ook ten aanzien van de informele communicatie in het DG is er geen ver-
andering waarneembaar ten gevolge van informatisering. Deze wordt noch
formeler, noch informeler.

WeI is een informeel netwerk van i-functionarissen en andere bij infor-
matisering betrokkenen waarneembaar. Datzelfde geldt voor de externe
adviseurs die aan het V-project zijn verbonden. Over het subculturele ka-
rakter van deze groepen kom ik hierna nog te spreken.

In het netwerk van i-functionarissen wordt aan informele communicatie
veel belang gehecht:

'Niet zoiets van: het DG-niveau beslist. Dat werkt niet. is niet effec-
tief. Het werkt goed om in de sfeer van 'samen zijn we het winnend
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team' vooruit te komen. De mensen hier hebben heel bewust daar-
voor gekozen. Vasthouden van een bepaaide sfeer die heel productief
is.'

De externe adviseurs hebben uit de aard van hun positie een informeel net-
werk. Behalve dat ze deelnemen aan de formele besluitvorming en reguliere
werkprocessen en deel uit maken van de managementstructuur, opereren
ze eveneens gezamenlijk in het kader van hun gemeenschapelijke achter-
grond. Ze hebben dezelfde externe werkgever en overleggen in dat verband
regelmatig. Door als netwerk te functioneren trachten ze hun informatie op
peil te houden inzake relevante processen en verhoudingen in het DG.

De externe adviseurs onderscheiden zich ook van de medewerkers van het
DG door hun kleding, die niet alleen formeler, maar vooral meer aangepast
is aan het modebeeld in het bedrijfsleven. 'Double-breasted' pakken, zij-
den dassen in wat fellere kleuren, modern gedessineerde colberts zijn de te-
kenen, die hen als groep herkenbaar maken. Daarmee geef ik een voor-
beeld van symboliek, die in het culturele subsysteem rondom informatise-
ring bestaat.

Andere voorbeelden daarvan zijn bepaalde uitdrukkingen, die vooral de
betekenis, die aan informatisering wordt toegedacht, releveren. Het meest

sprekend is de uitdrukking:  'met  adn  druk op de knop: Daarmee symboli-
seren velen het gemak, de snelheid en de macht, die met computers zijn te
realiseren. In tegenstelling tot het trage en omslachtige van de traditionele
werkwijzen en procedures, kenmerken informatiesystemen zich door snel-
heid, eenvoud en precisie; slechts 66n handeling leidt tot resultaat.

'Nu wordt er met dossiers en kaarten gewerkt, bij geautomatiseerde
gegevens hoefje alleen maar op de  goede knop te drukken:

En de computer zelf is ook feilloos:

'(...) de computer maakt geen fouten (...).'
Het apparaat is dan ook in korte tijd een statussymbool geworden, waar-
over velen wensen te beschikken.

'(...) iedereen wi! als statussymbool een P.C. op zijn kamer hebben.
Op zijn minst als statussymbool, maar vaak ook om er regelmatig
mee te spelen. Ik denk dat dat een cultuuromslag is, die binnen een
paar jaar tot stand is gekomen.'

Bijzondere betekenis komt dan toe aan de P.C. op de kamer van de direc-
teur-generaal en andere managers. Eerstgenoemde

,(.- ) heeft nu net (...) een eigen P.C. Deze wordt aangesloten op de
belangrijkste informatiesystemen van de directies. Er wordt voor
hem een speciaal programma gemaakt, waarmee hij met een aantal
simpele  bewegingen  gegevens  op  het  scherm  kan  krijgen.'
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Achter deze expressieve symboliek ligt de vooral door direct bij informati-
sering betrokkenen gedeelde overtuiging, dat informatisering het karakter
van de organisatie fundamenteel verandert. Die verandering wordt zonder
uitzondering als volgt gekarakteriseerd:

'(...) we zijn  nu een argumentendepartement  (...).  Het  wordt  (...) een
gegevensverwerkend bedrijf:

Informatie wordt tot productiefactor benoemd, tot grondstof. Informatie-
voorziening zal het belangrijkste productieproces worden - belangrijker
nog dan financi8n. Informatisering vat deze ontwikkelingen en het beleid
te dien aanzien gevoerd, samen.

De relaties tussen informatisering en het culturele subsysteem heb ik aldus
aangeduid met behulp van de subcategorieen politiek, waarden en normen,
missie en besturingsconceptie, managementstijlen, informele communica-
tie en symboliek. Behalve deze meer expressieve elementen van de cultuur,
op te vatten als een separate realiteit in de organisatie, zijn er ook de cultu-
rele waarden verbonden met andere fenomenen in de organisatie - het cul-
turele aspectsysteem. Dit aspectsysteem, in relatie tot informatisering,
komt hierna aan de orde.

4. Het culturele aspectsysteem en informatisering
De relaties tussen in formatisering  en het culturele aspectsysteem beschrij f
ik onder de volgende subcategorieen, identiek aan die in het vorige hoofd-
stuk: structuur en hierarchie, werkprocessen en procedures, organisatiever-
andering, macht en recht en subculturen. De tweezijdigheid in de relaties
- informatisering beYnvloedt het culturele aspectsysteem en vice versa - be-
handel ik per subcategorie.

Of informatisering structuur en hiararchie van het DG zal beYnvloeden,
is onderwerp van meningsverschillen. Tegenstrijdige meningen zijn te be-
luisteren. Daarbij worden verwachtingen gekleurd door wenselijkheden.

'Ik  vind  dat  je  het  moet  inpassen  in  de  bestaande  structuur.'
'Ik denk dat het zich in het algemeen per directie heel redelijk invoegt
in  die  directie.'

Van de andere kant verwacht men of constateert men conflicten tussen in-
formatisering en de bestaande structuur en hierarchie.

'lk denk dat het wel een geweldige ingreep is in de traditionele ge-
laagdheid  en  hifrarchie.'

In documenten en in het bijzonder reorganisatievoorstellen is nog weinig
sprake van veranderingen in hiErarchie en structuur ten gevolge van infor-
matisering. Informatisering wordt dan ook door velen opgevat als hulp-
middel. In die zin is informatisering instrumenteel ten opzichte van be-
staande structuren en processen.

204



'Dat kan niet zonder informatiesystemen. Het doel blijft beheersing,
niet  het  informatiesysteem.  Dit  laatste  is  het  middel.'

Tijdens verschillende besprekingen blijkt echter, dat de koppeling tussen
informatisering en organisatiestructuur en met name ook de noodzaak van
veranderingen in dat opzicht in toenemende mate het denken over informa-
tisering beYnvloeden. Ik kom hierop terug.

Wel kan worden vastgesteld, dat vooralsnog de bestaande structuur en
hierarchie en daarmee verbonden waarden een dominante rol spelen.

Het in de vorige paragraaf gebleken belang van 'fif' en 'plaatje' als sym-
bolen voor de geformaliseerde structuur en de daarin geldende hierarchi-
sche waarden, geldt evenzeer voor informatisering. De functiebeschrijvin-
gen, samenhangend met rechtsposities en gewaardeerd als verworven rech-
ten en garantie voor veiligheid en zekerheid, moeten, voor verbreiding van
informatisering, worden gewijzigd. Alleen al vanwege de tijd en energie,
benodigd om die veranderingen door 'BiZa' gelegitimeerd te krijgen, zijn
hier belemmeringen waarneembaar. Maar voorbijgaan aan dergelijke func-
tieomschrijvingen is strijdig met zowel cultuur als regels.

'Het interessante is, dat ideeen ideeen blijven, totdat deze uitge-
I r. r.  Ikristalliseerd zijn en vorm krijgen in zoiets als een JU ·

Succes wordt afgemeten aan aantallen medewerkers, aan de positie van in-
formatiseringsafdelingen in de lijn of de staf, aan de relatiepatronen tussen
i-functionarissen en directeuren en DG-leiding. Keuzevrijheden ten aanzien
van positionering van de 'i-functie' zijn beperkt en worden door de cultuur
van de staande organisatie bepaald. Wel heeft informatisering in de be-
staande structuur specifieke effecten, omdat informatisering vooral de uit-
voeringsactiviteiten betreft. De dominante visie,  dat in formatisering vooral
routines betreft, betekent, dat uitvoering wel en beleidsontwikkeling en
management niet hiervoor in aanmerking komen. Routines hebben immers
een slechte klank en in de visie van managers en beleidsontwikkelaars zijn
hun taken geen routines. Informatisering loopt derhalve niet synchroon
met de volledige hierarchie, maar bevindt zich aan de basis van de organi-
satie. Informatisering krijgt bovendien vooral gestalte in projecten op de
'werkvloer' en heeft nauwelijks raakvlakken met de grote beleidsoperaties.
Een uitzondering in dat verband vormt de bekostigings-systematiek. Deze
is wel object van informatisering, maar vooral in de sfeer van instrument-
ontwikkeling.

Door die nadruk op uitvoering en beheer, is de betrokkenheid van met
name het hogere management bij informatisering gering. Vrijwel iedereen
percipieert dit. Over die betrokkenheid wordt opgemerkt:

'Minimaal, op alle niveaus.'
'Op  tamelijk  hoog  niveau  zit  het  fout.'
'Ten eerste vind ik, dat het management nog te weinig bewust is van
wat  nou  eigenlijk  informatievoorziening  is.'
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'Ik heb de indruk dat men toch van bovenaf meer volgend is dan echt
regisserend.'
'Als je met deze mensen er dieper op ingaat, dan merk je heel sterk,
dat  ze  er  niet  echt  veel  van  af  weten.'
'De directie houdt zich voornamelijk met het beleid bezig. Of iets
door middel van automatisering gestalte krijgt of anderszins, dat zal
hen een zorg zijn. De gegevens moeten er komen en liefst zo snel mo-
gelijk.'

Die geringe betrokkenheid bij informatisering hangt samen met de al eer-
der gesignaleerde geringe aandacht voor uitvoering en beheer.

'Het nadenken van managers over uitvoerende kant, werkproductie.
capaciteit,  werkdruk,  etc.  wordt  niet  gedaan,  althans  bijna  niet.'

In toenemende mate ervaart men dit overigens als probleem. Zoals de sa-
menhang tussen informatisering en organisatie steeds vaker onderwerp van
stukken en beraadslagingen is, zo komt ook de betrokkenheid van het ma-
nagement steeds vaker aan de orde. Die betrokkenheid acht men cruciaal,
vooral ook om het proces te kunnen sturen en niet al te autonoom te laten
verlopen. Managers moeten daarin worden geschoold:

'Wij vinden dat ook topmanagers en afdelingschefs geschoold zou-
den  moeten  worden  over de  mogelijkheden  van  automatisering.'

In de evaluatie van een opleiding op het terrein van management en infor-
matisering wordt de noodzaak van die betrokkenheid nog eens bevestigd.

Ondanks de geringe betrokkenheid van het management, wordt wel
waargenomen, dat informatisering soms de mate van centralisatie in de or-
ganisatie vergroot. Informatisering draagt bij aan de bestaande tendens tot
centralisatie, die met het aantreden van de nieuwe directeur-generaal is be-
gonnen. Het toenemende gebruik van, vaak identieke, gegevens uit infor-
matiebestanden en systemen, leidt tot het centraal opslaan van gegevens.
De in het vorige hoofdstuk genoemde basisregistraties vervullen die rol.
Daartegen bestaat echter ook weerstand.

'Vanwege de centralistische opstelling konden wij ons moeilijk vin-
den  in  de  basisregistraties.'

Die weerstand betreft vooral centralisatie naar departementaal niveau.
Centralisatie binnen het DG wordt anders beoordeeld, zeker door direct
betrokkenen bij informatisering of door managers.

'Als iemand daarvan af zou wijken in verband met hobbies of iets
dergelijks, dan kan dat niet. Decentrale organisatie met centrale
coOrdinatie  is  geen  hol  begrip.'
'Onwillekeurig treedt een stuk centralisatie op, ook al blijven mensen
op die onderafdelingen zitten; je krijgt toch op edn punt totaalover-
zicht en die greep daarop:
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Voor werkprocessen en procedures in de bestaande structuur heeft infor-

matisering gevolgen, die enerzijds het geformaliseerde karakter van de pro-
cessen en procedures versterken en anderzijds de verhouding tussen ver-
schillende werkprocessen wijzigen.

Met betrekking tot het geformaliseerde karakter van bestaande werkpro-
cessen en procedures geldt, dat die formalisering uitdrukking is van waar-
den als rechtsgelijkheid en zorgvuldigheid. Daaraan ontlenen vele procedu-
res en interne regelingen hun zingeving. Het gaat niet slechts om het tot
stand brengen van producten en diensten op een zo efficient mogelijke wij-
ze, doch om een totstandbrenging, die zelve aan een aantal normen dient
te voldoen. Het feit, dat een overheidsorganisatie fundamenteel door het
recht wordt gereguleerd en zelf rechtscheppend is, is hieraan debet.

Informatisering versterkt het geformaliseerde karakter van een over-
heidsorganisatie als het DG, omdat informatiesystemen zelf een sterk ge-
formaliseerd karakter hebben. De informatievoorziening wordt immers
aan strikte procedures onderworpen en de informatie zelf wordt in een for-
mele taal verwerkt.

In het proces van informatievoorziening moeten bevoegdheden worden
vastgelegd en het proces zelf moet worden gebaseerd en afgestemd op de
hierarchische posities in het besluitvormingsproces.

De methoden, waarmee informatiesystemen worden ontwikkeld, getui-
gen van die formalisering. Zo spreekt bijvoorbeeld de in het DG toegepaste
'Business Systems Planning' over bedrijfsprocessen, die gedefinieerd zijn
als gegroepeerde, logische, aan elkaar gerelateerde beslissingen en activitei-
ten ter realisering van de doelstellingen.

Vanuit dergelijke methoden ontstaat een druk om werkprocessen te or-
denen als logische processen, waarin besluitvorming rationeel verloopt en
waarin tussen doelstellingen en instrumenten een eenduidige relatie bestaat.
Alle analyses, verricht ter voorbereiding van systeemontwikkeling, laten
een dergelijke optiek op werkprocessen zien.

Werkprocessen en procedures worden daardoor ordelijker:

'Van allerlei lijstjes, voortgangslijstjes, enzovoorts zijn we af. Het
was een wirwar van administratieve procedures en handelingen. Nu
zijn die lijstjes automatisch aan elkaar gekoppeld en op ieder gewenst
moment  kan  je  een  overzicht  krijgen.'

Dat betekent, dat bestaande werkprocessen en procedures aan bepaalde
eisen moeten voldoen, voordat informatisering mogelijk is:

'(...) als je zoiets  wil,  zul je eerst aan de hand van een gespecificeerde
handmatige bewerking de vraag feilloos moeten  kunnen formuleren.'

In een informeel gesprek wordt dat ook als oorzaak van veel problemen
naar voren gebracht. Overheidsorganisaties zijn namelijk van 'griffel en
lei' rechtstreeks overgeschakeld op informatisering. De tussenfase van 'me-
chanisering' en de daarbij horende vereisten van precisie en consistentie is
overgeslagen.
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Werkprocessen, die wei aan dergelijke eisen voldoen zijn vaak routine-
matig van karakter. Routines zijn immers gemakkelijker te formaliseren en
in systemen onder te brengen. Vandaar ook de nadruk op informatisering
van uitvoeringsactiviteiten.

Ook het terrein van financieel beheer komt vanwege zijn gekwantificeer-
de en geformaliseerde karakter - gedetermineerd door de begrotingscyclus
- voor informatisering in aanmerking. Bovendien is de ervaring met ge-
automatiseerde systemen groter:

'In het financieel-economisch circuit heeft men langer gewerkt met
automatisering.'
'In die zin hebben zij ook een voorsprong; hadden ook meer zin zich
in  dat  aspect  te  verdiepen.'

Het grootste project op het terrein van informatisering, het V-project, in
hoofdstuk 7 beschreven, is dan ook een financieel project. Het financiele
beleid heeft in het informatiebeleid de hoogste prioriteit. Door de verwant-
schap tussen financi8n en informatisering krijgen bepaalde waarden de
overhand: rationalisering, systematisering, formalisering. Wat door
iemand de 'ziekelijke neiging tot boekhouden' wordt genoemd, verbindt
zich, mede door politieke steun, met informatisering, die een krachtig wa-
pen  levert.

De financiale functie is in het DG in belang toegenomen. Of daarmee
ook informatisering, al dan niet met deze functie verbonden, in belang toe-
neemt voor andere werkprocessen dan uitvoeringsactiviteiten, blijft ondui-
delijk.

'De directie veronderstelt stilzwijgend dat automatisering gevolgen
heeft voor beleidsuitvoerend werk en veel minder voor beleidsont-
wikkeling. Beleidsontwikkeling vinden zij aanzienlijk belangrijker
dan  beleidsuitvoerend  werk.'

Beleidsontwikkeling, voor velen het meest prestigieuze werk, acht men on-
geschikt voor informatisering:

'Nee dat zal niet gaan. Je zal altijd mensen nodig hebben. Er blijft
altijd  een  menselijk  beleidsmatig  aspect.'

Beleidsontwikkeling blijft een kwalitatieve taak; uitvoering en financien
zijn daarvan de afgeleiden:

'Op beleidsniveau liggen de gegevens niet duidelijk op tafel; dat vergt
denk- en praatwerk met medewerkers en directies en dan komt er be-
leid  uit.  dat  vertaaid  moet  worden  door  de uitvoerder en financien.'

Men veronderstelt ook weerstanden op het niveau van beleidsontwikke-
laars:

'Ik denk dat men op dat niveau beledigd zal zijn door de suggestie
dat men automatiseerbaar is. Maar dat weet ik niet.'
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Wel zal beleidsontwikkeling in toenemende mate gebruik maken van via in-
formatiesystemen gegenereerde informatie. Een geinterviewde verwacht,
dat de aard van de beleidsontwikkeling, in theorie, door informatisering
zal worden beinvloed:

'(...) afhankelijk van hoe ik mijn instellingen definieer met mijn tech-
neuten komen de gegevens op tafel. Het helefunctioneren van het de-
partement, ook in de beleidsontwikkeling wordt, althans op concep-
tueel niveau, gedefinieerd door de definities die aan het gegevensbe-
heer ten grondslag liggen:

Een ander effect op beleidsontwikkeling is gelegen in de grotere mogelijk-
heden tot beleidsevaluatie, welke informatisering biedt.

'Wat we tot dusverre nog nooit gedaan hebben is het evalueren van
beleid: dat betekent het evalueren (...) van je geldstroom. (...) Dat
hebben we nog nooit gedaan en zullen we in de toekomst wei kunnen.
Als je dan goede gegevens hebt, wat zijn dan de effecten van het op
een bepaalde manier toesluizen van geld? Je gaat dan nadenken of
dat  dan  wel  goed  is  of  dat  het  anders  zou  kunnen.'

De bestaande waarden ten aanzien van beleidsontwikkeling, beleidsuitvoe-
ring en financieel beheer worden door informatisering slechts marginaal
beinvloed. Vanuit de bestaande cultuur krijgt informatisering specifieke
accenten, vooral door de nadruk op bepaalde toepassingsgebieden. De ver-
wachting is echter, dat in de toekomst, de effecten van informatisering
substantieler zullen zijn, mede ook door de verschuiving in waardering ten
aanzien van beleidsontwikkeling (zie 8.4).

Wat hiervoor aan de orde kwam bij structuur en hi8rarchie en werkproces-
sen en procedures, hangt samen met organisatieverandering. De wens om
een grotere betrokkenheid van het management te realiseren, het groeiende
besef, dat informatisering niet alleen van belang is voor uitvoeringsactivi-
teiten en het grotere gewicht, dat aan financieel management wordt toege-
kend, hebben gevolgen voor de veranderingen in de organisatie van het
DG. Informatisering is in het DG geleidelijk ingevoerd. Deze implementa-
tiestrategie start niet vanuit een wijziging van organisatie en beleid. Infor-
matisering wordt in de bestaande organisatie ingevoerd, zonder deze aan
te passen.

'Dat betekent in de praktijk stapsgewijze invoering, anders kan de
organisatie niet uit de voeten ermee en levert dat uiteindelijk een ne-
gatief  rendement  op.'

In die invoeringsstrategie passen methoden als: enthousiasme opwekken,
demonstraties geven, mensen opleiden. De systeemontwikkeling geschiedt
zoveel mogelijk decentraal. Systeemontwikkelaars werken samen met be-
leidsinhoudelijk deskundigen. Het management stimuleert vooral de be-
schikbaarstelling van hardware en software.
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Nu echter de informatisering een grote omvang heeft bereikt, stuit men
op grenzen. De organisatorische inbedding wordt nog beperkt bevonden:

'Nu ervaren mensen het nog als extra; het is nog niet geincorporeerd
in het normale doen en laten. Iedereen plant gewoon door met zijn
capaciteiten,   alsof  er  geen  automatisering  is.'

Organisatieverandering is dan geboden. Dat inzicht is geleidelijk gegroeid,
ook onder managers, zeker omdat niet ingrijpen processen autonoom doet
verlopen.

'Zo langzamerhand komen we in een fase dat dingen toch ingrijpend
veranderen  en  dan   krijg  je  weI  een  beetje  weerstand.'

De organisatiestructuur moet veranderen. Belangrijkste doel is dan veran-
deringen ten gevolge van informatisering in overeenstemming te brengen
met de gewenste organisatieverandering, zoals in de vorige paragraaf be-
schreven. Welke functies kunnen en mogen verdwijnen? Welke nieuwe
qualificaties zijn nodig? Kan informatisering de organisatie platter maken?

'Door automatisering moeten taken in elkaars verlengde komen te
liggen. De organisatie wordt dan platter, niet meer zo hierarchisch.
Voordat  je  nu  bij  de  medewerker  bent  heb  je  veel  te  veel  schijven.'
'De beslissingslijnen zijn duidelijker uitgezet, functies op afdelingen
zijn duidelijker gekoppeld, afdelingen zijn daardoor kleiner gewor-
den  maar  hebben  weI  directere  lijnen   naar  directieleden.'
'Dus je ziet functies verdwunen, formaties verdwijnen en er is be-
hoefte  aan  een  ander  soort  functies.'

Informatisering kan ook als instrument voor organisatieverandering wor-
den ingezet:

'(...) door automatiseren  kun je toch veel veranderen, waardoor je
via een omweg je organisatie beinvioedt zonder je structuur e.d.  aan
te  passen.'

Tot welk soort organisatie dit zal leiden en welke elementen in die ontwik-
keling moeten worden gestimuleerd, is nog grotendeels een vraag. Zo is
men verdeeld over de mate van contr6le en beheersing, die wenselijk is. De
mogelijkheden tot persoonlijke 'monitoring' zijn immers groot. Meestal
formuleert men terughoudendheid terzake.

Van verschillende zijden wordt waarschijnlijk geacht, dat de toekomsti-
ge organisatie vooral zal bestaan uit beleidsontwikkelaars, die worden on-
dersteund door informatie-deskundigen, terwijl de uitvoering voor een
groot deel wordt verricht met behulp van informatiesystemen, beheerd
door een beperkt aantal medewerkers. In de woorden van een i-
functionaris:

'In de toekomst is het zo: de gegevens zitten dan in een centraal ma-
gazijn, de basisregistratie. Daar put iedereen zaken uit die men nodig
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heeft en niet alleen dat de verwerking anders gaat (niet meer turven,
maar de computer, die de gegevens verwerkt) maar ook het verzame-
len van gegevens gaat op andere manieren. Ook de aard van het
werk: veel uitvoerend werk, controleren en toekennen van geld, zal
geautomatiseerd worden. Je krijgt dan gewoon mensen, die heel goed
kijken wat de effecten zijn van een bepaaide manier van de
geldstroom richten, hoe processen in de sector verlopen, en of we de
geldstroom anders moeten richten. Dat betekent dat we in de toe-
komst dingen moeten bijstellen: meer het nadenken over dan het
doen zelf, dat doen de apparaten wei.'

Nog steeds zullen macht en recht in die toekomstige organisatie een rol spe-
len. Volgens velen zal die rol echter een andere zijn.

Dat informatisering machtsverhoudingen wijzigt, ontkent niemand. De
grotere afhankelijkheid  van  het  DG van informatiesystemen impliceert
zulks. De aard van de wijziging wordt verschillend beoordeeld. Het proces
van uitvoering en iets minder dat van beleidsontwikkeling wordt van infor-
matisering afhankelijk in ieder geval.

'Het belang van het i-aspect wordt steeds groter. Dat zie je ook, het
wordt van even groot belang als het f-aspect. Als je dat  ziet in  termen
van macht: als de gegevensstromen opdrogen ligt de uitvoering plat.
Als uitvoering door geautomatiseerde systemen wordt gedaan en als
dat stil valt, dan is de macht erg groot. Dan komt de bedrijfsvoering
in gevaar.  (...) Als iets onmisbaar is kun je dat vertalen in termen van
macht.'

Daarbij speelt het beheer van bepaalde informatiesystemen met een cen-
traal karakter een belangrijke rol:

'Als je in  het  bouwtraject  zit  en je  zorgt  ervoor dat  het  systeem  zoda-
nig modulair is opgebouwd, dat je de centrale module in handen
houdt, dan heb je ook de touwtjes in handen.'

Op het niveau van de individuele ambtenaar is informatisering machts-
bron. Als element van gevraagde qualificaties is vrijwel geen functie ervan
uitgezonderd. Advertenties en taakomschrijvingen laten dit zien.

Op het niveau van de organisatie wordt echter geen revolutionaire veran-
dering verwacht. De grotere invloed van informatisering en van personen
op dat terrein is vergelijkbaar  met  die  van het financiele 'circuit'.   Men
spreekt over verschuivingen, maar acht deze niet dramatisch.

'Hiervoor gaat het proces te geleidelijk; bij plotselinge invoering zou
dit wei het geval zijn. Nu, door de krimp, is er een geleidelijke invoe-
ring, waardoor er geen angst is voor machtsverschuiving.'

Van verschuiving in machtsverhoudingen tussen de politiek en het DG is
geen sprake in de percepties van geYnterviewden. Manipulatiemogelijkhe-
den en informatiemonopolies zijn geen zaken, die expliciet met informati-
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sering worden verbonden en die de positie van het DG zouden versterken.
Informatisering versterkt wel de politieke wens om tot vermindering en

in ieder geval vereenvoudiging van regelgeving te komen. Deze wens is een
belangrijk onderdeel van de nieuwe besturingsconceptie. Minder en een-
voudiger regelgeving is een vertolking van de ideologische herorientatie op
de rol van de overheid. Instellingen in de sector kunnen daardoor meer
autonomie verkrijgen en de overheid kan zich bepalen tot beleidsontwikke-
ling op hooflijnen. De besturingslast vermindert dientengevolge.

Volgens vele bij informatisering betrokkenen is die herorientatie niet al-
leen ideologisch gewenst, maar tevens technisch vereiste. Omvattende en
complexe regelgeving, met veel uitzonderingen en detaillering, is niet in in-
formatiesystemen onder te brengen. Deze eisen helderheid en reductie van
complexiteit. Details zijn niet programmeerbaar dan tegen hoge kosten.

'Vereenvoudiging van regelgeving is nodig om ooit te kunnen auto-
matiseren.'
'Als de regelgeving wat meer gestructureerd wordt, waardoor alles
eenvoudiger wordt ben je al een heel eind. We zijn nu constant bezig
met sleutelen.'

Reductie van complexiteit en versobering van regelgeving zijn in de cultuur
van het DG momenteel belangrijke waarden. Dientengevolge verandert de
culturele dimensie van beleidsproces en wetgevingsproces. Belangrijke
waarden worden afstandelijkheid en globalisering. Het recht krijgt een
minder prominente rol en wordt door velen negatief gewaardeerd. De
waarborgfunctie van het recht wordt slechts door een enkeling benadrukt.

Informatisering versterkt een instrumentele orientatie op het recht. Be-
oordeling van regelgeving wordt een kwestie van toetsing van beleidsmatige
effectiviteit en systeemtechnisch rendement. De vraag, welke waarborg de
regelgeving verschaft wordt secundair ten opzichte van de vragen, of regel-

geving daadwerkelijk beleidseffecten sorteert en of informatiesystemen de
regelgeving kunnen verwerken.

Tenslotte is pluriformiteit van de organisatiecultuur een onderdeel van het
culturele aspectsysteem. De invloed van informatisering op het culturele
aspectsysteem krijgt voor een niet onaanzienlijk deel gestalte via subcultu-
ren.

De subcultuur van rechtstreeks bij informatisering betrokken ambtena-
ren en adviseurs is in dat kader van belang. De hiervoor geschetste facetten
van cultureel subsysteem en cultureel aspectsysteem worden gemeenschap-
pelijk gedragen door i-functionarissen, financiele mensen, systeembou-
wers, externe adviseurs. Omdat informatisering zelf is op te vatten als een
aspectsysteem - informatisering is een aspect van alle organisatorische pro-
cessen - heeft deze subcultuur invloed op de culturele dimensie van vele or-
ganisatieprocessen. De subcultuur van de informatisering vormt een 'voor-
hoede' in het streven naar rationalisering en verzakelijking in het DG. De
missie wordt door deze subcultuur krachtig ondersteund en 'papier' en 'ar-
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gumenten' symboliseren de inefficiente en ineffectieve overheidsorganisa-
tie van het verleden. In de toekomst moeten 'gegevens' en systemen de be-
langrijkste organisatieprocessen reguleren.

In deze subcultuur wordt de financiele taak van het DG - bekostiging van
voorzieningen - gezien als de 'core business'. Dit moet zo efficient en sober
mogelijk gebeuren. Voor experimentele beleidsruimte is dan weinig plaats,
tenzij ook hiervoor informatiesystemen de basis van besluitvorming zijn.

De nadruk op bekostiging, op het financiele beleid vloeit voort uit de
nauwe koppeling tussen informatisering en de financiele subcultuur. Infor-
matisering krijgt daardoor specifieke accenten. De financi8le subcultuur
versterkt bepaalde elementen van de informatiseringssubcultuur: rationali-
sering, standaardisering, formalisering. Kwalitatieve beleidsontwikkeling
wordt vaak geassocieerd met 'onbetaalbaarheid' en niet op 'harde' infor-
matie gebaseerde voorstellen.

Op grond daarvan stuit deze subcultuur ook op weerstanden. Het zijn
'computerfreaks', die geobsedeerd zijn door techniek en nergens anders
over praten. Van beleid hebben ze geen verstand.

'Het  zijn  systeembouwers,  die  weinig  affiniteit  met  beleid  hebben.'
Aan die beeldvorming hebben externe adviseurs een belangrijke bijdrage
geleverd.

'(...)  de  eerste  externen,  die  hier  binnenkwamen,  waren  automatise-
ringsboeren. Die droegen dat uit naar de directies: veel te automatise-
ren, veel mensen eruit. Dat was misschien wei waar, maar kwam niet
positief  over  voor  het  DG.'
'Er zitten soms keiharde automatiseringsprojectleiders bij, die fan-
tastische projecten hebben opgeleverd, maar die aan de organisatie-
component  heel  weinig  gedaan  hebben.'

De grote aantallen externe adviseurs, alsmede de centrale rol, die zij in het
management van het V-project vervullen hebben de negatieve perceptie van
de informatiseringssubcultuur nog versterkt.

In de subcultuur is mede in reactie hierop een herorientatie in gang gezet.
Eenzijdige technische affiniteit wordt afgekeurd, beleidsmatige en organi-
satorische expertise is nu tevens een noodzakelijk attribuut. Ook dat is ten
dele een externe ontwikkeling. In het op informatisering gerichte bedrij fsle-
ven richt men zich in toenemende mate op een samenhangende benadering
van vraagstukken van organisatie en informatie. Men zie de grote adver-
tentiecampagnes van systeembureaus. Een externe adviseur drukt het zo
Uit:

'(...)  wit je  een  echte  softwareboer  zijn  of presenteer je je  als  respec-
tabel adviesbureau?'

In het DG leidt deze herorientatie tot een sterkere integratie van informati-
sering, organisatieontwikkeling en personeelsbeleid. Voorstellen daartoe
zijn op dit moment van schrijven in voorbereiding. Ook de betrokkenheid
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van het management moet worden vergroot. De afhankelijkheid van exter-
ne adviseurs wil men verminderen - ook daartoe worden nu voorstellen ge-
daan.

Het subculturele karakter van informatisering zal zo wellicht verminde-
ren. Maar in de organisatiecultuur zal informatisering dan misschien een
(nog) groter gewicht krijgen.

5. Besluit

In dit en het vorige hoofdstuk heb ik het DG aan het woord gelaten. Per-
cepties, die ik uit interviews, documenten en observaties heb verkregen,
zijn geordend met behulp van conceptualisering en analyseschema. De or-
ganisatiecultuur van het DG heb ik daarmede beschreven en in categorie8n
en subcategorieen ondergebracht. Tevens zijn de relaties tussen de organi-
satiecultuur van het DG en informatisering in het DG in kaart gebracht.
Hoe beinvloedt informatisering de organisatiecultuur en hoe beYnvloedt de
organisatiecultuur informatisering, waren daarbij de leidende vragen. Die
vragen zijn zo geformuleerd om enige helderheid te verkrijgen in een com-
plex relatiepatroon. Van eenvoudige causaliteit is daarin slechts zelden
sprake. Het gaat veeleer om tegelijkertijd voorkomende processen, die el-
kaar wederzijds beYnvloeden en in bepaalde richtingen dringen. Welke die
richting is, zal afhangen van de culturele karakteristieken van zowel de or-
ganisatiecultuur als informatisering.

Om de samenhang tussen organisatiecultuur en informatisering te beoor-
delen, moet worden geinterpreteerd, wat de betekenis is van hetgeen het
empirisch onderzoek heeft opgeleverd. Immers, hoofdstukken 8 en 9 bie-
den een beschrijving, die culturele contingentiefactor, cultureel subsysteem
en cultureel aspectsysteem in relatie tot informatisering in kaart heeft ge-
bracht. De empirische bouwstenen zijn verzameld; cultuur en informatise-
ring in een concrete organisatie zijn geschilderd. Wat de betekenis is van
cultuur en informatisering in deze concrete samenhang moet nu worden
onderzocht. De resultaten dienen te worden gdnterpreteerd.

De 'root metaphor'-benadering zal ik daarvoor gebruiken. De centrale
vragen zijn dan: welke zingeving verschaft de organisatiecultuur aan het
DG, welke betekenis heeft informatisering voor die zingeving en hoe bein-
Vloedt de zingeving informatisering. Het DG en informatisering zullen dan
als culturele fenomenen worden opgevat. Ik ga op zoek naar de betekenis
van de 'culturele factor' voor een concrete organisatie (het DG) en een con-
creet verschijnsel (informatisering).

Op basis daarvan zal ik in het laatste hoofdstuk een aantal gemotiveerde
uitspraken kunnen doen over de culturele factor in overheidsorganisaties
in het algemeen en over de waarde van bestudering van de culturele factor
voor de studie van overheidsorganisaties. Het gaat dan om een beoordeling
van de waarde van een studie als deze voor het kenobject van de bestuurs-
wetenschap en voor de bestuurswetenschap zelve.

Deze studie is immers een begin: culturen van overheidsorganisaties zijn
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nog relatief zelden empirisch onderzocht. Dat geldt a fortiori voor de rela-
ties tussen deze culturen en informatisering. De interpretatie in het volgen-
de hoofdstuk moet het onderzoek van de empirie completeren door de cul-
turele factor te preciseren. Het laatste hoofdstuk schetst tenslotte een
perspectief, niet in het minst voor verdere studie.
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vierde deel INTERPRETATIE EN PERSPECTIEF

'Meine Unparteilichkeit wird mir dadurch leicht, daB ich Ober all diese Din-
ge sehr wenig weiB, mit Sicherheit nur das eine, daB die Werturteile der
Menschen unbedingt von ihren Gluckswunschen geleitet werden, also ein
Versuch  sind, ihre Illusionen mit Argumenten zu stutzen.'

- Sigmund Freud, Das Unbehagen in der Kultur -



Hoofdstuk 10

Informatisering in een bureaucratische cultuur

1. Inleiding

Cultuur is een 'root metaphor' voor organisaties. (Smircich, 1983a; Mor-
gan, 1986)

In dit hoofdstuk zal ik de onderzoeksresultaten, zoals weergegeven in
hoofdstukken 7,8 en 9, aan een cultuursociologische interpretatie onder-
werpen. Conceptualisering en analyseschema hebben geleid tot een be-
schrijving van organisatiecultuur en informatisering. De interpretatie nu
moet aan deze beschrijving betekenis geven. Anders geformuleerd: inter-
pretatie van de onderzoeksresultaten moet leiden tot 'Verstehen' van het
culturele karakter van de onderzochte organisatie en van de culturele bete-
kenis van informatisering in die organisatie. De interpretatie is te beschou-
wen als de finale wetenschappelijke zingeving aan de empirische onder-
zoeksresultaten.

Ten opzichte van de vorige hoofdstukken van deze studie kan de beteke-
nis van dit interpretatieve hoofdstuk als volgt worden geschetst.
-   In de interpretatie van de onderzoeksresultaten worden stukken theorie-

vorming uit de hoofdstukken 2 en 3 weer opgenomen en geconfronteerd
met de onderzoeksresultaten. De interpretatie draagt aldus bij aan deze
theorievorming.

-    De cultuursociologische optiek, zoals geschetst in hoofdstuk 4 vormt het
'Leitmotiv' voor de interpretatie. Deze is immers cultuursociologisch
van aard en gaat in het bijzonder in op de cultuursociologische bureau-
cratietheorie.

-   In de interpretatie zal een - tenminste voorlopig - antwoord worden ge-
geven op de in het thematische hoofdstuk 5 gestelde vragen inzake het
culturele karakter van informatisering.

-  De interpretatie van de onderzoeksresultaten is de toets, waaraan con-
ceptualisering en analyseschema, zoals ontwikkeld in hoofdstuk 6, wor-
den onderworpen. Is de conceptualisering adequaat voor onderzoek van
de thematiek van deze studie en draagt deze bij aan verdere theorieont-
wikkeling? Dat is de belangrijkste vraag. Duidelijk zal moeten worden
in de interpretatie, welke elementen nog onvoldoende zijn belicht en op
welke terreinen nader onderzoek derhalve geboden is.

-  Onderwerp van interpretatie zijn de onderzoeksresultaten, zoals gepre-
senteerd in de hoofdstukken 7,8 en 9. Uit de interpretatie zal moeten
blijken, in welke mate empirische referenties zijn gevonden voor de con-
ceptualisering en hoe die empirische referenties bijdragen aan de 'vul-
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ling' van de concepten. (Wester, 1987) Op grond daarvan kan ook het
DG als cultureel fenomeen worden getypeerd en kan de betekenis van
informatisering in dit verband worden geschetst.

-     De voltooide interpretatie zal in hoofdstuk  11  met een perspectief wor-
den verbonden. Dit perspectief betreft in de eerste plaats de mogelijke
betekenis van informatisering in overheidsorganisaties. Enige algemene
conclusies zullen worden getrokken over culturele implicaties van het-
geen in deze studie exemplarisch is onderzocht. In de tweede plaats be-
treft het perspectief de bestuurswetenschap. Ik zal trachten aan te dui-
den, wat belang en betekenis zijn van culturele analyses van het open-
baar bestuur voor de wetenschappelijke studie van het openbaar
bestuur.

In dit hoofdstuk volg ik de indeling van de beschrijvende hoofdstukken.
Achtereenvolgens komen aan de orde de organisatiecultuur van het DG en
de organisatiecultuur in relatie tot informatisering. Aan de in de beschrij-
vende hoofdstukken gehanteerde driedeling - contingentiefactor, sub-
systeem en aspectsysteem - voeg ik echter de 'root metaphor' toe. Deze
wordt in dit hoofdstuk geexpliciteerd en formuleert een samenhang tussen
de onderzoeksresultaten. Die samenhang is dan het fundamenteel culturele
karakter van de onderzochte organisatie en van informatisering.

Tenslotte behandel ik de vragen, zoals opgeworpen in hoofdstuk 5, in
het licht van de cultuursociologische bureaucratietheorie.

2. De organisatiecultuur van het DG

De culturele contingentiefactor

Een belangrijk, zo niet het belangrijkste, element van de culturele contin-
gentiefactor van het DG vormt de politieke cultuur.

In de politieke cultuur kan de ideologische heroriantatie op taak en func-
ties van de staat significant worden genoemd, kijkend naar de onderzoeks-
resultaten. Voor het functioneren van het DG heeft die herorientatie in de
eerste plaats kwantitatieve gevolgen: de personeelsreductie. Dat betekent,
dat voor het eerst ambtenaren worden geconfronteerd met directe bedrei-
ging. Onzekerheid is daarmede geintroduceerd. De traditionele waarde, dat
werken bij de overheid 'employment for life' betekent, begint daarmede te
verdwijnen. De politiek vervult dientengevolge niet langer meer een be-
schermende en zorgzame rol ten opzichte van de dienaren van de staat.

Het gaat echter niet alleen om een kwantitatieve vermindering, maar om
een kwalitatieve reductie. De overheid moet terugtreden, overheidsbemoei-
enis moet minder omvattend en intensief worden en meer dient te worden
overgelaten  aan  het zel f-regulerend vermogen  in de maatschappij, onder
meer aan marktmechanismen. Die herorientatie betekent een belangrijke
breuk met de ideologie van de verzorgingsstaat, die decennia dominant is
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geweest. De politieke cultuur verandert: de ideologische hegemonie wordt
overgenomen door het conservatieve of neo-conservatieve gedachtengoed
met belangrijke liberale dimensies. Het vanzelfsprekende karakter van een
aantal fundamentele noties inzake overheidsoptreden, te karakteriseren als
de 'mythe van de bestuurbaarheid' (Frissen, 1985a en c), komt ter discus-
sie. De bestuurbaarheid van de samenleving door een centrale actor - de
overheid - is een twistpunt. Herbezinning is geboden, omdat de andere my-
the van de 'democratische legimiteit' van overheidsoptreden niet mag wor-
den aangetast. Gebrekkige legitimiteit is zelfs argument om de ideologische
herorientatie te motiveren. In zekere zin is hier sprake van een 'reinigingsri-
tueel' (Van Gunsteren, 1984): de politieke cultuur wordt gezuiverd van dat-
gene, wat niet langer als authentiek en waardevol wordt ervaren.

Voor een overheidsorganisatie als het DG betekent die herorientatie
tweeerlei: een pressie om tot inhoudelijke beleidswijzigingen te komen
enerzijds en een noodzaak om intern organisatorische aanpassingen door
te voeren. Eerstgenoemde effect sluit aan bij de 'political culture'-
benadering (Almond & Verba, 1965; Nachmias & Rosenbloom, 1978), om-
dat daarin waardenorientaties betrekking hebben op input en output van
het politieke systeem. In deze studie is de aandacht daarnaar niet uitge-
gaan,  hetgeen een suggestie voor nadere studie inhoudt.

De organisatorische effecten van de ideologische herorientatie kunnen
ook in het licht van de 'political culture'-benadering worden beschouwd,
omdat waardenorientaties met betrekking tot het politiek systeem in zijn
totaliteit en de rol van het individu als politieke actor in het geding zijn.
Het betreft dan vooral de organisatorische ordening op macro-niveau.

Een tweede element van de politieke cultuur vormen de benoemingen van
ambtenaren op grond van politieke kleur. Twee cultureel belangwekkende
waarden komen daarin tot uitdrukking: enerzijds het belang van even-
wicht, anderzijds de betekenis van macht. In de percepties van de geinter-
viewde leden van het DG is evenwicht de nastrevenswaardige norm: met be-
trekking tot de politieke kleur van met name topambtenaren moet tot uit-
drukking worden gebracht dat in de Nederlandse politieke cultuur minder-
heden het uitgangspunt vormen. Politieke macht is altijd gedeelde macht
en om redenen van normativiteit dn van stabiliteit moet de samenstelling
van de ambtelijke top dat weerspiegelen. In de empirische werkelijkheid
van getalsmatige verhoudingen spelen echter retle machtsposities een even-
zeer betekenisvolle rol: de permanentie van 66n coalitiepartner heeft geleid
tot een oververtegenwoordiging van die politieke kleur in het DG. Ook dat
wordt gepercipieerd. Ambivalentie in de percepties is het gevolg.

Die ambivalentie betreft de dubbelzinnige betekenis van de ambtelijke
loyaliteit. De cruciale waarde van loyaliteit voor de coherentie van de poli-
tieke cultuur, waarvan het voortbestaan in belangrijke mate afhankelijk is
van die loyaliteit, verhoudt zich dubbelzinnig tot politieke benoemingen.
Indien immers politieke kleur een selectiecriterium is, betekent zulks, dat
loyaliteit niet vanzelfsprekend is. Men zou kunnen spreken van een empiri-
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sche modificatie van het ideaaitype. Loyaliteit is de geconstrueerde norm,
die verondersteld wordt, machtsverhoudingen vormen de amendering van
de norm. Tegelijk is echter waarneembaar, dat de eerder genoemde waarde
van het evenwicht (de samenstelling van de ambtelijke top als afspiegeling)
functioneert als rem op ongebreidelde machtsuitoefening. De loyaliteit
wordt dientengevolge ook op geaggregeerd niveau (dat van de gehele amb-
telijke top) beschouwd: evenwicht vormt op dat niveau dan een verzekering
voor loyaliteit.

De culturele contingentiefactor wordt eveneens geconstitueerd door de cul-
tuur van de maatschappelijke sector, waarvoor het DG beleidsmatig ver-
antwoordelijk is. Beleidsvorming is niet onderzocht en derhalve valt de cul-
turele beinvloeding van het DG door de inhoudelijke karakteristieken van
het beleidsterrein buiten beschouwing. Een belangwekkend terrein voor
voortgezet onderzoek duid ik hiermede aan.

Wei is de specifieke ordening van het beleidsterrein van belang voor de
interne organisatie van het DG. Die ordening wordt gekarakteriseerd door
wat De Swaan (1976) 'verstatelijking van verzorgingsarrangementen'
noemt. Grondslag voor de arrangementen vormen waarden-orientaties en
de verstatelijking komt tot uitdrukking in de wettelijk geregelde verhoudin-
gen in toedeling van bevoegdheden en middelen. Machtsverhoudingen in
de sector zijn daardoor gefixeerd, gestold en vormen een grens voor over-
heidsoptreden. Op wijziging van die verhoudingen berust een taboe, dat
vaak met behulp van pragmatische overwegingen van haalbaarheid wordt
onderbouwd. Nog blijken moet of de ideologische herorientatie op taken
en functies van de staat het taboe ongemoeid zal laten.

De ordening in de sector heeft geleid tot een omvangrijke overlegcultuur.
Deze heeft een belangrijk ritueel karakter, omdat het overleg enerzijds be-
langrijke waarden symboliseert - de begrenzing van overheidsoptreden - en
anderzijds een regelmatig en voorgeschreven karakter heeft. Interessant  is
dan ook, dat vanuit het DG juist het overleg veel weerstand oproept. De
onuitspreekbaarheid van bezwaren tegen het taboe wordt met andere woor-
den gecompenseerd door een gedeelde afkeer van de overleg-rituelen.

Benoemingen van ambtenaren vervullen de functie van ' trait  d'union' tus-
sen culturele contingentiefactor en cultureel subsysteem, hierna te behan-
delen. Heel expliciet zijn politieke kleur en sectorspecifieke waardenorien-
tatie criteria voor selectie. Op die wijze wordt een verbinding gelegd tussen
politieke cultuur en cultuur van de sector enerzijds en het DG anderzijds.

Het culturele subsysteem

De politiek blijkt in het DG het centrale referentiepunt te zijn in het cultu-
rele subsysteem. Fundamenten voor deze positie zijn twee mythen: die van
de 'democratische legimiteit' en die van de 'bestuurbaarheid' (Frissen,
19858 en c). In deze mythen wordt de belangrijkste culturele betekenis van
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politiek verwoord: de politiek beslist over de besturing van de samenleving
en doet zulks op grond van een erkend mandaat. Via de politiek bestuurt
de samenleving zich zelf. Beide mythen combineren normatieve overtuigin-
gen, mogelijkheidsassumpties en noodzakelijkheid. Ze zijn met andere
woorden zowel illusie als waarheid. Dat de politiek de samenleving
bestuurt is immers ten dele overtuiging. Tegelijkertijd is die overtuiging
noodzaak om politiek als institutie te doen voortbestaan.

Ondanks fysieke afwezigheid is de politiek in denken, spreken en handelen
steeds een belangrijk orientatiepunt. De fysieke afwezigheid draagt daartoe
bij, omdat dientengevolge contacten  met de politiek  een zeer belangrijke
symbolische betekenis krijgen. Distantie versterkt het voor een belangrijk
decl persoonsonafhankelijke charisma, dat met de politieke positie is ver-
bonden. Het gaat om wat Feldman (1986) in navolging van Weber 'institu-
tioneel charisma' noemt. Charisma, dat historisch gezien een persoonsge-
bonden kwaliteit is en doorgaans in exceptionele omstandigheden van
kracht is (Ter Hoeven, 1971), routiniseert in complexe organisaties, omdat
het aan posities gekoppeld is. In het DG is het institutionele charisma voor-
al verbonden met de positie van bewindslieden.

De politiek onderscheidt zich van vergelijkbare posities in het bedrijfsle-
ven (de Raad van Bestuur bijvoorbeeld) door de normatieve fundamenten,
die aan het geroutiniseerde charisma ten grondslag liggen: de mythen, die
ik eerder heb aangeduid. Bovendien is een overheidsorganisatie sprake van
een tweehoofdig leiderschap: de politieke en de ambtelijke top.

De specifieke symbolische rol van het ambtelijk leiderschap is eigenstandig,
maar afgeleid van de rol van de politiek. Het ambtelijk leiderschap wordt
uitgeoefend door de DG-leiding en de directeuren in het DG. Plaatsvervan-
gers spelen terzake ook een rol. Het ambtelijk leiderschap vormt de verbin-
dende schakel tussen de politiek en de ambtelijke organisatie. Tegelijk is
het succes in de organisatie een voorwaarde voor effectiviteit in de omgang
met en de toegang tot de politiek.

In de cultuur van het DG blijkt, ondanks een varieteit aan manage-
mentstijlen, de stijl van de directeur-generaal een voorbeeldwerking te heb-
ben. Door het pyramidale karakter van de DG-organisatie en de centrale
rol van de politiek, ligt een dergelijk verschijnsel voor de hand. Enerzijds
is dit leiderschap verbonden aan de positie, anderzijds zijn specifieke ka-
rakteristieken van de persoon op de positie van belang. In het DG blijkt
de dominante leiderschapsstijl de volgende kenmerken te hebben:
-  Een orientatie op organisatorische kwesties. Dat wil zeggen een zekere

inhoudelijke indifferentie en een sterke betrokkenheid bij organisato-
risch succes. Beoordeling van het succes is dan een zaak van de politiek.

-   Besluitvorming via onregelmatige patronen. Afhankelijk van de kwestie
wordt gebruik gemaakt van formele kanalen, dan wel bilateraal overleg.
De besluitvorming wordt in ieder geval gestuurd.
Communicatie in netwerken. De machtsverhoudingen zijn te karakteri-

223



seren als een netwerk, dat niet volledig samenvalt met de formele hierar-
chie. Wel wordt ernaar gestreefd leden van het netwerk op formele ma-
nagementposities te laten benoemen.

Geplaatst in de typering van ambtelijke gedragsprofielen van Hartman en
Tops (1987) overheersen de profielen 'scorer' en 'netwerker', terwijl soms
ook het gedrag van 'bruggenbouwer' wordt vertoond.

In de verhouding tussen ambtelijk en politiek leiderschap speelt de waar-
de continuiteit een belangrijke rol. De bureaucratie is de constante factor
en de politiek de verstorende. Dat spreekt voor zich, wanneer het om het
cyclische karakter van de politiek gaat. Maar de discontinuiteit van de poli-
tiek blijkt ook binnen de cyclus van een kabinetsperiode. De politiek is ver-
storend, omdat ze grillig en irrationeel is en vaak geneigd toe te geven aan
de waan van de dag. Dat onberekenbare karakter draagt echter bij aan de
centrale culturele positie van de politiek. Kwaliteit van ambtenaren is daar-
op te kunnen anticiperen en gedragswijzigingen te kunnen voorzien. Bu-
reaucratische competentie omvat daarom elementen, die lijken op het ver-
kennen van turbulenties in markten. Buiten kijf staat, dat politieke grillig-
heden moeten worden gehonoreerd - dat vereist de loyaliteit.

Politieke en ambtelijke leiding zijn ook gezamenlijk verantwoordelijk voor
de formulering van de nieuwe besturingsconceptie. Die nieuwe missie van
het DG is de ambtelijke uitwerking van de ideologische herorientatie op ta-
ken en functies van de staat. Terwijl op politiek niveau de nieuwe bestu-
ringsconceptie vooral politiek-inhoudelijk wordt gelegitimeerd - de rol van
de overheid moet worden teruggedrongen ten faveure van andere stu-
ringsmechanismen en maatschappelijke verbanden - is binnen het DG de
aandacht vooral gericht op de organisatorische vormgeving ervan. Gebrek-
kige effectiviteit van overheidsoptreden staat centraal en oogmerk is de ef-
fectiviteit weer te herstellen. Dat vraagt in de organisatie om een culturele
herorientatie ten aanzien van werkprocessen en werkstijlen. 'Dat doen we
zo niet meer' is in dit verband een gevkugeld woord.

In zekere zin is de herorientatie ambivalent. Enerzijds geldt het politieke
uitgangspunt, dat de sector meer autonomie moet krijgen en dat derhalve
regelgeving en controle minder gedetailleerd moeten worden. Anderzijds
blijft het functionele argument overeind, dat er weliswaar minder gedetail-
leerd moet worden gecontroleerd en gereguleerd, maar wel effectiever.

De afstandelijkheid van besturing betekent, dat de overheid zich beperkt
tot verantwoordelijkheid voor het systeem als zodanig en daarbinnen auto-
nomie en varieteit toestaat. Die afstandelijkheid betekent echter ook, dat
politieke bemoeizucht met detailkwesties wordt gelimiteerd. Afstandelijke
besturing is eveneens op te vatten als een disciplinering van de politiek.

Wat de nieuwe missie betekent voor de relatie tussen politiek en ambte-
lijk apparaat enerzijds en voor de relatie tussen overheid en sector ander-
zijds, is op dit moment nog niet te beoordelen. Een verschuiving van macht
naar het ambtelijk apparaat is mogelijk vanwege de belangrijke functioneel
rationele component in de nieuwe besturingsconceptie. (Zie ook: Fris-
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sen, 1988c) In de verhoudingen tussen sector en overheid zal de nieuwe
besturingsconceptie machtsgevolgen kunnen hebben, omdat de 'verstatelij-
king van verzorgingsarrangementen' onder druk komt. Vragen vanuit de
sector en met name de intermediaire organisatie over grenzen van afstande-
lijke besturing duiden daarop.

Afgeleid van de nieuwe besturingsconceptie zijn ook waarden en normen
in verandering. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de gewenste kwaliteiten op het
terrein van professionele expertise van ambtenaren. De daarin optredende
verschuiving van beleidsinhoudelijke naar bestuurskundige en organisatie-
kundige expertise als meest wenselijke deskundigheden strookt met het
functioneel-rationele karakter van de nieuwe besturingsconceptie, zoals
ambtelijk vormgegeven. Het gaat om een nieuw soort beheersingsweten,
dat met name procedureel en technisch van aard is. Daarmede wordt ook
een neutraliteit ten aanzien van inhoudelijke kwesties gesuggereerd, het-
geen weer strookt met de loyaliteit van de ambtenaar - een loyaliteit, die
in principe ideologisch indifferent is. In dat kader past ook de verminde-
ring van ambtelijke discretie op uitvoeringsniveau, voorzien in de nieuwe
besturingsconceptie, en een vergroting van de dienstbaarheid aan de poli-
tiek. Een overheidsorganisatie blijft dan beantwoorden aan het beeld van
de machine (Morgan, 1986), alleen is de machine geavanceerder geworden
en vraagt om anders gequalificeerd bedieningspersoneel. De mythe van de
'bestuurbaarheid' blijft zijn inspirerende waarde behouden.

Ook andere waarden en normen veranderen ten gevolge van de nadruk
op bedrijfsmatige effectiviteit. De klassieke overheidsorganisatie, waarin
procedures scherp werden bewaakt, waarin gedragsregels bestonden  voor
de persoonlijke omgang (het tutoyeren), waarin competenties en territoria
waren afgebakend, beziet men met afgrijzen en dtdain. De moderne amb-
tenaar is een professional, die flexibel is, met een sterke politiek-
bestuurlijke affiniteit. De 'klassieke' ambtenaar is een pejoratieve term.
Bureaucratische competentie wordt minder en minder met formele zorgvul-
digheid en meer en meer met organisatorische en bestuurlijke effectiviteit
geassocieerd. Desondanks blijft het gaan om de regels van het spel en niet
om de inhoudelijke uitkomst ervan - in die zin zijn het nog steeds procedu-
rele waarden en normen. Alleen de stijl, de vormgeving verandert.

De voorkeur voor de 'platte' organisatie en veelvuldig gebruik vati infor-
mele communicatie is ook te situeren in deze verandering van waarden en
normen. Achtergrond ervan vormt namelijk de beoogde effectiviteit, die
wordt gediend door niet over traditionele paden te gaan. Overwegingen van
democratisch leiderschap of vergrote participatie spelen terzake geen rol.
Doorbreking van de hierarchie is dan ook alleen een waarde, indien deze
te sterk geprolifereerd is. Overigens streeft men naar een synchronisatie
van formele en informele hierarchie. In die zin blijft de traditionele waarde
van de hierarchie gehandhaafd. Het politieke primaat vereist zulks.

In taalgebruik en symboliek blijkt de kracht van het waardenpatroon, ver-
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bonden met de 'klassieke bureaucratie'. Het 'plaatje'  en het  'fif' zijn voor-
beelden. Zekerheid is de waarde, die ermee wordt gesymboliseerd. En die
zekerheid is gegeven met schriftelijke vastlegging. De organisatie is 'ver-
schriftelijkt'. Posities, bevoegdheden, territoria worden pas als organisato-
rische zekerheden ervaren, wanneer beschrijvingen ervan bestaan, die door
het ministerie van Binnenlandse Zaken of politiek zijn geaccordeerd. De
achtergrond hiervan vormt de juridificering van overheidsorganisaties en
overheidshandelen.

Direct expressieve symboliek wordt aangetroffen in het vocabulaire van
de bedrijfsmatigheid. Dat is een gekoesterde waarde binnen het DG, die
van recente datum is en met de nieuwe besturingsconceptie is verbonden.
Termen als de 'klant', het 'product', 'rendement', 'zakelijkheid' symboli-
seren wenselijk overheidshandelen, dat in een bedrijfsidioom wordt aange-
duid. De vraag, of de overheid, een bedrijf is, wordt niet gesteld. De waar-
den zijn vanzelfsprekend; ze worden als noodzakelijk ervaren; empirische
verifiering is niet van belang. Bedrijfsmatigheid is met andere woorden een
mythe en het aanhalen van de mythe kan worden gezien als een vorm van
communicatie  van  het  DG met zichzelf ('autocommunication': Broms  &
Gahmberg, 1983).

Ander taalgebruik in het DG heb ik in de weergave van onderzoeksresul-
taten gepresenteerd. Zoals elke organisatie, heeft het DG een eigen jargon,
dat de eigen geschiedenis, de aanwezige professies en de maatschappelijk
sector, die beleidsterrein is, als bronnen heeft. Het jargon heeft in sterke
mate betrekking op het proces-karakter van werkzaamheden en op proce-
dures, die de processen reguleren. Het gaat om een procestaal, waarin be-
wegingen worden uitgedrukt, alsmede de punten, waarlangs de beweging
plaatsvindt. Het is de taal van een 'process culture' (Deal & Kennedy,
1982).

Vele begrippen in de taal zijn neologismen. Aan reguliere woorden wor-
den veelvuldig voorzetsels toegevoegd. De voorzetsels drukken richting en
beweging uit, alsof de dynamiek, die met het woord wordt gesuggereerd,
onvoldoende is en nadere accentuering behoeft. 'Sturen' is niet voldoende,
maar wordt 'aansturen', bijvoorbeeld. Termen,  die naar procedures  ver-
wijzen worden verfijnd. Precisie en zorgvuldigheid krijgen nadruk. Een-
voudig 'regelen'  is te onduidelijk,  het  gaat om 'afregelen'.  Vaak  ook  krij-
gen procedurele termen een metaforische vertaling: 'dicht-timmeren', 'de
race ingaan', 'rondsporen', 'doorkabelen'.

Rituelen, vooral in de vorm van ceremonies, vormen het laatste element in
de conceptualisering van organisatiecultuur als subsysteem. In de onder-
zoeksresultaten is hiervan nauwelijks gewag gemaakt. De verklaring is een-
voudig: ceremonies zijn in het DG schaars. De enige, die zijn waargeno-
men, betreffen installatie-speeches voor nieuw benoemde functionarissen
of recepties ter gelegenheid van een afscheid. Die speeches worden gehou-
den door de directeur-generaal, wanneer het om hoge leidinggevenden
gaat. In een uitzonderlijk geval treedt de staatssecretaris aan. Het culturele
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karakter van de speeches is overigens evident. Behalve legitimering van de
benoemingen, hebben ze verkondiging van nieuwe waarden en werkstijlen
tot doel. De nieuwe missie wordt in alle gevallen uitdrukkelijk overgedra-
gen. Bovendien krijgt de nieuw benoemde functionaris, in meer of minder
verhulde termen een boodschap mee.

Bij recepties vanwege een afscheid wordt niet alleen de functionaris van
loftuitingen voorzien, maar wordt ook gereflecteerd op werkzaamheden en
werkprocessen.
De relatieve schaarste aan ceremoniele activiteiten duidt op een cultuur,
waarin soberheid nog immer een groot goed wordt geacht. Ongetwijfeld zal
deze cultuur van de soberheid specifieke Nederlandse waarden vertolken.
Maar de eigen aard van overheidsorganisaties, waar het materiele en het ge-
not hiervan toch vaak secundair zijn ten opzichte van waarden als maat-
schappelijke verantwoordelijkheid en juridische zorgvuldigheid, draagt
hiertoe evenzeer  bij.

Het culturele aspectsysteem

Rituelen in de vorm van ceremonies zijn schaars, constateerde ik. Ritualise-
ring daarentegen komt veelvuldig voor. Werkprocessen en procedures zij n
in het DG in hoge mate geritualiseerd. Dat wil zeggen, ze zijn gestandaardi-
seerd, ze vertonen regelmatigheid en ze zijn niet of nauwelijks onderwerp
van meningsverschil. Bovendien drukken ze belangrijke waarden uit. Kic-
kert en Snellen (1986) noemen de paraaf een ritueel. De paraaf is, ook in
het DG, op te vatten als een ritualisering van werkprocessen en bevoegdhe-
den. Waarden, die worden uitgedrukt zijn de hierarchie en de procedurele
zorgvuldigheid.

Overeenkomstige vormen van ritualisering zijn aan te treffen in ver-
schijnselen als het 'fif' en het 'plaatje'. Deze symbolen refereren aan een
vergelijkbaar waardenpatroon: het belang van schriftelijke vastlegging, de
juridificering van organisatie en functioneren, zorgvuldigheid en zeker-
heid.

De hierarchie is een verschijnsel dat in elke organisatie voorkomt. Het is
de structurele vormgeving van het gezag in de organisatie. De ordening van
het gezag in het DG is strikt pyramidaal onder een eenhoofdig leiderschap.
Van een collegiaal besturend management-team is geen sprake. In laatste
instantie heeft de directeur-generaal alleen de leiding.

Die hi8rarchische ordening is niet persoonsgebonden. Het is de concreti-
sering van de ministeriele verantwoordelijkheid, waarin het primaat van de
politiek is uitgedrukt.

Het bestaan van een informele hierarchie is dan ook riskant, indien de
hoogste leiding daarvan geen deel uitmaakt. Een informele hierarchie zon-
der impliciete politieke legitimatie is op langere termijn zelfs ondenkbaar,
omdat de risico's politiek van aard zijn. Het parlementaire vertrouwen kan
immers worden opgezegd.
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De hierarchie speelt een belangrijke rol in het geheel van zingevingspro-
cessen in het DG. Een sterke mate van delegatie van werkzaamheden is wel
mogelijk, maar niet met een corresponderende delegatie van verantwoorde-
lijkheden. Zulks is slechts mogelijk, indien daartoe expliciet wordt besloten
door verlening van mandaat. De toekenning van 'teken-bevoegdheid' is
daarvan een voorbeeld, evenals de behoeming van 'budgethouders'.   De
zingeving, die hierin ligt besloten is die van juridificering en formalisering.
Er is geen doel denkbaar, dat de middelen heiligt. De middelen hebben im-
mers een rechtskarakter en moeten dus ook onafhankelijk van hetgeen er-
mee wordt beoogd, worden genormeerd.

De mate van centralisatie in de hierarchie van het DG is dan ook hoog.
Het primaat van de politiek veronderstelt zulks zowel principieel als prag-
matisch. De juridische en politieke inhoud van de ministeriele verantwoor-
delijkheid vormt de principiele noodzaak. Pragmatische reden is de om-
vang van de organisatie, waarvoor de politieke leiding verantwoordelijk is.

Daarnaast is de mate van centralisatie in het DG ook resultaat van het
optreden van de directeur-generaal. Deze diende na zijn aantreden immers
'een eilandenrijk' te integreren. De symbolische waarde van krachtig lei-
derschap komt dan tot uiting in de mate van centralisatie in de hierarchie.
Als zodanig wordt dat als een positieve waarde gepercipieerd. Evenzeer
wordt een sterke mate van delegatie negatief beoordeeld. Het beeld van de
organisatie als machine, die door een of enkele machinisten wordt bediend
is in het DG nog nauwelijks omstreden.

Nauw met hierarchie als waardegeladen fenomeen is destructuurvan het DG
verbonden. De structuur, zoals getekend in een organigram en geconcreti-
seerd in benoemde functionarissen op leidinggevende posities, heeft mythi-
sche waarde. (Meyer & Rowan, 1977) In de structuur zijn de machtsverhou-
dingen getekend. De structuur staat dan ook in 'een plaatje' en is overigens
schriftelijk vastgelegd in een beschikking, waardoor deze juridisch is genor-
meerd. Bevoegdheden en territoria zijn erin afgebakend. De structuur heeft
dus een belangrijke culturele dimensie: de organisatorische waarheid wordt
ermee verwoord en met posities in de structuur zijn specifieke waarderingen
verbonden. Zoals voorheen staffuncties een hoog prestige hadden, geldt dat
nu voor lijnfuncties, met name op managementniveau.

Expliciete besluitvorming over de structuur van het DG - de 'schuifope-
ratie' en de 'houtskoolschets' - is dan ook een zaak van hoog oplopende
emoties. Of een geformaliseerde structuur de realiteit dekt is niet van be-
lang; van belang zijn de percepties en het gedrag in de organisatie.

Dat geldt overigens niet alleen in het DG zelf, maar tevens voor de poli-
tiek en indirect voor de maatschappelijke sector, die het beleidsterrein van
het DG vormt. De structuur weerspiegelt de sectorstructuur. Wijzigingen
in de structuur van het DG kunnen dan wijzigingen in de sector symbolise-
ren. Als dergelijke wijzigingen nog niet politiek zijn gelegitimeerd, krijgt
een voorgestelde organisatieverandering politieke betekenis. Uit dien
hoofde wordt de wijziging niet geeffectueerd.
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·,De organisatiestructuur kan dan ook niet als een tot op zekere hoogte
-arbitraire kwestie van organisatie-ontwerp worden beschouwd. Voor het

DG zijn er belangrijke waarden in vervat en worden er waarderingen aan
ontleend. Evenmin is de structuur a-politiek: verzet tegen structuurwijzi-
gingen, die beleidswijzigingen suggereren, maakt dat duidelijk. Debatten
over structuur afdoen als symboliek in pejoratieve zin, doet dan ook on-
recht aan het aspect-karakter van cultuur; relevante zingeving blijft op die
wijze onderbelicht.

Structuurwijziging is een vorm van organisatieverandering. March en 01-
sen (1983) spreken van het tegelijk instrumentele en rituele karakter van or-
ganisatieverandering. Het instrumentele karakter verwijst naar de aanwen-
ding van organisatiekundige inzichten en expertise. De organisatie kan
worden verbeterd: effectiviteit en efficientie zijn door technische maatrege-
len te vergroten. Het rituele karakter verwijst naar de culturele waarde van
organisatieverandering. Bewustzijn van organisatorische problematiek is
aanwezig, de mogelijkheid van verbetering via handelen wordt getoond en
professionaliteit terzake wordt gewaardeerd. Bereidheid tot verandering en
aanwending van deskundigheid zijn gekoesterde waarden. Weerstand duidt
op  inertie en blijk geven ervan  is niet 'modern'.

Vooral de nieuwe missie - 'besturing op afstand' - inspireert veel vormen
van organisatieverandering en wordt als legitimatie aangevoerd. Het DG
moet 'bedrijfsmatiger' gaan werken. In een proces van organisatieverande-
ring heeft de communicatie juist betrekking op dergelijke herorientaties in
waarden- en normenpatronen. Vergrote effectiviteit - doorgaans het eerste
oogmerk van de verandering - is immers niet neutraal en nauwelijks meet-
baar. De doel-middel-rationaliteit (Snellen, 1987), die effectiviteit als be-
langrijkste norm kent, wordt gesubstitueerd door substantiele rationaliteit:
specifieke waarden en normen. Als welhaast vanzelfsprekend wordt de bij-
drage van die waarden en normen aan effectiviteit verondersteld. Daar-
naast onttrekken ze zich aan beoordeling in termen van effectiviteit omdat
ze politiek zijn gelegitimeerd.

Die politieke dimensie van organisatieverandering is in het DG evident.
De nieuwe besturingsconceptie is immers ten dele een organisatorische pre-
cisering van ideologische desiderata. Daarnaast geldt in algemene zin de
toegenomen politieke aandacht voor organisatie-aspecten in de overheid
vanwege de financiele schaarste en een aantal calamiteiten op het terrein
van het (financiale) beheer.

De politieke dimensie van organisatieverandering is weer terug te voeren
op het politieke primaat. Dat heeft consequenties voor de vormgeving van
de organisatieverandering. Een 'top-down'-benadering prevaleert welhaast
noodzakelijkerwijze. Een strikte 'bottom-up'-strategie is strijdig met domi-
nante zingevingspatronen, omdat de ambtelijke en politieke leiding niet in-
different kunnen zijn ten aanzien van de uitkomsten van een zodanige stra-
tegie. Dat verklaart ook de 'neiging' in het DG om organisatieverandering
'autoritair' gestalte te geven. Democratische participatie verhoudt zich niet
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met de dominante culturele waarden van politiek primaat en juridificering.
De eigen dynamiek van veranderingsprocessen leidt er dan toe, dat de reali-
sering van verandering vaak incrementeel is. 'Bureaucratische traagheid' is
in zekere zin onontkoombaar.

Het reeds genoemde politieke primaat is ten nauwste verbonden met de
centrale betekenis van macht in overheidsorganisaties. Veel van wat in
structuur, hierarchie en organisatieverandering als belemmering wordt er-
varen vindt zijn oorsprong in de regulerende rol van macht. De mate van
formalisering is hoog vanwege het politieke karakter van de macht. Het
DG opereert namens en onder verantwoordelijkheid van de politieke lei-
ding het is een werktuig van de politieke macht. Activiteiten van het DG
zijn altijd machtshandelingen. Het politieke karakter van de macht leidt tot
dubbelzinnigheid. Enerzijds is machtsuitoefening omvattend: er is een mo-
nopolie. Anderzijds is machtsuitoefening geclausuleerd: door het recht en
door de noodzaak van politieke compromissen. Tevens geldt als grens de
wettelijk gefundeerde ordening van de sector, die ideologische scheidslij-
nen als begrenzing van overheidsoptreden in stand houdt.

De macht in het DG is veelvormig. In de eerste plaats gaat het om het
politieke primaat, dat elk handelen een afgeleide doet zijn van democra-
tisch gelegitimeerde of te legitimeren beslissingen. Het DG belichaamt een
gedeelte van de mythe van de democratische legitimiteit. In de tweede
plaats is de macht steeds gericht op externe interventies. De sector wordt
door het DG bestuurd, waarmee ook de mythe van de bestuurbaarheid het
handelen inspireert. In de derde plaats is het interne functioneren gestruc-
tureerd door machtsverhoudingen. De positie daarin is een belangrijke
bron van zingeving. De bureaucratie zelf is een gestructeerde machtsver-
houding, die door de twee andere vormen van macht wordt gereguleerd.

Mogelijkheden en grenzen van organisatorisch functioneren zijn in het
DG door deze veelvormigheid van de macht bepaald. Organisatorisch suc-
ces en organisatorische effectiviteit zijn dan ook alleen in termen van
macht te begrijpen en worden als zodanig gepercipieerd. Dat is ook het cul-
turele karakter van begrippen als effectiviteit en succes. Ze zijn slechts te
beoordelen in termen van een normatief criterium en in overheidsorganisa-
ties is dat in veel gevallen macht. De sterke nadruk op management in de
betekenis van leiderschap in overheidsorganisaties geeft aan macht als bron
van zingeving, als mythe, een extra impuls. Bovendien wordt de macht
meer zichtbaar, omdat het taboe erop, dat in vorige decennia wel gold, is
doorbroken. Krachtig leiderschap  is weer gepermitteerd,  is 'en vogue'.

Een van de begrenzingen, aan de uitoefening van macht gesteld, is het
recht. Uiteraard is het recht ook steeds een machtsverhouding, maar tege-

lijk limiteert het ongebreidelde macht. Die begrenzing is zowel functioneel
als substantieel. Functioneel, omdat het recht een zeer uitgebreid stelsel van
vormvereisten en procedurevoorschriften inhoudt. Die functionaliteit is de
taal en de techniek van het recht. Het normatieve karakter ervan draagt bij
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aan de culturele dimensie van een overheidsorganisatie, omdat haar gehele
functioneren eraan is onderworpen. De begrenzing is substantieel, omdat
het recht niet alleen een instrument is, maar ook en volgens vele rechtsge-
leerden vooral een waarborg. De vrijheid van de burger is een a priori, dat
staatsonthouding impliceert of staatsoptreden gebiedt, waar die vrijheid in
het geding is. Voor het DG heeft het recht als specifieke betekenis, dat zijn
optreden niet alleen algemeen, vanwege het waarborgkarakter, maar ook
specifiek, vanwege de wettelijke ordening van de sector, gelimiteerd is.
Vanuit deze substantialiteit draagt het recht eveneens bij aan de culturele
dimensie in het DG.

Desondanks is de houding ten aanzien van het recht ambivalent. Over-
schrijding van de grenzen, erdoor gesteld, is ongepast: een niet te overtre-
den norm. De instrumentele opvatting is echter dominant. Het recht is een
beleidsinstrument, maar een gecompliceerd instrument, vanwege zijn ge-
preciseerde normering, zowel functioneel als substantieel. Dat leidt tot een
voorkeur voor 'lichte' beleidsinstrumenten, met weinig juridische implica-
ties voor het DG zelf.

Die ambivalentie wordt versterkt door de nieuwe missie. De beoogde af-
standelijkheid vraagt om meer globale regelgeving en soms vermindering
ervan. Het waarborgkarakter van het recht is daarmede niet per definitie
in overeenstemming. Op dit punt zijn culturele contradicties te traceren. De
juristencultuur heeft een andere normativiteit dan de beleidsontwikkelaars-
cultuur. Ook ten aanzien van bedrijfsmatigheid gelden die tegenstellingen.
Het juridisch mttier is gebaseerd op zorgvuldigheid, die vormvereisten en
procedurevoorschriften indiceert. De bedrijfsmatigheid als missie vraagt
om flexibiliteit en snelle afhandeling. In die context ware de beperkte juri-
dische conditionering van bedrijven te verkiezen. Daarmede is echter tege-
lijk aangegeven, wat de culturele belemmeringen zijn voor de nieuwe mis-
sie.

Zowel bij macht als bij recht kwam culturele pluriformiteit reeds aan de

orde. Machtsverhoudingen impliceren het bestaan van meer of minder ri-
valiserende subculturen, terwijl met betrekking tot het recht kan worden
gewezen op het subculturele karakter van de juridisch functie.

In het DG is sprake van verschillende subculturen. De pluriformiteit is
gebaseerd op organisatorische posities, op de stijl van leidinggevenden, op
organisatorische taken en werkzaamheden. Die verschillen verschaffen aan
organisatorische eenheden een identiteit en hebben daardoor een waarde
voor de stabiliteit.

WeI kunnen verschillen in waardering worden waargenomen. Er bestaat
een informele prestige-toedeling, die in het DG tot een waardering van be-
paalde subculturen boven andere leidt. In de eerste plaats heeft manage-
ment een hoog prestige, hetgeen overeenkomt met meer algemene maat-
schappelijke ontwikkelingen. In de tweede plaats is er een groeiende waar-
dering voor beleidsmatige en organisatorische expertise ten detrimente van
beleidsinhoudelijke expertise en engagement. Het technisch-procedurele
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aspect van beleidsvorming staat hoger aangeschreven dan het substantiele.
In de derde plaats is er een ambivalentie ten aanzien van beleidsuitvoering
waarneembaar. 'Klassieke' beleidsuitvoering, waarin zowel gedetailleerde
contrdle als ruime beleidsvrijheid overheersen heeft een negatief imago.
Beleidsuitvoering, waarin beheers- en managementaspecten centraal staan,
mag zich over groeiende waardering verheugen.

De drie ontwikkelingen gezamenlijk wijzen op een culturele verandering
in het DG, waarin de functionele aspecten van de bedrijfsvoering van meer
importantie worden geacht dan de substantiele. Bovendien staan die func-
tionele aspecten in het perspectief van de nieuwe missie, waarin zakelijk
opereren wordt aangeprezen. Daarmede is een toename van functionele ra-
tionaliteit geimpliceerd.

Die cultuurverandering wordt het sterkst uitgedragen door het gesigna-
leerde netwerk rondom de directeur-generaal en door zich daarmee ver-
want voelende medewerk(st)ers in lagere functies. Het betreft een traag
proces van cultuurverandering - de omvang van het DG zorgt daarvoor -
maar het lijkt zich onafwendbaar door te zetten, omdat het door belangrij-
ke delen van de formele hierarchie wordt gedragen. In die zin gaat het om
cultuurverandering, gestimuleerd door de dominante subcultuur, waarvan
de managers de 'moderne helden' zijn.

De organisatie als cultureel fenomeen

De interpretatie van de onderzoeksresultaten resulteert in een beeld van de
organisatie als cultureel fenomeen. Externe culturele factoren, het culturele
subsysteem en de culturele dimensie van organisatie en organisatorische
subsystemen vormen de culturele factor, die het DG karaktiseert. Elk on-
derdeel van het functioneren van het DG is een vorm van zingeving of is
slechts te begrijpen, indien het in het perspectief van zingeving wordt ge-
plaatst.

De cruciale rol van zingeving wordt te meer duidelijk, waar in het DG
weerstanden zijn te traceren. In vrijwel alle gevallen gaat het dan om geper-
cipieerde zinloosheid. Het hierarchisch karakter, bepaalde symboliek,
traagheid bij organisatieverandering stuiten bijvoorbeeld op weerstand,
wanneer het culturele karakter ervan alleen maar in pejoratieve zin wordt
ervaren, als zinloze vormen van ritualisering. Het rituele karakter heeft dan
de normatieve inhoud verdrongen. Organisatorisch functioneren behoeft
echter legitimatie, vanuit welke normering dan ook.

In de cultuursociologische optiek is cultuurvorming een proces van institu-
tionalisering. Zingevingspatronen krijgen duurzaamheid en constitueren
een collectieve identiteit. De organisatiecultuur van een organisatie is een
complex van zingevingspatronen in en rondom de organisatie.

In het DG spelen verschillende zingevingspatronen een cruciale rol. In de
eerste plaats is dat de politiek, die zowel als contingentiefactor als intern
aan het opereren zin verleent. Politiek moet dan worden opgevat als alge-
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meen cultureel fenomeen, gereguleerd door mythen als bestuurbaarheid en
democratische legitimiteit. Het DG is 66n van de overheidsorganisaties, die
de politiek ter beschikking staan. Dat betekent, dat het DG een apparaat,
een werktuig is in handen van een instantie, die in zekere zin los van het
DG bestaat. Tegelijk is de politiek als fenomeen in het DG aanwezig in de
personen van bewindslieden. Deze personifieren de eerder genoemde my-
then en vormen de schakel tussen DG-cultuur en politieke cultuur.

De politiek als cultureel fenomeen is in het DG onomstreden. Dat poli-
tiek het funderende waardenpatroon levert vormt de 'raison d'Btre' van het
DG. Het functioneren van het DG als overheidsorganisatie is daarmede ge-
legitimeerd.

Herorientatie in overheidsoptreden is dan ook vooral geinspireerd door
de politiek, in antwoord op een aantal maatschappelijke tendenties en ge-
noodzaakt door financiele schaarste. De sector speelt in die herorientatie
vooral een reagerende rol. De nieuwe besturingsconceptie is op te vatten als
een nieuwe missie - een expliciet geformuleerde verdichting van zinge-
vingspatronen.

Institutionalisering van die nieuwe missie zal een langdurig proces zijn,
omdat tot dusverre dominante waarden en normen dienen te veranderen.
De mythe van de bestuurbaarheid moet worden gerelativeerd, maar kan
niet fundamenteel worden aangetast. Dan immers zou de legitimatie van
overheidsinterventies verdwijnen, in ieder geval op het terrein van het DG.

De betekenis van politiek is in het DG ook geYnstitutionaliseerd in leider-
schap. Enerzijds het leiderschap van bewindslieden, anderzijds dat van de
DG-leiding en in het bijzonder de directeur-generaal. Voor beide vormen
geldt een geroutiniseerd charisma. Onafhankelijk van de personen verte-
genwoordigt de positie macht met uitstraling. Het gaat niet om persoonsge-
bonden charisma, maar om positief gepercipieerde macht - gezag dat aan
iemand in een dergelijke positie toekomt.

De macht is echter geclausuleerd. De politieke verantwoordingsplicht
vormt een begrenzing. Daarnaast is de macht begrensd door het recht, dat
zelf een get'nstitutionaliseerd zingevingspatroon is. De tweezijdige werking
ervan - als waarborg en als normering van vormgeving - limiteert machts-
uitoefening.

Het institutionele karakter van het recht werkt door in het gehele func-
tioneren van het DG. Zowel het externe optreden als de interne regulering
zijn gejuridificeerd. Vandaar ook, dat van ritualisering kan worden gespro-
ken in procedures en werkprocessen en dat structuur en hierarchie een be-
langrijke symbolische betekenis hebben. Zowel de politiek als het recht zijn
bestaansgronden voor het DG. Ze leiden tot een hierarchie met een sterk
pyramidaal karakter, waarin de basis een zeer beperkte autonomie heeft,
omdat voor alle handelingen de top verantwoordelijk kan worden gehou-
den. Autonomie van onderdelen of personen onder de top is dan ook alleen

mogelijk, indien die door de politieke of ambtelijke leiding expliciet of im-
pliciet wordt verleend.
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De structuur van het DG is zeer precies beschreven, omdat politiek en
recht zulks vereisen. Aan dergelijke formele organisatiekenmerken wordt
in het DG dan ook veel belang ontleend. De plaats in de structuur en de
juridisch genormeerde bevoegdheid bepalen de identiteit van personen en
afdelingen in het DG. Het 'bureau' is een nauwkeurig omschreven territori-
um.

Het institutionele karakter van politiek en recht maakt organisatieveran-
dering dan noodzakelijkerwijze tot een moeizaam proces. Dat geldt voor
een overheidsorganisatie in bijzondere mate, omdat haar karakter niet al-
leen het resultaat is van een specifieke historie en een unieke maatschappe-
lijke context, maar van algemene maatschappelijke ontwikkelingen, een
collectieve politieke cultuur en van juridische normativiteit. De mogelijk-
heden tot verandering van de cultuur zijn dan ook beperkter dan in bedrij-
ven.

Het culturele karakter van het DG is dat van een bureaucratie. De bureau-
cratie is de meest authentieke organisatorische component van het moder-
niseringsproces.

Karakteristieken van de bureaucratie, verwoord in Webers ideaaitype
zijn:
-    heerschappij op basis van legaliteit;
- hierarchische ordening;
- gereguleerde competenties;
- schriftelijke bedrijfsvoering;
- professionele qualificaties;
- voltijdse functies;
- regelkennis.
In de concrete empirische realiteit van het DG zijn overeenkomsten en ver-
schillen ten aanzien van het ideaaltype vast te stellen.

Het legale karakter van de door de bureaucratie uitgeoefende heerschap-
pij komt overeen met wat ik hiervoor over de belangrijke rol van het recht
in het DG heb vastgesteld. Het feit, dat de legaliteit van toepassing is op
heerschappij strookt met wat ik over de betekenis van de politiek heb ge-
zegd. De stringente scheiding tussen politiek en bureaucratie, zoals ideaal-
typisch geformuleerd door Weber, is echter empirisch niet aanwezig. Vele
handelingen van het DG zijn gepolitiseerd, omdat beleidsontwikkeling een
belangrijke activiteit is en omdat in de beleidsuitvoering vrijheidsgraden
bestaan. De verantwoordelijkheid blijft echter voorbehouden aan de poli-
tiek, zodat in laatste instantie de ideaaltypische afbakening tussen politiek
en bureaucratie adequaat  is.

Als bron van zingeving, hoewel binnen het normatieve kader van het
recht (de legaliteit), is de betekenis van politiek in het DG echter groot.
Daarom ook is er een belangrijk ideaaltypisch onderscheid tussen politieke
en overige bureaucratieen.

De hierarchische ordening is een empirische realiteit. Er zijn nauwelijks
activiteiten in het DG waarneembaar, die de hierarchie doorbreken. Een
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dergelijke doorbreking zou ook strijdig zijn met dominante zingevingspa-
tronen. Zelfs het streven naar een 'platte' organisatie is geen doorbreking
van de hierarchie, maar veeleer het benadrukken van de rol van de manager
en het verwijderen van niet-functionele hierarchische proliferatie.

Ook competenties zijn in het DG gereguleerd. Dat gebeurt zowel op indi-
vidueel niveau, waar functies gedetailleerd worden beschreven en goedge-
keurd, als op organisatorisch niveau, waar territoria en bevoegdheden van

afdelingen zijn vastgelegd in beschikkingen. De gevolgen zijn, dat beteke-
nissen van functies en posities worden ontleend aan datgene, wat is geregu-
leerd. Informele competenties zijn uiteraard aanwezig, maar in het feitelijk
functioneren is er de noodzaak informele en formele competenties te doen
samenvallen.

De schriftelijke bedrijfsvoering is eveneens een empirische realiteit in het
DG. Omdat overheidshandelen rechtscheppend is, moet elk handelen
schriftelijk worden vastgelegd. De 'dossiers' zijn een belangrijk verschijn-
sel; ze zijn niet alleen instrumenteel, maar ook normatief. Zonder een dos-
sier  bestaat  een  zaak niet. Verheviging van parlementaire controle leidt  er
dan ook toe, dat in overheidsorganisaties dossiervorming toeneemt. In We-
bers ideaaltype krijgt de vakopleiding als voorwaarde voor een ambtelijke
positie groot gewicht. Specifieke vakopleidingen voor ambtelijke posities
worden ook nu nog geeist. Het aantal professies, dat wordt aangetrokken
is echter aanzienlijk gegroeid. Bovendien zijn qualificatie-eisen uitgebrei-
der, maar ook globaler geworden. De relevantie van dit kenmerk in ideaal-
typische zin lijkt dan ook minder groot.

Dat de functies voltijds zijn in een bureaucratie is evenmin nog een reali-
teit in het DG. Wel blijft geldig, dat topfuncties niet kunnen worden ver-
vuld naast een hoofddienstverband elders. De oorspronkelijke betekenis
van Webers kenmerk - vrijwaring van ongewenste functievermenging en
nepotisme - is op dit moment in de realiteit van het DG geen zinvolle meer.
De bedoeling van het ideaaltypische kenmerk blijft echter gehandhaafd.

Regelkennis als kenmerk van het ambtelijk functioneren is nog steeds re-
levant. Regels zijn de belangrijkste 'producten' van de bureaucratie en haar
functioneren is regelgeleid op een specifieke wijze: namelijk juridisch. Dit
kenmerk blijkt zelfs zo dominant te zijn, dat veel weerstand ertegen aan
het ontstaan is, buiten en binnen de bureaucratie. De nieuwe besturings-
conceptie van het DG beoogt zelfs expliciet de regulering te verminderen
- naar omvang en mate van detaillering. In samenhang met het voorgaande
valt echter te concluderen, dat die vermindering niet zover kan gaan, dat
regulering geen dominant kenmerk is, wil nog sprake zijn van een adequaat
ideaaitype in termen van Weber.

De verschillen tussen empirie van het DG en ideaaltype zijn niet van dien
aard, dat het DG geen bureaucratie conform Webers theorie zou kunnen
worden genoemd. Desondanks zijn er enige nuanceringen aan te brengen.

Weber formuleert de doel-middel-rationaliteit als fundament van de bu-
reaucratie. De rationaliteit, of wel zingeving, die het functioneren van de
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bureaucratie reguleert, is echter meervoudig. Snellen (1987) wijst op vier
rationaliteiten: de politieke, de juridische, de economische en de technisch-
wetenschappelijke. De politieke en de juridische rationaliteit (die laatste
vooral wat betreft het waarborg-karakter) vormen de substantiele rationa-
liteit in de bureaucratie. Economische en technisch-wetenschappelijke rati-
onaliteit, alsmede het procedureel-normerende aspect van de juridische ra-
tionaliteit vormen dan functionele rationaliteit in de bureaucratie.

Het grote machtsoverwicht, dat Weber aan de bureaucratie toekent, is
in strijd met de zingeving, die voortdurend aan de politiek wordt ontleend,
ook in het DG. De politiek is in de organisatiecultuur van het DG een bui-
tengewoon belangrijke factor. Vooralsnog is deze niet weg te denken.

Betekenisvol in dit verband zullen de effecten van de nieuwe besturings-
conceptie zijn. Een mogelijkheid is een voortgaande politisering van de bu-
reaucratische cultuur, omdat er weliswaar minder, doch ingrijpender in-
houdelijk in de sector zal worden geintervenieerd. Bovendien zullen in dit
geval 'typisch' bureaucratische uitvoeringsactiviteiten worden afgestoten
en zullen werkzaamheden per saldo meer politiek worden.

Een tweede mogelijkheid, volledig contrair aan de vorige, is echter, dat het
DG zich meer en meer zal toeleggen op procedurering en structurering van
sturing in en door de sector zelve. Dat zou een verdere bureaucratisering van
het DG en met name van de politiek betekenen. (Zie: Frissen, 1988c) De aard
van die bureaucratisering is echter een andere, dan doorgaans wordt gesigna-
leerd. We zouden deze meer 'sophisticated' kunnen noemen.

Vooralsnog is de nieuwe missie nog niet gernstitutionaliseerd. Daarom
gaat het nog slechts om een nuancering. Relevant is dat in de bureaucratie
reflectie op het eigen functioneren plaatsvindt. Dat betekent, dat zinge-
vingspatronen, die met het ideaaltype kunnen worden begrepen, niet steeds
vanzelfsprekend zijn. Vernieuwing van legitimatie wordt gezocht, hetgeen
in de empirische realiteit van het DG als een authentieke bron van zinge-
ving kan worden gezien. Dat is wat March en Olsen (1983) met het rituele
karakter van organisatieverandering bedoelen. De grenzen van dit ritueel
zijn echter de dominante bureaucratische zingevingspatronen, zoals ver-
woord in Webers ideaaltype.

Tenslotte is met betrekking tot Webers bureaucratietheorie van belang
de uitwerking door Berger, Berger en Kellner (1973). Het culturele karakter
van de bureaucratie is volgens hen functioneel-rationeel. De culturele bete-
kenis van de bureaucratie is, dat zij de werkelijkheid van een symbolische
orde voorziet. Haar machtige positie stelt in staat tot een culturele ordening
van het maatschappelijke leven. Functionele rationaliteit wordt in de wer-
kelijkheid een naar dominantie strevend zingevingspatroon. Dat is de these
van de modernisering, vergelijkbaar met wat Habermas de 'kolonisering
van de leefwereld' noemt. Wat Berger, Berger en Kellner aanduiden als een
viervoudige thematisering (zie hoofdstuk 4) is het 'culturele imperialisme'
van de bureaucratie. De werkelijkheid wordt conform haar eigen kenmer-
ken geordend. De sociale constructie van de werkelijkheid door de bureau-
cratie is vanwege haar machtspositie dan ook ingrijpend.
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Met betrekking tot het DG krijgt die culturele betekenis van de bureau-
cratie nog een accentuering, omdat de relaties tussen het DG en zijn be-
leidsterrein te karakteriseren zijn als 'verstatelijking van verzorgingsarran-

gementen' (De Swaan, 1976). Deze verstatelijking berust weliswaar op een
compromis tussen waardenorientaties, hetgeen op bescherming van
substantiale rationaliteit duidt, in de empirische realiteit is de betekenis van
die waarden-orientaties geritualiseerd en voor een deel ondergeschikt ge-
raakt aan structurele fixaties en procedurele vereisten. Dat nu is het
functioneel-rationele terrein van de bureaucratie.

De betekenis van informatisering komt in de volgende paragraaf aan de
orde.

3. De organisatiecultuur van het DG en informatisering

De culturele contingentiefactor en informatisering
Informatisering is in de eerste plaats zelf een contingentiefactor. Een

kracht, die vrijwel autonoom is, komt het DG binnen; een keuze lijkt uit-
gesloten. De noodzaak van informatisering is axiomatisch, de positieve ef-
fecten ervan zijn onomstreden. Verzet tegen informatisering heeft de status
van een anachronisme.

Daarmee is afhankelijkheid van externe ontwikkelingen geimpliceerd,
die belangrijke culturele consequenties heeft. Het DG is daardoor namelijk
aangewezen op vreemde expertise, die door vooral commerciele organisa-
ties wordt geleverd. Niet alleen apparatuur, maar vooral software en des-
kundigen komen het DG binnen, krijgen invloed op belangrijke processen
en functies en raken verweven met bestaande waarden- en normenpatro-
nen. De cultuur van de informatiemaatschappij, met haar fixatie op be-
heersing en informatie als conditie voor succes en verandering, wordt on-
vermijdelijk relevant.

Voor een overheidsorganisatie is dat een relatief nieuwe afhankelijkheid
van een maatschappelijke sector - de in formatiseringsindustrie - die een eigen
dynamiek heeft. Die dynamiek kan als een autonoom zingevingspatroon
worden gekarakteriseerd. Informatie heeft daarin een mythische betekenis
en verwerking van informatie wordt gezien als het centrale proces in organi-
saties. Daaruit volgt een normativiteit inzake succesvol functioneren. Succes
is namelijk afhankelijk van de kwaliteit van informatie. Deze leidt tot ade-
quate kennis, die weer voorwaarde voor beheersing is. Klassieke rationali-
teitsconcepties en techniek en technische procedures verbinden zich.

In de politieke cultuur zijn de effecten daarvan nog onduidelijk. Opmerke-
lijk is, dat slechts een rationalisering van de politiek wordt verwacht ten ge-

volge van verbetering van informatievoorziening. Mogelijk is dan een ver-
sterkt evenwicht tussen goed geYnformeerde politiek en effectief informe-
rende overheidsorganisaties.
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De in de literatuur verwachte technocratisering van de politiek (hoofd-
stuk 5) is in het DG niet waargenomen.

Terugdringing van een aantal kenmerken van politiek - geduid als irrati-
onaliteit, grilligheid en orientatie op de korte termijn - wordt door velen,
die rechtstreeks bij informatisering zijn betrokken, als een positief effect
gezien. De eerder genoemde rationalisering leidt daartoe. Een zekere onti-
deologisering van het functioneren van overheidsorganisaties lijkt een wen-
selijkheid. Tegenover het bezwaar van een aantasting van de democratie
wordt de te realiseren zuivering van de politiek geplaatst: een terugkeer
naar hoofdzaken, waartoe informatisering in staat stelt. Geeffectueerd is
van dit nieuwe waardenpatroon nog weinig. Het kondigt zich aan; in zijn
verbintenis met een krachtig fenomeen als informatietechnologie zal het
ongetwijfeld aan gewicht winnen.

Ook de cultuur van de maatschappelijke sector lijkt nog nauwelijks aan
beinvloeding door informatisering onderhevig. Er zijn echter effecten te
verwachten, omdat informatierelaties zullen veranderen. Met name de inte-
gratieve en derhalve normerende functie op het terrein van informatievoor-
ziening, die intermediaire organisaties momenteel uitoefenen, zal kunnen
eroderen. De bestaande overlegcultuur verliest dan betekenis, voorzover
het DG afhankelijk is van geagregeerde informatie - die is immers steeds
gemakkelijker technisch te produceren. Informatieverschaffing kan dan in
een rechtstreekse relatie tussen DG en instellingen geschieden.

Culturele effecten kunnen uit een dergelijke veranderingen voortvloeien,
indien door de positieverandering van intermediaire organisaties de
waarden- en normenpatronen, die zij representeren minder betekenis krij-
gen. Fragmentatie van waarden- en normenpatronen - een reeds actuele
ontwikkeling - zou dan door informatisering kunnen worden versterkt. Dat
nu betekent een mogelijke verandering van de culturele contingentiefactor
via, door het DG gestimuleerde, informatisering. Dat kan consequenties
voor het DG, de sector en de politieke cultuur en het bestaande machtse-
venwicht hebben. Verandering van de culturele contingentiefactor is in dat
geval nauw verbonden met eventuele wijziging van machtsverhoudingen in
'verstatelijkte verzorgingsarrangementen'.

Het culturele subsysteem en informatisering
De bij de culturele contingentiefactor geschetste relaties tussen informatise-
ring en politiek spelen ook in het DG een rol. De politiek is een voorstander
van informatisering; ook hier geldt het axiomatische. Een verbijzondering
in de politieke waardering van informatisering komt in de prioriteitsbepa-
ling tot uiting, welke weer is ingegeven door een specifieke beoordeling van
de mogelijkheiden van de technologie.

Het financible terrein heeft namelijk prioriteit gekregen bij de keuzen in
het informatiebeleid. Het grootschalige en departementale V-project is de
meest omvattende activiteit op informatiseringsgebied. Daarmee wordt de
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specifieke financiele cultuur, waarin een waarden- en normenpatroon do-
mineert, dat modelmatigheid, precisie en kwantificering hoog in het vaan-
del voert, verbonden met informatisering, waarin een vergelijkbaar
waarden- en normenpatroon overheerst. Cultureel betekent dit, dat in het
DG inhoudelijk engagement een minder prominente plaats krijgt en dat de
normativiteit van verstandig en zuinig beheer wordt opgewaardeerd. In ne-
gatieve termen spreekt  men  van een versterkte 'boekhoudersmentaliteit',
meer neutraal is een zekere ontideologisering waarneembaar. Bevlogen be-
leidsdoelstellingen, met onvoorzienbare financiele consequenties, worden
ingeruild voor zakelijk financieel management.

Een omslag in de maatschappelijke cultuur ('de tijdgeest') is hieraan de-
bet, maar tevens de financiele crisis van de staat en een politieke herorien-
tatie. Informatisering past als ontwikkeling in dat beeld en is aantrekkelijk,
omdat de fascinatie door beleid ten dele wordt verruild voor een fascinatie
door techniek en de potenties ervan. In zekere zin is informatisering een
'deus ex machina' in tijden van organisatorische crisis.

Omgekeerd heeft informatisering ook een heilzame werking voor de po-
litiek in het DG. Deze kan worden gerationaliseerd. Dat wil zeggen: het ir-
rationele en grillige karakter ervan kan informatisering helpen bestrijden.
Vooral van de kant van rechtstreeks bij informatisering betrokkenen in het
DG valt die overtuiging te beluisteren.

Beide aspecten in de relatie tussen politiek en informatisering - rationali-
sering van (financiale) bedrijfsvoering en politiek - zijn te herleiden tot de
mythe van de 'rationele beheersing' (Frissen, 1985a en c). Meer en betere
informatie leidt tot kwaliteitsverhoging in beleidsvorming. Besluitvorming
is legitiemer, indien de informatievoorziening optimaal is. De beschikbaar-
heid van een technologie, die dankzij technische procedures de suggestie
van optimale informatievoorziening weet te wekken, is een krachtige be-
vestiging van genoemde mythe. Een bureaucratie is een belichaming van ra-
tionaliteit, waarin besluitvorming als intelligente keuze centraal staat.
(Feldman & March, 1981: 177) Informatisering versterkt dit beeld van de
bureaucratie en (her)bevestigt de ermee verbonden waarden.

Die waarden worden treffend gesymboliseerd in de uitspraak, dat het DG
zich ontwikkelt 'van een papieren argumenten-organisatie naar een gege-
vens verwerkende organisatie'.  'Meer en betere informatie'  is een centrale
waarde. Het gaat dan om informatie, die gekwantificeerd is en via gecon-
troleerde en technische procedures tot stand is gekomen. 'De computer
maakt geen fouten', zoals velen geloven. Die waarde fundeert tegelijk een
norm: een overheidsorganisatie functioneert goed, indien feitelijke infor-
matie omtrent haar eigen optreden en omtrent de werkelijkheid van de be-
treffende sector aan haar interventies ten grondslag ligt. Het is de normati-
viteit van de rationele beheersing. Een belangrijk doel daarbij is, minstens
impliciet, om de politiek te rationaliseren. Dat de politiek irrationeel is in
velerlei opzicht, is volgens velen betreurenswaardig, maar onvermijdelijk.
Door een overheidsorganisatie rationeler te doen functioneren via informa-

239



tisering, kan echter het aantal verstoringen door politieke interventies wor-
den beperkt. Enerzijds wordt een aantal processen door informatisering
hiervoor ontoegankelijk, anderzijds kunnen politieke desiderata door in-
formatisering beter worden onderbouwd en aldus minder irrationeel wor-
den.

Waarden, die door informatisering worden versterkt zijn standaardise-
ring, formalisering, systematisering. Ze moeten bijdragen aan een vergro-
ting van efficiantie en effectiviteit. De normatieve status daarvan is onom-
streden. Een vermindering van politisering, zeker op het niveau van de uit-
voering, is dan geboden. Dat verhoogt rechtvaardigheid, omdat standaar-
disering bijdraagt aan rechtsgelijkheid, zo luidt de overtuiging. Het tech-
nischinstrumentele en daarom voor velen neutrale karakter van informatie-
technologie draagt daaraan  bij.   In dat perspectief  is in formatisering  dan
ook een a-politiek proces; van een 'politisering van de informatisering' is
geen sprake, noch van de kant van de politiek, noch van de kant van het
ambtelijk management in het DG.

Voor de meer kwalitatieve aspecten van de beleidsvoering in het DG
heeft dit waarden- en normenpatroon tweeerlei betekenis.

De bestaande cultuur kent een hoge waardering voor beleidsontwikke-
ling en de kwalitatieve componenten van management en organisatieont-
wikkeling. Beleidsuitvoering heeft daarentegen een lage status, omdat deze
routinematig is enerzijds en wordt geassocieerd met gedetailleerde bemoei-
enis en contr6le anderzijds. Informatisering geldt in de bestaande cultuur
dan ook als een proces, dat bij uitstek beleidsuitvoering regardeert. Als zo-
danig heeft informatisering een lage status. De bestaande cultuur en de
daarin geldende waarden-hierarchie beschermt met andere woorden zich-
zelf.

Een contrair effect is echter eveneens waarneembaar. Een relatieve op-
waardering van uitvoeringsaspecten van het beleid is in het DG gaande.
Vooral financieel management en financieel beleid krijgen een hogere sta-
tus, die door de terminologie reeds wordt aangeduid. Die statusverhoging
brengt met zich mee een oppositie tegen inhoudelijke beleidsontwikkeling,
die niet op financiele en andere, gekwantificeerde informatie is gebaseerd.
Deze is dan ook in het defensief, zoals de onderzoeksresultaten laten zien.

Het onomstreden belang van informatisering leidt dan ook tot breuken
in de dam, die de bestaande cultuur opwerpt. Enerzijds ontstaat de drang
om ook inhoudelijke beleidsontwikkeling door informatisering te verbete-
ren. Anderzijds raakt inhoudelijke beleidsontwikkeling, die niet door in-
formatisering te ondersteunen is, in een ongunstig daglicht.

Het aangeduide waarden- en normenpatroon, dat met informatisering in
het DG is verbonden, krijgt een expliciete legitimatie in de nieuwe bestu-
ringsconceptie. De missie van het DG is daarin nieuw geformuleerd. De in-
houd van de missie heeft vier elementen:
-      het DG treedt terug en geeft grotere autonomie aan de maatschappelijke

sector die zichzelf reguleert;
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-  sturing door het DG wordt minder direct en krijgt meer de vorm van
metasturing, al dan niet in een netwerk;

- sturing wordt minder omvattend en minder intensief;
-  de interne bedrijfsvoering wordt zakelijker.
(Zie ook: Frissen, 1988c)

Voor de interne organisatie van het DG is het laatste element direct van
belang, terwijl de overige elementen indirect betekenis hebben. Zakelijker
bedrijfsvoering betekent een rationalisering van bedrijfsprocessen met een
grotere nadruk op financiele en overige gekwantificeerde informatie als ba-
sis. Ideologie en politieke irrationaliteit dienen in dat verband een beschei-
dener rol te spelen. De politieke inhoud wordt gereduceerd, terwijl de tech-
niek van beleid en vooral beheer versterking krijgt. Een zakelijke bureau-
cratie, die geld op een gestandaardiseerde en geharmoniseerde wijze ver-
deelt, is het ideaal, dat uit dit beeld oprijst. Daarin past ook de bestrijding
van beleidsvrijheid op uitvoeringsniveau. Het 'clientelisme' aan de basis is
strijdig met normen van rechtsgelijkheid. Verdelingsbeslissingen kunnen
door informatiesystemen worden genomen, waarin verdelingsnormen zijn
geincorporeerd en die na invoer van gegevens de juiste en rechtvaardige
beslissing produceren. Het DG wordt in veel van zijn activiteiten, vooral
op uitvoeringsniveau mechanischer. Belangrijke voorwaarde daarvoor is
terughoudendheid  van de politiek. Eenmaal geconstrueerde beslissingspro-
grammatuur verdraagt geen interventies meer, behalve tegen hoge kosten.

De afstandelijke besturing, verwoord in de overige drie elementen van de
missie, heeft een problematische relatie met informatisering. Met name de
gesuggereerde mogelijkheden meer en betere informatie te vergaren, kun-
nen de verleiding inhouden ingrijpender te sturen. De beheersing, die infor-
matisering belooft (meer weten is effectiever ingrijpen), is strijdig met de
inhoudelijke belofte van de missie, dat de sturing zowel naar omvang als
naar intensiteit zal afnemen. Vandaar ook, dat het slagen van de nieuwe
besturingsconceptie afhankelijk is van de mate, waarin de bestaande cul-
tuur kan worden veranderd. Vooral de contr6le-mentaliteit dient te ver-
dwijnen. Informatisering kan in dat verband een belemmering vormen.
Verzameling van informatie, met name in geaggregeerde vorm, is zelf al
een vorm van interventie. Zelfbeheersing zal omvattend moeten zijn, wil de
geproclameerde inhoud van de missie ook reele effecten hebben.

Een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering vormen managementstijlen en
leiderschap.  in de hogere niveaus van het DG is geen verandering hierin
waarneembaar, die met informatisering is te verbinden. Het culturele ka-
rakter ervan - voorkeur voor bilaterele contacten, netwerkvorming, infor-
mele werkwijzen, strategisch hanteren van informatie - is strijdig met de
veranderingen in werkstijl, die op de lagere niveaus van het DG noodzake-
lijk worden bevonden voor succesvolle informatisering. Die veranderingen
houden immers in meer formalisatie, procedurele zorgvuldigheid, discipli-
nering en rationalisering van bedrijfsvoering. Informele managementstij-
len met een sterke nadruk op persoonlijke contacten zijn niet adequaat in
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een proces van informatisering. Dat vraagt juist om heldere omschrijving
van informatiestromen, om afbakening en autorisatie van bevoegdheden
en om nauwkeurige normering van beslissingen. De bestaande besluitvor-
mingscultuur, die door managementstijlen en leiderschap wordt gedetermi-
neerd, is incompatibel met informatisering.

Voorzover informatisering vooral tot uitvoeringsactiviteiten beperkt
blijft, is het naast elkaar bestaan van twee soorten managementstijlen
denkbaar. Op het hogere niveau en op het terrein van beleidsontwikkeling
domineert dan een stijl, waarin netwerkvorming, informele communicatie,
bilateraal overleg en strategische informatieverschaffing prevaleren. Aan
de basis van het DG en op het terrein van financien en beheer is de manage-
mentstijl dan meer geprocedureerd en gestructureerd en is de communicatie
formeler.

Uiteraard is die tweedeling gechargeerd. Met name informele communi-
catie blijft op alle niveaus en terreinen een effectief instrument. Een volle-
dige formalisering is geschikt voor machines, niet voor sociale systemen.
Crozier en Pave (1983) wijzen erop, dat informele communicatiepatronen
blijven bestaan en dat nieuwe zich zullen vormen, ondanks en naast het
'hyperfonctionnalisme' (1987: 5 e.v.) van de informatisering. Een dergelij-
ke rem op de illusie van perfectie en omvattendheid, die informatisering
cretert, is volgens Crozier (1982) ook normatief geboden: de volmaakte bu-
reaucratie is een verschrikking.

De genoemde illusie blijkt uit de symboliek, die informatisering in het DG
introduceert. De macht van informatisering wordt gesuggereerd door veler-
lei  handelingen te reduceren  tot  '66n  druk  op  de  knop'.  En het 'gegevens
verwerkend bedrijf' symboliseert het nieuwe DG, waarin dikke nota's met
argumenten vervangen zijn door strenge, gekwanticifeerde informatie,
waaraan  niet  valt te tornen.

Tegelijkertijd is diezelfde symboliek aanwezig, wanneer weerstanden te-
gen informatisering of de beperkingen ervan worden geschetst. Het DG
mag geen 'Kafkaeske organisatie' worden, geen 'electronische bureaucra-
tie'. De beperkingen van informatisering zijn gelegen  in 'het menselijke',
'het  kwalitatieve'.  Een dam moet worden opgeworpen tegen pogingen alle
bedrijfsprocessen aan informatisering te onderwerpen.

Zonder uitzondering echter symboliseert informatisering nadruk op effi-
cientie en effectiviteit in het functioneren van het DG. Rationalisering is
een hoog geschatte waarde; weerstand ertegen is feitelijk onmogelijk. Voor
de status van informatisering is zulks van niet te onderschatten betekenis.
Zelfs de talloze verhalen over mislukkingen van informatisering vermogen
daaraan niets af te doen. Oorzaak van die mislukkingen situeert vrijwel
iedereen in slecht functionerende overheidsorganisaties, niet in informati-
sering of informatietechnologie zelf.
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Het culturele aspectsysteem en informatisering
Relaties tussen informatisering en structuur en hitrarchie vanhet DG laten
momenteel nog een dominantie van de bestaande cultuur zien. Die domi-
nantie komt tot uiting in de overheersend intrumentele conceptie van infor-
matisering, in de beperking van informatisering tot uitvoeringswerkzaam-
heden en in de invoeging van informatisering in de bestaande structuur en
hierarchische patronen.

De instrumentele conceptie van informatisering wijst op een preoccupa-
tie met de techniek. Informatisering is weliswaar een omvattende, maar
vooral een technische innovatie. Het sociale karakter ervan wordt slechts
schoorvoetend erkend. Organisatieverandering kan eventueel een gevolg
zijn, maar het inzicht dat informatisering zelf een vorm van organisatiever-
andering is, is nog geen gedeelde overtuiging. Dat heeft overigens te maken
met de gekozen implementatiestrategie, die incrementeel van aard is. In ter-
men van Schein (1985a) hanteert men een zeer geleidelijke 'technologische
verleiding'.

Dat informatisering vooral als technisch instrument wordt gezien, hangt
samen met oordelen over het toepassingsbereik ervan. Vooral routine-
matige activiteiten komen ervoor in aanmerking.

Invoering van informatietechnologie vindt plaats binnen de bestaande
structuur en hierarchie. Vooralsnog is een ingrijpende verandering hiervan
niet te voorzien. Dat de hierarchie minder gelaagd zal worden, is wel een
verwacht effect; een culturele verandering van de hiararchie is een 'platte'
organisatie echter niet, mede omdat de centrale positie van managers, met
name op hoger niveau, eerder wordt versterkt.

Ook ten aanzien van de symbolische aspecten van structuur en hierarchie
voegt informatisering zich in bestaande patronen. Verovering van een ge-
vestigde positie en vergroting van macht worden zelfs in sterke mate via
symbolen als 'plaatje' en 'fif' nagestreefd. Het succes van informatisering
wordt daaraan afgemeten.

Naar verwachting zal ook qualificatie op het terrein van informatisering
een regulier onderdeel van functieomschrijvingen worden. Bevoegdheden
in de stromen van informatievoorziening zullen formalisering behoeven in
omschrijvingen van organisatorische eenheden en functies. De preciese
weergave van informatiestromen en informatierelaties in het proces van in-
formatisering in het DG zal een dergelijke formalisering zelfs vergemakke-
lijken en bevorderen.

In de structuur van het DG is informatisering een proces aan de onder-
kant. De hiervoor genoemde culturele effecten zullen vooral aan de basis
van de organisatie het sterkst doorwerken. Een mogelijk gevolg is het ont-
staan van twee werelden: een geinformatiseerde 'werkvloer' en een niet-
geinformatiseerde top van management, beleidsontwikkeling en adviseren-
de staf. De geringe betrokkenheid van het hogere management bij informa-
tisering is daarvan nu reeds een teken.

Tussen de twee werelden kan een kloof gaan ontstaan. Het daarmee ver-
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bonden effect is, dat informatisering een volledig eigen dynamiek krijgt.
Het wordt een tamelijk autonome subcultuur, die echter een groeiende in-
vloed zal krijgen. Enerzijds zal de systeemontwikkeling voortschrijden: in-
formatisering is een 'gulzig proces', dat slechts effectief is bij omvattende
en gehele terreinen dekkende toepassing. Anderzijds zal het toepassingsge-
bied van informatisering in het DG - vooral financitn en beheer - in belang
nog toenemen, door aanhoudende financiele schaarste. Een verbond tussen
financiele subcultuur en de subcultuur van informatisering kan in het DG
dan macht verkrijgen, omdat dit verbond de 'trait d'union' is tussen de
twee werelden.

Inforrnatisering in het DG draagt er nu reeds toe bij,  dat in de werkproces-
sen uitvoeringsactiviteiten een groter prestige krijgen. De magie van de
technologie verleent er een nieuwe glans aan en tevens is de afhankelijkheid
van  het  DG  van een adequate uitvoering groot. Complementair daaraan  is
de gesignaleerde statusverlaging voor beleidsontwikkeling.

De drang tot disciplinering van beleidsontwikkeling en uiteindelijk ook
politiek is vanuit informatisering groot. Deze verdraagt zich immers, naar
eigen dynamiek, niet met onberekenbaarheid en een overmaat aan kwalita-
tieve factoren. Politiek en beleidsontwikkeling worden daardoor echter we-
zenlijk gekarakteriseerd. In het DG heeft dit culturele onderscheid nog niet
tot calamiteiten of ernstige conflicten geleid; in andere overheidsorganisa-
ties  is  dat  wel het geval.

De ordelijkheid, waarmee informatisering is gebaat en die tegenstrijdig
is aan de dynamiek van beleidsontwikkeling en politiek, blijkt ook uit het
procedurele karakter van informatisering. Informatiestromen worden
nauwkeurig vastgelegd, bevoegdheden afgebakend en het beheer van gege-
vens wordt geexpliciteerd in functies en eenheden. Daarnaast worden infor-
matierelaties geformaliseerd en komen er tal van procedurevoorschriften
ten aanzien van de verzameling, verwerking en vastlegging van gegevens.
De kwaliteit van informatie en informatievoorziening is afhankelijk van
technische en procedurele vereisten.

Procedures als belangrijk element van de organisatiecultuur van het DG
nemen in belang toe. De rationaliteit van informatisering is procedureel
van aard. Informatisering versterkt met andere woorden de mate van for-
malisering in het DG.

Bestaande werkprocessen en procedures in het DG krijgen door informa-
tisering vooralsnog een bureaucratischer karakter. Standaardisatie en for-
malisering nemen toe, terwijl de mate van specialisatie wordt versterkt
door een toenemende differentiatie van functies op het terrein van de infor-
matisering. Of de mate van centralisatie - een ander kenmerk van een bu-
reaucratische structuur - ook zal toenemen, is nog niet te bepalen. Toepas-
sing van basisregistraties en netwerken zal centraliserend werken, evenals
uniformering van informatiebeleid op DG-niveau of departementaal.

De kloof tussen de werelden, eerder genoemd, leidt dan tot twee soorten
centralisatie: de reguliere en die op het terrein van informatisering, al dan

244



niet verbonden met het financiele terrein. Er ontstaat met andere woorden
'beheersmacht' naast 'beleidsmacht'.

Ontwikkelingen op het terrein van de informatietechnologie wekken de
suggestie, dat juist decentralisatie een gevolg zal zijn: 'gebruikersvriende-
lijkheid', groeiende capaciteit van hardware en software, verruiming van
toepassingsmogelijkheden, dat alles lijkt bevorderend te werken voor auto-
nomie van kleine organisatorische eenheden. Deal en Kennedy (1982: 181
e.v.) spreken die verwachting uit. Waarschijnlijk lijkt decentralisatie in het
DG echter niet. Complexiteit van en interdependenties in het beleidsterrein
en de politieke verantwoordelijkheid impliceren met betrekking tot infor-
matisering eerder centralisatie. De obsessie door beheersing wordt eerder
groter dan kleiner in overheidsorganisaties, die onder druk staan. De hoge
kosten en risico's van informatisering dragen daaraan bij.

Cultuurverandering ten gevolge van informatisering is in het DG vooral
een versterking van elementen uit de bestaande cultuur en heeft bovendien
betrekking op vooral uitvoeringsactiviteiten en beheer. In die zin is infor-
matisering een vorm van organisatieverandering. Het nieuwe type organi-
satie, dat tot stand moet komen, is een gegevens verwerkend bedrijf. Daar-
in zijn informatiestromen en -relaties rationeel geordend, zijn bevoegdhe-
den en procedures nauwkeurig omschreven en reguleert een omvattend ge-
heel van technische vereisten de werkprocessen.

Informatisering lijkt aldus de oude droom van de machine weer dichter-
bij te brengen. Die droom behoort tot het rituele karakter van organisatie-
verandering (March & Olsen, 1983): de mythe van de 'rationele beheersing'
krijgt bevestiging. De magie van de technologie - snelheid en potentie - sug-
gereert daarnaast de mogelijkheid, dat menselijke onvolkomenheid en irra-
tionaliteit ten dele te overwinnen zijn en dat een belangrijk obstakel voor
effectieve organisatieverandering aan betekenis inboet.

Tot andere vormen van organisatieverandering in het DG, waarvan gro-
tere flexibiliteit en ruimere mogelijkheden voor informele werkwijzen oog-
merken zijn, verhoudt informatisering zich ambivalent. Het procedurele,
geformaliseerde karakter van werkprocessen neemt immers door informa-
tisering niet af, terwijl zulks van organisatieverandering vaak het doel is.
Desondanks zijn beide vormen van organisatieverandering voortdurend in
elkaars nabijheid, in voornemens en documenten in het DG. Beide ademen
de geest van het moderne. Vanuit culturele optiek zijn tegenstrijdigheden
echter van minder belang, dan de symboliek, die wordt uitgedragen. Het
mythisch karakter van organisatieverandering strekt juist tot verzoening
van de tegenstrijdigheden.

Organisatieverandering ten gevolge van informatisering is altijd gerelateerd
aan macht. Binnen het DG ontstaat een groeiende afhankelijkheid van in-
formatiesystemen. Informatisering is derhalve een machtsbron en deskun-
digen op dat terrein zullen hun invioed zien toenemen en eveneens hun
prestige, bij gebleken successen. Die afhankelijkheid van informatiesyste-
men wordt niet negatief gepercipieerd; het gaat veeleer om een vanzel fspre-
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kendheid in een effectief opererende organisatie. De macht verbonden met
informatisering is derhalve legitieme macht. Informatisering is een organi-
satorische bekwaamheid, die onontbeerlijk is. In het kader van machtsver-
houdingen is deze bekwaamheid echter verder strekkend dan andere, waar-
door er van machtsverschuivingen sprake kan zijn. In die zin is de situatie
analoog  aan  die  van het 'financiele circuit'.

Vis A vis de politiek worden geen machtsverschuivingen gepercipieerd.
De positie van het DG zou immers sterker kunnen worden, omdat door in-
formatisering de mogelijkheden tot monopolisering en manipulatie van in-
formatie toenemen. Overigens kunnen hier realiteit en perceptie uiteenlo-
pen. Vooralsnog gaat het vooral om een verbeterde dienstbaarheid aan de
politiek, waartoe informatisering in staat stelt. Dat betekent, dat ambtelij-
ke loyaliteit nog steeds een hoog geachte waarde is en dat mogelijkheden
tot eenzijdige machtsvergroting nauwelijks in overwegingen over informa-
tisering worden betrokken. Macht wordt niet polair opgevat - politiek ver-
sus bureaucratie - maar als een gemeenschappelijk attribuut. Het DG en de
politiek prof'iteren gezamenlijk van informatisering.

Met het recht, dat tevens in belangrijke mate bijdraagt aan het culturele
aspectsysteem, heeft informatisering een precaire relatie. Informatisering
zelf is sterk formalistisch en regelgeleid van karakter. Het recht vormt voor
informatisering echter een belemmering. Te veel regels en vooral uitzonde-
ringen op regels zijn moeilijk te verenigen met de dynamiek van systeem-
ontwikkeling. Daaraan ligt een rechtlijnige logica ten grondslag, die zich
moeilijk laat rijmen met de specifieke logica van het recht. Deze is een ver-
werking en honorering van maatschappelijke complexiteit, is beslechting
van meningsverschillen en belangentegenstellingen en heeft een vaak com-
promissoir karakter. Dat betekent detaillering, nauwkeurige omschrijving
van uitzonderingen op regels en regeltoepassing, die tot interpretaties en
mitigaties aanleiding geeft.

Informatisering dreigt niet rendabel te zijn, indien alle detaillering en nu-
ancering van het geldend recht op het terrein van het DG in informatie-
systemen moeten worden ondergebracht. Voor betrokkenen bij informati-
sering is het recht dan ook een instrument, dat nodeloos ingewikkeld is ge-
worden en niet geschikt voor ordelijke en elegante toepassingen van infor-
matietechnologie.

Dat het complexe karakter van het recht voor een belangrijk deel resul-
taat is van enerzijds ambitieuze beleidsdoelstellingen en anderzijds het fun-
damentele waarborgkarakter van het recht wordt niet steeds onderkend.
Het waarborgkarakter is vooral iets, dat juristen naar voren brengen - in
de praktijk van het DG is het geen collectieve norm. Men ervaart eerder
een hoge mate van ritualisering.

De relatieve weerzin tegen het recht wordt overigens geschraagd door de
nieuwe missie, waarin vermindering en globalisering van regelgeving cen-
traal staan. Deze inhoudelijke doelstellingen worden in het kader van in-
formatisering technisch vereiste. Juridificering wordt met andere woorden
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vervangen door technologisering. Beperkingen aan het opereren liggen niet
langer waar juridische normering (inhoudelijk en procedureel) niet meer
mogelijk is, maar waar de technologie grenzen stelt. Uitvoering, die niet
met informatietechnologie kan geschieden, moet zoveel mogelijk verdwij-
nen, dan wel achterwege blijven, met alle consequenties voor beleidsont-
wikkeling en wetgeving van dien. Cultureel draagt informatisering dus bij
aan nieuwe waarden als sobere en globale regelgeving. Technische condities
zijn de basis voor die bijdrage.

In de relaties tussen informatisering en het culturele aspectsysteem, hier-
voor geschetst, neemt de subcultuur van bij informatisering betrokkenen
een cruciale plaats in. Deze subcultuur introduceert een coherent waarden-
en normenpatroon ten aanzien van zin en betekenis van informatisering.
Het aspect-karakter van informatisering zelf draagt aan de verbreiding van
deze  cultuur  bij.

De missionaire aard van informatiseringsactiviteiten maakt, dat de in-
formatiseringscultuur een pionierscultuur is met een belangrijke onderlinge
verwantschap en een organisatorische positie gestoeld op unieke, technolo-
gische expertise. Men beschikt over een eigen taal en men is, als vrijwel eni-
ge groep, meester over machines, die geavanceerd zijn en een magische
aantrekkingskracht uitoefenen.

Samen met de financiele cultuur vormt de informatiseringscultuur een
elite, die over schaarse deskundigheid beschikt en een aantrekkelijke posi-
tie op de arbeidsmarkt inneemt. De afhankelijkheid van informatiserings-
expertise maakt de relatie tussen experts en DG daarom eenzijdig, temeer
daar op grote schaal van externe adviseurs gebruik moet worden gemaakt.
Weerstanden vanuit andere subculturen komen daaruit voort en worden
verwoord als bezwaren tegen de eenzijdigheid van de expertise: die zou al-
leen technisch en onvoldoende beleidsmatig en organisatorisch zijn.

Die eenzijdigheid ligt voor de hand. Informatisering is geen bescheiden
innovatie, maar een proces, dat in potentie de hele organisatie doordringt.
De verleiding is dan groot de gehele organisatie als toepassingsbereik te
zien en informatie als de cruciale organisatorische grondstof. Het beeld van
de organisatie als informatie verwerkend systeem is een schets van een so-
ciaal systeem als gigantische computer. Niet dat nu reeds alle informatie-
voorziening door informatiesystemen kan worden verricht, maar de meta-
foor schetst een toekomst-perspectief. De informatiseringscultuur is de
voorhoede, die de weg naar die toekomst wijst.

De organisatie als cultureel fenomeen en informatisering

Informatisering is de belichaming van een specifiek zingevingspatroon, na-
melijk technisch-wetenschappelijke rationaliteit. Dat zingevingspatroon
omvat waarden en normen, mythen, vormen van ritualisering en symbo-
liek. Informatisering heeft derhalve een eigen culturele identiteit.

Technologie is een cultureel artefact. Substitutie van menselijke vermo-
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gens en compensatie van menselijke gebreken zijn de kern van iedere tech-
nologie. Beheersing van fysieke en sociale werkelijkheid is het oogmerk van
een technologie. Informatietechnologie heeft daarbij de bijzondere preten-
tie menselijke intelligentie te substitueren en naar een aantal, vooral kwan-
titatieve maatstaven, te verbeteren. Voor het eerst is daarmee de mogelijk-
heid van sociale beheersing door machines gegeven.

Uiteraard is deze aanduiding van het culturele karakter van informatise-
ring in empirische zin gechargeerd. Een bescheiden opvatting overheerst in
het DG: de neutraliteitsthese wordt veelvuldig verkondigd en het instru-
mentele karakter van informatisering beklemtoond. Toch is er het vermoe-
den van omvattender verandering:

'Er is meer aan de hand dan dat we een nieuw soort griffels binnenrij-
den.'

Met de technologie komt een waarden- en normenpatroon in het DG,
waarin precisie, kwantificering, modelmatigheid overheersen. Ordelijkheid
is een groot goed op het terrein van informatisering. Het is een voorwaarde
voor succesvolle informatisering, maar tegelijk een norm.

Informatisering is een zingevingspatroon, waarvan een technologie de
materible basis vormt. De techologie - informatietechnologie - vervangt een
aantal intellectuele vermogens - geheugen, combinatie-vermogen, rekenen,
beslissen - door technische procedures. Die intellectuele vermogens worden
door machines efficienter uitgeoefend. Efficientie en effectiviteit van de or-
ganisatie kunnen dientengevolge worden vergroot. De machines maken im-
mers geen fouten en hebben een vele malen grotere capaciteit op een aantal
gebieden dan menselijke intelligentie.

Doordat informatisering een aantal menselijke capaciteiten substitueert
is de culturele betekenis ervan ook geheel anders dan die van mechanisering
of automatisering. In plaats van externe beheersing is het bereik van infor-
matisering zelfbeheersing. Vooralsnog gaat het - zeker in het DG - om be-
heersing van routines, maar principieel is de begrenzing daarin niet gele-
gen. Doordat namelijk informatisering betrekking heeft op informatie is
alle informatieverwerking in potentie toegankelijk voor informatisering,
dus ook niet-routinematige informatieverwerking. Terreinen als manage-
ment, politiek en beleidsontwikkeling zijn niet in absolute zin verschillend
van de routines, die op dit moment het toepassingsgebied van informatise-
ring zijn. Het verschil is relatief. Informatietechnologie kan immers gea-
vanceerder worden en dan ook op deze terreinen van toepassing zijn. Dat
is de belofte van vooruitgang, die in iedere technologie besloten ligt. In in-
formatietechnologie is de belofte zelfs revolutionair. De ambitie geldt na-
melijk intelligentie in machines te realiseren. Aangezien de capaciteit van
de machines nog voortdurend groeit, wordt het mogelijk geacht niet alleen
intelligentie te construeren, maar zelfs grenzen van menselijke intelligentie
te overwinnen.

Vooralsnog geldt het bovenstaande slechts als belofte, die door velen
sceptisch wordt beoordeeld. De actuele betekenis van informatisering is
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dan ook anders ten aanzien van terreinen als management, beleidsontwik-
keling en politiek. Vooral het irrationele en ongeordende karakter ervan
komt door informatisering onder druk te staan. Omdat in een organisatie
effectiviteit altijd wordt verbonden met doel-middel-rationaliteit, laden ge-
noemde terreinen de verdenking op zich bron van effectiviteitsverstoring te
zijn. De werkwijzen, die informatisering introduceert, vormen dan een
normativiteit, waaraan deze terreinen niet voldoen. De conclusie ligt dan
voor de hand deze terreinen te disciplineren en de doel-middel-rationaliteit
er in sterkere mate op toe te passen.

Informatisering is dan ten opzichte van management, politiek en beleids-
ontwikkeling zowel potentie als bedreiging. De potentie houdt een belofte
voor de toekomst in: nu zijn het vooral routines, die toepassingsgebied van
informatisering zijn, in de toekomst komen ook andere terreinen in aan-
merking. De bedreiging geldt het huidige prestige van management, poli-
tiek en beleidsontwikkeling. Dat prestige berust op een illusie: in feite gaat
het om slordige processen, die nog niet hebben geprofiteerd van technisch-
wetenschappelijke vooruitgang.

Vatten we cultuurvorming op als een proces van institutionalisering van
zingevingspatronen, dan heeft het karakter van de zingevingspatronen, be-
lichaamd in informatisering, culturele consequenties voor een overheidsor-
ganisatie  als  het  DG.

Institutionalisering van zingevingspatronen in informatisering heeft een
materiele basis, omdat informatisering een 'gulzig proces' is. Het toepas-
singsgebied van een informatiesysteem moet bij voorkeur volledig worden
gedekt, wil de investering rendabel zijn. De beslissingsregels in een systeem
moeten uitputtend zijn, althans zo weinig mogelijk uitzonderingen op deze
regels moeten blijven bestaan.

Eenmaal geYntroduceerde informatietechnologie ontwikkelt een dyna-
miek, die tot uitbreiding van toepassingen leidt. Strijdigheden met reguliere
bedrijfsprocessen ontstaan, waardoor ook deze object van informatisering
worden; betrokkenen bij infomatisering voeren propaganda voor uitbrei-
ding; de omgeving prikkelt hiertoe; gebrekkige resultaten van informatise-
ring worden door experts geweten aan onvoldoende investeringen en aan
verouderde systemen, waarvoor geavanceerde alternatieven voorhanden
zijn.

Het onontkoombaar geachte karakter van informatisering en de positie-
ve 'glans van het nieuwe' vormen een belangrijke basis voor institutionali-
sering van ermee verbonden zingevingspatronen. De verwantschap met zin-
gevingspatronen, die een rol spelen in de vergrote aandacht voor (finan-
cieel) beheer en interne organisatie in het DG versterkt die basis.

Institutionalisering van met informatisering verbonden zingevingspatro-
nen heeft consequenties voor nu dominante zingevingspatronen in het DG.

De betekenis van politiek is op dit moment niet aan erosie onderhevig.
Toch zijn er belangrijke culturele discrepanties tussen politiek en informa-
tisering. De politiek is te zien als het rijk van de ideologie, van de irrationa-
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liteit en van de grilligheid, waarop informatisering niet van toepassing is,
maar die er wel een belemmering voor vormt. Vooralsnog betekent dit, dat
informatisering wordt gewaardeerd als een werktuig, dat de dienstbaarheid
van het DG aan de politiek kan verbeteren. Wel is disciplinering van de po-
litiek nodig: systeemontwikkeling vraagt om gefaseerde interventies en in
de technische fase om onthouding. Zelfbeheersing van de politiek is nodig.

Van informatisering gaat echter tevens de suggestie uit, dat meer infor-
matie beschikbaar komt ter ondersteuning van beleidsvoornemens. De
kwaliteit van de informatie is gewaarborgd door procedurevoorschriften en
kwantificering. Het domein van ideologische voorkeuren raakt daardoor
ingeperkt. Minder is voor velerlei uitleg vatbaar. Politieke keuzen kunnen
abstracter worden. Een zekere ontideologisering  van  nu nog gepolitiseerde
beleidsterreinen behoort tot de mogelijkheden. Voor een bureaucratie bete-
kenen die mogelijkheden evenzovele verlokkingen.

Tevens schept informatisering kansen om informatie als machtsmiddel
een prominenter plaats te geven. Die prominentie wordt ondersteund door
de technische legitimatie van de kwaliteit van informatie. Informatisering
biedt zekerheden, waartegen moeilijk weerstand te bieden is.

Voor een overheidsorganisatie als het DG leidt informatisering enerzijds
tot een bureaucratisering van de politiek, omdat haar irrationele karakter
wordt ingeperkt, en anderzijds tot een politisering van de bureaucratie,
omdat een verruiming van strategisch gebruik van informatie technisch
wordt mogelijk gemaakt.

De mythe van de bestuurbaarheid noch de mythe van de democratische
legitimiteit behoeven daardoor te worden aangetast. Het geloof in bestuur-
baarheid kan zelfs toenemen - de technische mogelijkheden tot beheersing
en controle vormen een belangrijk zingevingspatroon in informatisering.
Ook het primaat van de politiek kan door informatisering worden ver-
sterkt, omdat betere en meer informatie een basis vormt voor het afleggen
van verantwoording. De wens tot versterking van parlementaire controle is
een belangrijke impuls voor intensievere informatisering.

In dat licht is er een ambivalente relatie tussen informatisering en de
nieuwe missie van het DG. Afstandelijke besturing stemt niet per se over-
een met vergrote mogelijkheden tot beheersing en controle. Sombere ver-
wachtingen in dat opzicht, geschetst in hoofdstuk 5 (bijvoorbeeld Reese,
1979 en Roszak, 1986), zijn niet van realiteitszin gespeend. Twee zinge-
vingspatronen, verwoord in de nieuwe missie respectievelijk belichaamd in
informatisering, concurreren om institutionalisering. De voorkeuren van
met name het hogere management liggen op dit moment duidelijk bij de
waarden en normen van de nieuwe missie. Nog onduidelijk is hoe krachtig
de eigen dynamiek en 'gulzigheid' van informatisering zullen zijn.

Wat zich in dit verband aftekent is de eerder gesignaleerde vorming van
'twee werelden'. Drie scenario's zijn denkbaar met betrekking tot de ont-
wikkeling van de relaties tussen de twee werelden. In de eerste plaats kan
de kloof tussen de twee werelden worden geYnstitutionaliseerd. Het DG zal
dan gaan bestaan  uit een 'betaalkantoor',  dat de materiele voorzieningen
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voor de sector financiert, plant en controleert, en een 'denktank', die op
macro-niveau voor inhoudelijke beleidsontwikkeling en ordening verant-
woordelijk is. In de tweede plaats is een toegenomen concentratie op be-
leidsontwikkeling en ordening mogelijk, met een omvattende afstoting (via
decentralisatie, privatisering en deregulering) van beheers- en beleidsuit-
voeringsactiviteiten. De huidige missie komt hiermee het meest overeen. In
de derde plaats is de omgekeerde ontwikkeling mogelijk: een toegenomen
aandacht voor beheer en uitvoering en een versobering en minimalisering
van inhoudelijke interventies. De groeiende waardering voor (financieel)
beheer en informatisering bevorderen deze ontwikkeling. (Zie ook: Bal-
foort, Van de Donk, Westra, 1988)

Informatisering is een fenomeen, dat vooral in het eerste en het derde

scenario van grote betekenis is. Voor de cultuur van het DG betekent infor-
matisering een versterking van waarden als standaardisering, formalisering
en uniforming, die met name op beheer en uitvoering van toepassing zijn.
Informatisering is immers te begrijpen als een belichaming van functionele
rationaliteit, waarin vorm, functie en procedure centrale elementen zijn.
Informatisering is dus een onderdeel van het moderniseringsproces. Het
bijzondere is, dat informatisering een technologie omvat, die uniek geachte
menselijke capaciteiten substitueert. In die zin is het een radicale vorm van
functionele rationaliteit en een bekroning van het moderniseringsproces.

In een overheidsorganisatie als het DG betekent dit, dat informatisering
een toevoeging is aan het arsenaal van bureaucratische middelen. De kracht
van dit middel versterkt bureaucratische competenties: beheersing op
grond van technisch-wetenschappelijke rationaliteit. In dat perspectief is
informatisering te kenschetsen als een vorm van bureaucratisering. Infor-
matisering draagt bij aan institutionalisering van de bureaucratische cul-
tuur. Daarbij geldt als belangrijke nuancering, dat die bureaucratisering
vooral van toepassing is op terreinen als uitvoering en beheer. Met betrek-
king tot management, beleidsontwikkeling en politiek zijn de culturele im-
plicaties van informatisering ambigu en afhankelijk van ontwikkelingen in
machtsverhoudingen en politieke cultuur.

  Het Weberiaanse ideaattype 'bureaucratie' blijft ook in het geval van infor-
matisering een relevante constructie om een empirische bureaucratie als het
DG te analyseren. Geschetste tendenzen als standaardisatie, formalisatie,
specialisatie en centralisatie komen overeen met wat auteurs als Vroom
(1980) structurele karakteristieken van de bureaucratie noemen. Informati-
sering versterkt dientengevolge het bureaucratisch karakter van de bureau-

I cratie in het geval van het DG. Het specifieke toepassingsgebied - uitvoe-
ring en beheer - draagt  aan dat effect  bij.

Informatisering is in empirische zin een belichaming van doel-middel-
rationaliteit, zodat ideaaltype en empirie dichter bij elkaar worden ge-
bracht, indien informatisering een toenemend aantal processen in het DG
zal bestrijken. De culturele identiteit van informatisering is precies in die
rationaliteit gelegen. Het dubbele criterium van adequaatheid - 'kausal'
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en 'sinnhaft' - is dus gerealiseerd met betrekking tot informatisering. Infor-
matisering werkt volgens het principe van doel-middel-rationaliteit en is
ook zinvol op grond van deze rationaliteit. Het waarden- en normenpa-
troon, ermee verbonden, de legitimaties, die worden aangevoerd, de my-
then en rituelen, welke het proces reguleren, komen alle uit het domein van
de doel-middel-rationaliteit.

Tegenover de substantiele rationaliteit van politiek en recht stelt infor-
matisering de functionele rationaliteit van een technologie, welke via tech-
nische procedures informatie produceert. De technologie is ten opzichte
van de inhoud, de kwaliteit van informatie, indifferent. Alleen technische
kwaliteit kan worden gewaarborgd.

Het specifieke van een politieke bureaucratie als het DG - het politieke
primaat en de normativiteit van het recht - komt door informatisering on-
der druk te staan. Politieke interventies schaden de logica van systeemont-
wikkeling, wanneer ze niet in bedwang worden gehouden. Regelgeving be-
lemmert de mogelijkheden tot informatisering, wanneer deze te gedetail-
leerd is en te veel uitzonderingen bevat. Dat betekent niet, dat informatise-
ring antipolitiek of anti-juridisch is. Het effect van informatisering wordt
aangeduid als rationalisering van de politiek en versobering van regelge-
ving. Beide fenomenen zijn door informatisering te verbeteren. Grotere ef-
fectiviteit  van een overheidsorganisatie is immers oogmerk.

Een overheidsorganisatie, die volgens een geYnterviewde bekend staat
'als de haaienvijver en de regelneven-cultuur' (macht en recht!) moet met
behulp van informatisering een beter gestroomlijnde en gedisciplineerde
organisatie worden, waarin informatiesystemen versoberde regelgeving
toepassen en aldus een grotere rechtsgelijkheid realiseren. Het beeld, dat
hieruit oprijst, beantwoordt aan de 'machine-metafoor' (Morgan, 1986: 19
e.v.). De veelvuldig verkondigde opinie (zie hoofdstuk 5), dat informatise-
ring het bureaucratisch karakter van een organisatie zal verminderen, vindt
in deze studie geen ondersteuning. De empirische effecten wijzen in een an-
dere richting en informatisering, opgevat als cultureel fenomeen, maakt
een dergelijke ontwikkeling ook minder waarschijnlijk.

4. Besluit: bureaucratische cultuur en informatisering
Informatisering in het DG lijkt een geleidelijk proces te zijn, dat zich onaf-
wendbaar voltrekt en dat ingrijpende consequenties heeft of zal hebben.
Nochtans wordt geen revolutie gepercipieerd. De metafoor van de informa-
tiemaatschappij met alle ambities en pretenties erin verwoord symboliseert
niet de overheersende waarneming in  het  DG. Toch liggen deze ambities en
pretenties besloten in het zingevingspatroon, dat informatisering in de or-
ganisatie met zich meebrengt. Grotere beheersing, rationalisering van be-
drijfsvoering, disciplinering van politiek en recht zijn waarden, die door in-
formatisering worden gedragen en welke blijk geven van een normatieve
opvatting over organisatorische effectiviteit en organisatorisch succes. In
de subcultuur van de informatisering is sprake van een gegevens verwer-
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kend bedrijf als karakterisering van de DG-organisatie in de toekomst. Die
organisatie is van veel irrationaliteit gezuiverd en is teruggekeerd naar haar
'core business': financiering van voorzieningen  in de sector. Daartoe  zijn
informatiesystemen beschikbaar, die het leeuwedeel van de handelingen
verrichten.

Vooralsnog is er een brede consensus inzake de mogelijkheden ook ande-
re processen tot toepassingsgebied van informatisering te maken: die zijn
uiterst beperkt. Daaraan liggen overigens uiteenlopende waarderingen ten
grondslag. Enerzijds acht men processen als beleidsontwikkeling en politie-
ke besluitvorming vanwege hun complexe en kwalitatieve karakter onge-
schikt voor informatisering; anderzijds acht men terugdringing van deze
processen een grote verdienste van informatisering. Alleen met (kwantita-
tieve) informatie onderbouwde beleidsvoornemens zijn serieus te nemen, al
het andere is speculatieve argumentatie. Daarin komt het culturele karakter
van informatisering overeen met dat van de financiele subcultuur. Van bei-
de gaat een zuiverende werking uit, waarover Van Gunsteren (1984) in ter-
men van een 'reinigingsritueel' zou spreken.

Instrumentaliteit en bescheidenheid overheersen. Er is eerder aanleiding
te spreken van een 'stille kracht' (Van den Bosch, 1987) dan van een 'aard-

 
verschuiving'. Dat relativeert echter allerminst de culturele invloeden  van
informatisering. In de eerste plaats is de 'stilte' eerder een gevolg van de

  incrementele implementatie en opbouw van informatisering  dan  van  het
lonschuldige karakter ervan. In de tweede plaats is het proces van informa-
tisering weliswaar geleidelijk, maar onmiskenbaar 'gulzig'. De noodzaak
van nagenoeg volledige dekking van toepassingsgebieden is evident. In de
derde plaats is er de onomstreden status van informatisering, waardoor de
invloed ervan vooral wordt ondergaan en nauwelijks ondergeschikt wordt
gemaakt aan andere doelstellingen van beleid of organisatie.

Zingevingspatronen, verbonden met en belichaamd in informatisering,
krijgen greep op het DG. Het geloof in de samenhang tussen organisatori-
sche effectiviteit en meer en betere informatie wordt geassocieerd met de
kwaliteit van technische procedures en de vormvereisten, die de technologie
impliceert. Een voortschrijdende functionele rationaliteit is de kern van het
zingevingspatroon, dat informatisering in het DG zo niet introduceert, dan
toch versterkt.

Die ontwikkeling is geleidelijk en ontbloot van de radicale modernise-
ring, die in de metafoor van de informatiemaatschappij wordt verwoord.
Desondanks is informatisering in het DG een onderdeel van het modernise-
ringsproces. In de plaats van substantiele rationaliteit is het de functionele
rationaliteit van deze samenballing van wetenschap en techniek, die in toe-
nemende mate bron van zingeving wordt. Functionele rationaliteit wordt
dan een vorm van substantiele rationaliteit in een informatiserende bureau-
cratie.

Wat betekent het voorgaande nu voor de bureaucratische cultuur, die het
DG is? Is het ideaaltype nog adequaat, zou de vraag cultuursociologisch
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moeten luiden. In dit hoofdstuk is duidelijk geworden, dat de laatste vraag
bevestigend moet worden beantwoord, waarbij de empirie enige nuancerin-
gen aanreikt.

Met betrekking tot de bureaucratische cultuur van het DG kan worden
gewezen op verschillende ontwikkelingen, die zowel 'Wahlverwandtschaft'
vertonen, als contraire effecten hebben.

De nieuwe besturingsconceptie, te begrijpen als een poging tot institutio-
nalisering van een nieuwe missie, kan, zoals eerder aangeduid, zowel politi-
serende als bureaucratiserende tendenties krijgen. Komt het accent in het
opereren van het DG te liggen op beleidsontwikkeling op hoofdlijnen, met
afstoting van vele uitvoerings- en beheersactiviteiten dan is eerstgenoemde
tendentie - politisering - waarschijnlijk. Dat zou de politieke rationaliteit
(Snellen, 1987) een dominante positie geven en het functioneel-rationele
karakter van de bureaucratie verminderen. Leidt de nieuwe missie echter
tot een accent op procedurele en structurerende sturing (meta-sturing; Fris-
sen, 19880) dan is bureaucratisering waarschijnlijker, omdat de rol van de
politiek wordt teruggedrongen. Die laatste tendentie heeft vergelijkbare ef-
fecten als informatisering. Ook daardoor worden inhoudelijke interventies
en gedetailleerde juridische regulering teruggedrongen en krijgt systeem-
ontwikkeling een zekere autonomie. De dynamiek en logica van systeem-
ontwikkeling maken zulks ook noodzakelijk.

De sterkere nadruk op het beheer in overheidsorganisaties, die ook in het
DG waarneembaar is, komt tot uiting in rationalisering van de beleidsuit-
voering, in de pogingen om beleidsontwikkeling niet alleen met beleidsuit-
voering te integreren, maar ook vanuit uitvoeringscondities gestalte te ge-
ven, in de grotere zorg voor financieel management. Deze 'revival' van be-
heer en uitvoering en de corresponderende herwaardering van ambtelijk
management vertonen verwantschap met het culturele karakter van infor-
matisering. In die zin is er sprake van 'Wahlverwandtschaft' tussen ontwik-
kelingen, die het bureaucratisch karakter van het DG bevestigen, zo niet
versterken.

Voorlopig is meest waarschijnlijke resultaat van deze ontwikkelingen,
dat de 'twee werelden' van beleidsontwikkeling en politieke besluitvorming
aan de ene kant en beleidsuitvoering en beheer aan de andere kant in toene-
mende mate zich van elkaar zullen onderscheiden. In het DG is dat onder-
scheid ook cultureel zichtbaar in verschillende managementstijlen, uiteen-
lopende percepties van en ontlening van zingeving aan politiek en conflicte-
rende status en prestige. Nog steeds zijn uitvoering en beheer lager gewaar-
deerde activiteiten, maar een kentering is waarneembaar. De groeiende
machtspositie van het verbond tussen financien en informatisering ligt
daaraan ten grondslag. Vooral exogene ontwikkelingen (politieke controle,
maatschappelijke onvrede) versterken de afhankelijkheid van het DG van
dit verbond.

Informatisering kan daarbij nog steeds rekenen op de magie van de ma-
chine. Deze is snel, machtig en foutloos - slechts menselijke imperfecties
gelden als beperking. Tevens is er de belofte van creativiteit en flexibiliteit,
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die informatisering zou bevorderen. Dat is het mythische karakter van in-
formatisering. Empirisch is vooral een versterking van bureaucratische ka-
rakteristieken waarneembaar. De overtuiging luidt echter, dat informatie-
technologie een hulpmiddel is, dat de organisatie effectiever maakt en tot
flexibel opereren in staat stelt. De zingeving heeft dus contraire elementen.
Na verloop van tijd kan dat tot spanningen aanleiding geven. De culturele
imperatief van de functionele rationaliteit kan op grenzen stuiten, als de le-
gitimiteit van een dergelijke zingeving ter discussie komt te staan.

De mogelijkheid van een dergelijke spanning is gelegen in een eerder aange-
brachte nuancering ten opzichte van het ideaaltype. In het DG vindt im-
mers reflectie op het eigen functioneren plaats. Zingevingspatronen, die al-
leen nog als ritualisering worden ervaren, komen onder druk. Daarbij gel-
den de dominante zingevingspatronen in een bureaucratie als grens, die niet
kan worden overschreden, wil de bureaucratie blijven bestaan. Informati-
sering, die echter een radicale bureaucratisering tot gevolg heeft, met elimi-
natie van substantiele rationaliteit en vrijheidsgraden, en die dus als de rea-
lisering van de perfecte machine is te duiden, roept omvangrijke spannin-
gen op. Crozier (1982) noemt die perfectie onwenselijk. Hier is vast te stel-
len, dat een dergelijke overeenstemming tussen empirie en ideaaltype moei-
lijk voorstelbaar is, omdat daarmede de functionele rationaliteit absoluut
is geworden. Wel is duidelijk, dat informatisering op dit moment die ten-
dentie in zich draagt.

Precies daarin is ook het culturele karakter van informatisering gelegen.
Zowel de bureaucratie als informatisering zijn culturele fenomenen, waar-
van technische competenties, procedures en uiterlijke vorm de kern vor-
men. Beide zijn resultaten en producenten van modernisering.

Met betrekking tot het DG is die karakterisering significant om de cul-
tuur ervan te begrijpen en om inzicht te verkrijgen in de betekenis van in-
formatisering. De gesignaleerde spanning kan dan aangrijpingspunt zijn
voor het handelen in vrijheid, dat iedere organisatie wenselijk acht en dat
evenzeer onderdeel is van de cultuur. In dat licht bevindt het DG zich nog
aan het begin van een proces van informatisering. Deze studie analyseert
en beschrijft; ze geeft geen handelingsperspectief. Ze sluit dat echter even-
min uit.

Begrip van de hier geschetste determinaties is voorwaarde voor onder-
kenning van opties. Dat is de betekenis van Zijdervelds conceptie van de
'werkelijkheid als grillige mogelijkheid'. (1987: 64).
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Hoofdstuk  11

Perspectief: naar een culturele bestuurswetenschap?

1. Inleiding

Ten onrechte suggereert een laatste hoofdstuk beeindiging. De zoektocht
is pas aangevangen. De cultuur van een overheidsorganisatie is beschreven
en vanuit cultuursociologische optiek geinterpreteerd. Op talloze wijzen is
een vervolg denkbaar. Het terrein is schier onbegrensd en uitdagend. In die
zin is deze studie slechts een begin.

Dat een vervolg vruchtbaar is, vraagt echter om nadere adstructie. Twee
vragen dienen daartoe een voorlopig antwoord te krijgen. Zijn de resulta-
ten van deze studie betekenisvol voor ontwikkelingen in het openbaar
bestuur in het algemeen? Is de benadering, die in deze studie is gekozen,
waardevol als bijdrage aan de bestuurswetenschap? Beantwoording van de-
ze vragen vormt de afsluiting van deze studie. Dit laatste hoofdstuk schetst
met andere woorden een perspectief voor het openbaar bestuur als cultu-
reel fenomeen en voor een studie van het openbaar bestuur, die cultuurso-
ciologisch is geYnspireerd.

Achtereenvolgens trek ik enige conclusies uit deze studie, die mogelijk
voor het openbaar bestuur als zodanig van belang zijn, ga ik nader in op
de thematiek van bureaucratie en bureaucratische cultuur, plaats ik de re-
sultaten van deze studie in het licht van zich ontwikkelende nieuwe bestu-
ringsconcepties en sluit ik af met een pleidooi voor een culturele bestuurs-
wetenschap.

2. Informatisering in een politieke cultuur

Informatisering in het DG is een voorbeeld van informatisering in een poli-
tieke bureaucratie. Minstens een deel van de effecten van informatisering
in het DG is exemplarisch voor mogelijke effecten van informatisering op
de politieke cultuur. March en Olsen (1983) hebben dit aangeduid door in
het verband van reorganisaties te spreken van retoriek en symboliek. Reor-
ganisaties zijn interventies op basis van verschillende situatiedefinities, be-
rustend op de overtuiging, dat een betere wereld mogelijk is en dat daartoe
instituties kunnen worden ontworpen en veranderd. (1983: 287-291) Poli-
tiek, waarvoor overheidsorganisaties als werktuigen dienen, is zingeving.
Het rituele karakter van politiek en bestuur is essentieel:  '(...) what rituals
seek to establish is not only the moral virtue of events but also their necessi-
ty.' (March & Olsen, 1984: 742)

De politieke cultuur, waarin overheidsorganisaties functioneren, vormt
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derhalve niet alleen een contingentiefactor, een situationele determinatie
van organisatieculturen. De politieke cultuur is ook het terrein waaraan
overheidsorganisaties een cruciale bijdrage leveren. Zingeving in een over-
heidsorganisatie is altijd mede zingeving aan maatschappelijke processen
en politieke besluitvorming. Voor overheidsorganisaties geldt de door Mo-
rey en Luthans geformuleerde reciprociteit van organisatiecultuur en maat-
schappelijke cultuur in het bijzonder. (1985: 221)

Informatisering als relatief nieuw zingevingspatroon in overheidsorgani-
saties is ook met behulp van een dergelijke reciprociteit te typeren. Ener-
zijds is informatisering een contingente ontwikkeling met culturele gevol-
gen voor overheidsorganisaties; het DG moge als voorbeeld gelden. Ander-
zijds levert informatisering in overheidsorganisaties een specifieke bijdrage
aan de culturele betekenis van overheidsorganisaties voor politieke cultuur
en maatschappelijke ontwikkelingen.

In hoofdstuk 5 heb ik een aantal in dat verband relevante themata de re-
vue laten passeren.

Informatisering draagt de mogelijkheid in zich verhoudingen tussen poli-
tieke instellingen te wijzigen. De volksvertegenwoordiging kan beter wor-
den toegerust voor haar taak door een efficientere en effectievere toegang
tot informatie. In machtsverhoudingen tussen politiek en bureaucratie
neemt in dat geval het evenwicht toe.

Enige twijfel is hier op zijn plaats. Een dergelijk evenwicht lijkt me meer
afhankelijk van de symbolische waarde, die in bureaucratieen aan de poli-
tiek wordt gehecht (het 'geroutiniseerde charisma'), dan van een spreiding
van technologische mogelijkheden. Gegeven de omvang en technologische
competentie van de bureaucratie is er feitelijk een niet te compenseren
machtsongelijkheid.

De tendens tot technocratisering van de politiek (Kamphuis, 1984) is

 
waarschijnlijker, omdat deze is terug te voeren op de culturele identiteit
van informatisering: de functionele rationaliteit. Van belang is om van een
tendens te spreken. In het DG is de centrale culturele waarde van politiek
nog niet aangetast. Wel is zichtbaar een neiging tot disciplinering van de
politiek, met name ook in het belang van ongestoorde systeemontwikkeling
en ten behoeve van een depolitisering van uitvoering en beheer. Een in
kracht toenemend verbond tussen informatisering en het financiale circuit,
die in het gehele openbaar bestuur waarneembaar is, zal de tendens verster-
ken.

Behalve tussen politieke instellingen onderling treden er door informati-
sering ook wijzigingen op tussen politiek en burgers respectievelij k maat-
schappij. In het DG zullen relaties afstandelijker worden: informatisering
wordt als middel ingezet om clientitleverhoudingen tussen ambtenaren en
afzonderlijke instellingen te doen verdwijnen., Relaties moeten abstracter
worden, terwijl daardoor de rechtsgelijkheid kan toenemen. Enerzijds
schept dat duidelijkheid, anderzijds vermindert dat mogelijkheden tot
maatwerk en tot onderhandelde overeenstemming. Criteria, toegepast op
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informatie, funderen de beslissingen. Omwille van de hanteerbaarheid van
de informatiesystemen wordt een versobering van het aantal criteria na-
gestreefd. Er zullen prof'ielen gaan ontstaan, die de basis vormen voor
beslissingen ten aanzien van middelen. Anders gezegd: er vindt stroomlij-
ning plaats.

Dat is een effect van informatiiering, dat in het openbaar bestuur onge-
twijfeld op grote schaal zal optreden. Informatisering is immers een middel
tot standaardisering en harmonisering. Discretionaire ruimte op uitvoe-
ringsniveau dient te worden ingeperkt. Dat is een oogmerk van vele projec-
ten. Cultureel betekent dit een strakkere ordening van maatschappelijke
terreinen en groepen. Categorisering is een noodzakelijke voorwaarde voor
succesvolle informatisering. Voor burgers creeert zulks afhankelijkheid.
Het verstrekken van informatie, die bovendien voor meer doeleinden
bruikbaar is te maken via koppeling van bestanden, wordt van nog vitaler
belang om gunstige staatsinterventies uit te lokken.

De beschikbaar gestelde informatie kan uiteraard grondstof voor beheer-
sing vormen. Aantasting van privacy en de ontwikkeling van een 'dossier
society' zijn mogelijkheden, inherent aan informatisering. Er is slechts
sprake van gradaties in de aanwending van informatie. Uitvoerige regelin-
gen ter bescherming van individuele rechten en vrijheden zijn denkbare
barritres. De gebrekkige effectiviteit van dergelijke regelingen is genoeg-
zaam bekend.

De keerzijde van dit beeld vormt de participatie aan het politieke
systeem, die door informatisering kan toenemen. Ook burgers zullen in
toenemende mate informatietechnologisch competent worden. Intensievere
en frequentere inschakeling in het politieke proces kan dan realiteit wor-
den. Dat vooral de bureaucratie voor de organisatie hiervan verantwoorde-
lijk zal zijn, kan de politieke betekenis nuanceren. De door Roszak (1986)
genoemde 'opiniepeilingsmachine' is een middel, dat aan het bureaucra-
tisch arsenaal kan worden toegevoegd.

In een wat ruimer perspectief gaat het in het voorgaande om de spanning
tussen democratisering en technocratisering. Op basis van deze studie kan

slechts ambiguiteit worden geformuleerd: beide tendenties zijn mogelijk.
Van concrete machtsverhoudingen in de politieke cultuur zal het afhangen,
of er een dominantie van een van beide zal groeien. Zowel Idenburgs be-
toog over legitimiteit bedreigende informatieoverlast als Hirsch Ballins the-
se, dat de schijnbare objectiviteit van informatisering vertekeningen ten
aanzien van legitimiteit oplevert, zijn plausibel. (Idenburg, 1985; Hirsch
Ballin, 1986) De suggestie van een met 'feiten' onderbouwde legitimiteit,
die vooral doel-rationeel van aard is, wordt door informatisering gewekt.
Politieke besluitvorming is dan niet langer symbolische interactie met be-
trekking tot situatie-definities (Snellen, 1984b) of een strijd om metaforen
(Idenburg, 1988), maar een wetenschappelijk debat. Dankzij de op grote
schaal beschikbare informatie, waarvan de kwaliteit door technische proce-
dures is verzekerd, kan irrationaliteit worden gelimiteerd en kan het alge-
mene belang eenduidiger worden geformuleerd.
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De notie, dat aan die effectiviteit grenzen zijn gesteld, omdat besturings-
ambities en besturingscapaciteit van de staat principieel contradictoir zijn,
wordt door informatisering gerelativeerd. De bestuurbaarheid van de sa-
menleving is immers mede beperkt vanwege informatietekorten. Precies die
tekorten belooft informatisering op te heffen. De ideologie van de terugtre-
dende overheid - zowel normatief als vanuit effectiviteitsoverwegingen ge-
formuleerd - is niet per se compatibel met de pretenties van informatise-
ring. Zelfs al zou de personeelsreductie slagen, dan nog is dat geen automa-
tische taakreductie van de overheid. Informatisering kan op de langere ter-
mijn taken overnemen. In het DG wordt dan ook informatisering als een
compensatie voor personeelsreductie beschouwd. Terugtred is een beleden
doelstelling, maar de wenselijkheid van informatievoorziening over het
functioneren van de sector is eveneens onbetwist. Kwaliteitsbewaking geldt
daarvoor als motief. Het adagium 'kleiner, maar beter' - de populaire
doelstelling van de personeelsreductie - past zeer wel bij informatisering op
grote schaal in het openbaar bestuur. Van feitelijke terugtred behoeft dan
geen sprake te zijn.

Tegelijkertijd is waarneembaar, dat technologiebeleid een terrein van
importantie is in het gehele openbaar bestuur. De retoriek, waarmee inter-
ne informatisering in overheidsorganisaties is omgeven, geldt ook op het
bredere terrein van informatisering als maatschappelijke ontwikkeling. De-
ze is gewenst, noodzakelijk en onontkoombaar. Bevordering ervan, onder
meer via infrastructuele conditionering en ordening is nagenoeg van-
zelfsprekende staatstaak. Het is niet uit te sluiten, dat die staatstaak zal
worden uitgebreid, gegeven de calamiteiten, die de informatisering in over-
heidsorganisaties treffen. Nog geldt het uitgangspunt van de commissie-
Pannenborg, dat ontwikkeling van informatietechnologie vooral in het be-
drijfsleven dient te geschieden. De oprichting van een 'expertise-orgaan'
(Tweede Kamer, 1988) preludeert op actievere bemoeienis van de overheid.

De hiervoor geschetste ontwikkelingen in overheidsorganisaties, met het
DG als exemplarische casus, hebben implicaties voor de politieke cultuur.

Centrale betekenis komt toe aan de mythe van de rationalisering. Infor-

matisering is een ondersteuning van de overtuiging, dat verbetering van het
functioneren van overheidsorganisaties mogelijk is. De oude droom van ra-
tionalisering van beleid en organisatie wordt gerevitaliseerd. De technolo-
gie stelt niet alleen tot verzameling en verwerking van omvangrijke hoeveel-
heden gegevens in staat, maar maakt ook manipulatie van gegevens in com-
plexe modellen mogelijk. Werkelijkheden kunnen worden nagebootst en
effecten van interventies worden doorgerekend. De metafoor van het cy-
bernetisch besturingsparadigma - Snellen spreekt van 'la penste chauffage'
vanwege de analogie met centrale verwarmingssystemen (1987: 17) - wordt
verder verfijnd. Overheidsorganisaties zijn dan massale databanken met
toepassingssystemen, die ontwikkelingen in beleidssectoren sturen. Ze zijn
het 'archimedisch middelpunt' van waaruit planning van maatschappelijke
collectiviteiten plaatsvindt. Het in deze gedachte germpliceerde 'bestuurs-
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centrisme' (Den Hoed, Salet en Van der Sluijs, 1983) wordt door informa-
tisering opnieuw versterkt. Een van de cruciale condities voor succesvolle
planning is immers informatie over het object van planning en over moge-
lijke effecten van planning.

Met informatisering lijken bestaande grenzen weer verlegd te worden.
De term 'transparantie' (bijvoorbeeld: Nora & Minc, 1978) getuigt daar-
van. Informatisering zou grotere doorzichtigheid realiseren. Meer weten is
beter besturen - zo luidt een belangrijke zingeving aan informatisering. Van
Vughts fundamentele kritiek op deze rationaliteit van de beheersing (Van
Vught, 1985) lijkt te worden gerelativeerd. Met informatietechnologie ge-
wapend kunnen de planners 'beter dan Nostradamus en Campanella' wor-
den. Van Vughts bezwaren tegen de notie, dat de toekomst kenbaar is, blij-
ven uiteraard hun geldigheid volledig behouden. Het mythische karakter
van informatisering is echter een culturele immunisering. De empirische
juistheid van de mythe is van minder groot belang dan het noodzakelijke
karakter ervan.

Bovendien is informatisering aantrekkelijk vanwege de capaciteit tot be-
heersing. Zoals eerder gezegd, planning en sturing zijn niet alleen veran-
derstrategieen, doch ook vormen van beheersing. Doorzichtigheid wordt
ook op het niveau van de samenleving nagestreefd. De 'Datenschatten', die
de burgers achtervolgt, is een reservoir van op beheersing gerichte kennis
in handen van overheidsorganisaties. Een al te groot vertrouwen op wet-
en regelgeving ter bescherming van privacy en ter voorkoming van koppe-
ling is in dat licht misplaatst. Zoals in de genetica bestrijding van erfelijke
afwijkingen een respectabel doel is met het genetisch paspoort als nevenef-
feet, zo is het op het terrein van de informatisering moeilijk te onderschei-
den tussen koppelingen tussen databestanden om achterstandssituaties ef-
fectiever te bestrijden en andere koppelingen om op de risico's van onge-
wenst gedrag door (groepen) burgers te anticiperen.

De mythe van rationalisering, welke met informatisering is verbonden,
heeft ook bijzondere betekenis voor legitimiteit van overheidsoptreden. In-
formatisering stelt de politiek tot effectievere sturing in staat, aldus de me-
ning van velen in het DG. Een overheidsorganisatie wordt een beter geequi-
peerd werktuig in handen van de politiek. Meer weten is ook zorgvuldiger

sturen; meer weten is effecten van sturing beter beheersen.
Informatisering is bovendien een specifiek zingevingspatroon, dat aan

legitimiteit bijdraagt door het objectiverende en rationele karakter ervan.
In informatiesystemen wordt selectiviteit verborgen, omdat de hoeveelheid
informatie en de technische procedures, waarmee deze is verzameld en be-
werkt, de schijn van waardenneutraliteit hebben. (Hirsch Ballin, 1986) Po-
litieke keuzen kunnen dan in belang afnemen, omdat de kwaliteit van de
informatie technisch-wetenschappelijk is gegarandeerd. De informatie is a-
politiek en niet langer object van politieke strijd.

Macht over informatisering is dan macht over de organisatie van legiti-
miteit. De onomstredenheid van een hoeveelheid informatie is voorwaarde
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voor politiek succes. Modellen en scenario's vervangen politieke ideolo-
gieen als fundamenten voor legitimiteit. De bureaucratie, die op het terrein
van informatisering een voorsprong heeft, ziet een specifieke machtsbron
(informatie) versterkt. Het is vooral een vraagstuk van ambtelijke loyaliteit
of van die machtsbron gebruik zal worden gemaakt.

Organisatie van legitimiteit vindt ook via rituelen als verkiezingen plaats.
Tegelijkertijd zijn er opiniepei/ingen, die informeren over verdeling van
waardenpatronen. Informatisering stelt in staat de frequentie van dergelij-
ke sonderingen te vergroten, waardoor oordelen van de meerderheid kun-
nen worden ingebracht als legitimering van beleidskeuzen. Referenda zijn
technisch op veel frequentere basis mogelijk, indien de telecommunicatie-
infrastructuur wordt aangepast.

Zijdervelds 'staccatocultuur' (1986) institutionaliseert dan op het niveau
van de politiek. Functies van ideologie en partijen - integratie en selectie:
reductie van informatie - worden overgenomen door informatisering, die
een relatie legt tussen individuele voorkeuren, die permanent opvraagbaar
zijn, en de bureaucratie, welke de opvraging organiseert. De politiek ziet
daarmede haar inhoudelijke betekenis in een representatieve democratie
gerelativeerd. Directe democratie is door technische condities mogelijk ge-
worden.

Daarmee heeft informatisering de potentie fragmenterende ontwikkelin-
gen in de samenleving, zoals individualisering en differentiatie van referen-
tiekaders, te versterken. Politieke besluitvorming wordt met behulp van in-
formatisering geschraagd door aggregaties van individuele voorkeuren op
micro-niveau. Hirsch Ballin schildert het beeld van een 'gefragmenteerde,
voor steeds weer nieuwe verlangens openstaande supermarkt-overheid'
(1988: 2). Dat is een culturele identiteit, die informatisering kan bevorde-
ren. Eveneens is echter een terugtred mogelijk: de overheid wordt dan een
'infrastructurele staat', die met behulp van informatiesystemen een ade-
quate materiele basis verschaft aan burgers en instellingen op basis van een
beperkte profilering van behoeftepatronen.

Belangrijkste culturele effect van informatisering, dat aan al het voorgaande
ten grondslag ligt, is de verabsolutering van de waarde van informatie. In
processen van systeemontwikkeling komt informatievoorziening centraal te
staan. In de eerste plaats wordt informatievoorziening behandeld als een van
de bedrijfsprocessen, in de tweede plaats wordt informatievoorziening be-
schouwd als een regulerende factor in alle overige bedrij fsprocessen en in de
derde plaats is informatievoorziening een normatieve karakterisering van
een organisatie als zodanig. Dat laatste-de organisatie als informatie verwer-
kend systeem - geldt in het bijzonder voor overheidsorganisaties, waar infor-
matie de centrale productiefactor en het belangrijkste product is. Informati-
sering levert deswege als vanzelfsprekend de normen voor een goed functio-
nerende overheidsorganisatie, omdat dit proces informatievoorziening on-
derwerpt aan de technisch-wetenschappelijke rationaliteit.
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De symbolische waarde van informatie - als basis voor rationele keuze
neemt in betekenis toe. Feldman en March (1981) benadrukken dit culture-
le aspect van informatie. De symboliek van informatie versterkt het geloof
in de mogelijkheid van rationele besluitvorming en van intelligent hande-
len. Informatisering voegt aan de reeds bestaande symboliek in een moder-
ne politieke cultuur de symboliek van een technologie toe, waarin intellec-
tuele capaciteiten zijn belichaamd.

Het moge duidelijk zijn, dat ik in het voorgaande mogelijkheden heb ge-
schetst en in sommige gevallen waarschijnlijkheden, gebaseerd op de in de-
ze studie gepresenteerde onderzoeksresultaten dan wel op de aan informati-
sering inherente culturele karakteristieken. Een beoordeling van realiteits-
waarde is in belangrijke mate afhankelijk van hetgeen in overheidsorgani-
saties zelf staat te gebeuren. Hoe ontwikkelen zich bureaucratie en bureau-
cratische cultuur, is een vraag, waarop het antwoord beslissend is voor de
effecten op langere termijn van informatisering. In de twee volgende para-
grafen ga ik daar nader op in.

3. Bureaucratische cultuur en informatisering
De politiek-culturele betekenis van informatisering is slechts te beoordelen
in het licht van machtsverhoudingen tussen onderscheiden instituties in de
politieke cultuur. Vooral de verhouding tussen politiek en bureaucratie is
cruciaal. Informatisering kan immers worden gezien als een technologische
innovatie, die aan het arsenaal van middelen, dat de bureaucratie ter be-
schikking staat, wordt toegevoegd en waarmee de dienstbaarheid van de
bureaucratie aan de politiek kan worden vergroot. Eveneens is informatise-
ring een krachtige machtsbron voor de bureaucratie, waarmee zij de
machtsbalans in haar voordeel kan laten uitslaan. Tenslotte is, volgens
sommige auteurs, informatisering een innovatie, die het bureaucratisch ka-
rakter van overheidsorganisaties kan verminderen. Welke karakterisering
juist is, is moeilijk te bepalen. Het gaat erom welke karakterisering de
meest adequate bron van zingeving is. Elke karakterisering kan legitimiteit
produceren. Waar het op aan komt is, of er van onontkoombaarheden
sprake is, dan wel of er ruimte voor een voluntaristisch handelingsperspec-
tief resteert.

Om een empirische bureaucratische cultuur te analyseren, blijkt Webers
ideaaltype nog steeds adequaat, zowel 'kausal' als 'sinnhaft'. Het opereren
van een politieke bureaucratie is te begrijpen als de inzet van functionele
rationaliteit teneinde substanti8le politieke doelstellingen te realiseren. Het
recht is daarbij een regulerende institutie, zowel van inhoud (de gedachte
van het recht als waarborg) als van vorm (de genormeerde procedurering).
De doel-middel-rationaliteit, volgens welke de bureaucratie als apparaat
wordt ingezet en die zowel economisch als technisch-wetenschappelijk van
aard is, is een zingevingspatroon, dat wordt geclausuleerd door politieke
en juridisch rationaliteit. (Snellen, 1987) De genoemde rationaliteiten geza-
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menlijk bepalen de culturele identiteit van de politieke bureaucratie: 'legale
Herrschaft' op doetrationele wijze ten uitvoer gebracht.

In empirische bureaucratieen heeft dat volgens onder anderen Rosenthal
(1988) geleid tot het verschijnsel ' bureaupolitiek', waarmee deze auteur doelt
op het gepolitiseerde functioneren van overheidsbureaucratieen. Er zijn in
het politiek-bureaucratische spel vele spelers; particuliere belangen zijn aan-
wezig naast het algemeen belang; er is geen dominante actor; compromissen
worden en moeten worden gezocht; er is discretionaire ruimte in de uitvoe-
ring. (Rosenthal,  1988: 16) Rosenthal vervangt de machine-metafoor door de
spel- of strijdmetafoor. Waar spel of strijd alleen nog om zich zelf worden
gespeeld of gevoerd is sprake van aberraties: bureaupolitisme.

Rosenthals analyse accentueert de politieke rationaliteit in de bureaucra-
tie. Waar deze dominant wordt, is sprake van bureaupolitisme. Dat vormt
de afwijking van de bureaupolitieke norm. Opmerkelijk is dat deze ontspo-
ring vooral een ontsporing is ten opzichte van de bureaucratie, zoals in het
Weberiaanse ideaaltype geconstrueerd. Dat wijst erop, dat het bureaupoli-
tieke model een metafoor is voor het functioneren van empirische bureau-
cratieen, maar dat de bureaucratie zelf alleen een zinvolle identiteit heeft,
indien ze beantwoordt - hoe genuanceerd ook - aan de kern van de machi-
nemetafoor. Het politieke primaat en de uiteindelijke onderschikking van
de machine aan de bestuurder vormen daarin de zingeving.

Waar Rosenthal terecht voor waarschuwt is de verwarring van ideaalty-
pische constructie en empirische realiteit dan wel normativiteit. In die zin
wijst hij op de gepolitiseerde werkelijkheid in bureaucratieen en wil hij deze
niet elimineren, maar tot uitgangspunt van analyse en advisering nemen.

Desalniettemin is het opmerkelijk, dat politisering in bureaucratieen
geen autonoom fenomeen is, maar afgeleid van het politieke primaat.
Daaraan immers wordt de zingeving voor het handelen ontleend. In ieder
geval in het onderzochte DG is de politiek nog altijd het richtinggevende
symbool en verschaft de politiek legitimatie aan handelen van individuen
of groepen. Het politieke karakter van bureaupolitiek is begrensd door 10-
yaliteit. Bureaupolitisme overschrijdt deze grens en ondermijnt de culturele
identiteit van de bureaucratie.

Het bureaupolitieke perspectief, dat Rosenthal schetst, is een praktische
uitwerking, gebaseerd op erkenning van de spel- en strijd-metafoor. Het
betreft een pleidooi voor organisatorische vormgeving, waarin aan een ze-
kere competitiviteit ruimte wordt gelaten. Die uitwerking is te situeren in
wat ik in hoofdstuk 10 heb gezegd over de noodzaak van reflectie op eigen
functioneren in de bureaucratie. De machine-metafoor is verantwoordelijk
voor vele vormen van ritualisering, welke in een bureaucratie niet zinvol
worden geacht. Reflectie daarop en ontwerp van alternatieve handelingspa-
tronen zijn dan element van de symboliek van zinvolle actie. De machine-
metafoor stelt echter grenzen: niet voor niets betuigt Rosenthal 'krachtig
steun (...) aan het idee van de individuele ministeriele verantwoordelijkheid
voor al hetgeen in het eigen ambtelijk apparaat gedaan en nagelaten wordt'
(Rosenthal, 1988: 35).
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Precies in die begrenzing is, wat ik de onontkoombaarheid van de bu-
reaucratische cultuur zou willen noemen, gelegen. (Zie ook: Frissen & Ligt-
hart, 1988) Het ideaaltype blijft adequaat. Een politieke bureaucratie zon-
der politiek is niet denkbaar in termen van de bureaucratietheorie. Radi-
caal bureaupolitisme gaat de politiek voorbij. Een dergelijke ontwikkeling
is wel mogelijk, maar verandert de politieke cultuur revolutionair.

In informatisering zijn tendenties in genoemde richting waarneembaar. De
voortschrijdende functionele rationaliteit, waarvan informatisering als sa-
menballing van wetenschap en techniek een belichaming is, verdringt vol-
gens vele cultuursociologen substantiele rationaliteit, waartoe ook politiek
valt te rekenen. Informatisering impliceert een groter vertrouwen op ge-
kwantificeerde informatie en geformaliseerde informatievoorziening als
fundament voor besluitvorming. In vele gevallen kan besluitvorming zelfs
aan informatiesystemen worden overgelaten. Oordelen over kwaliteit van
informatie kunnen worden geveld door de technische procedures, waarmee
deze tot stand is gekomen, te beoordelen.

Het culturele karakter van informatisering vertoont, zoals eerder be-
toogd, overeenkomst met de culturele identiteit van de bureaucratie. De
doel-middel-rationaliteit, de nadruk op standaardisering en formalisering,
de vervanging van discretionaire handelingen door geprocedureerd gedrag,
dat alles is eigen aan informatisering en bureaucratie. Verbreiding van in-
formatisering kan dan leiden tot een verdergaande institutionalisering van
bureaucratische zingevingspatronen.

Het politieke karakter van de bureaucratie komt door informatisering
onder druk. Dat hangt overigens samen met vergelijkbare depolitise-
ringstendenties op het terrein van het beheer en met name financien. Poli-
tieke interventies kunnen informatiseringsprocessen schaden. De dynamiek
van politieke besluitvorming is onbeheersbaar, gericht op compromissen,
waarin onduidelijkheid een belangrijke waarde heeft, probleemverschui-
vend in plaats van probleemoplossend. De dynamiek van informatisering
streeft naar optimale beheersing, helderheid en eenduidigheid. Daarmee
zijn belangrijke cultuurverschillen gegeven. Succesvolle informatisering
(naar eigen termen gemeten) veronderstelt dus een begrenzing van het poli-
tieke bereik.

Bovendien heeft informatisering fysieke grenzen. Terreinen, waarover
geen informatie verkrijgbaar is, kunnen geen toepassingsgebied van infor-
matisering worden. Hetzelfde geldt voor onmeetbare interdependenties en
niet te formaliseren complexiteit. Het ideologisch karakter van politiek er-
kent die fysieke grenzen echter niet. Vaak betreffen politieke desiderata
terreinen, waarop kwantificering niet van toepassing is.

Informatisering kan dientengevolge spanningen tussen zingevingspatro-
nen in de bureaucratie vergroten. Met name gaat het dan om het moeizame
evenwicht tussen politiek en technocratie. Met betrekking tot de mogelijke
ontwikketingen, die ik aan het begin van deze paragraaf heb geschetst, lijkt
de laatstgenoemde - informatisering zal leiden tot 'ontbureaucratisering' -
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de minst waarschijnlijke. Daarvoor gelden zowel theoretische argumenten:
de 'Wahlverwandschaft' tussen bureaucratische cultuur en cultuur van in-
formatisering, als empirische evidentie. In het DG blijkt die 'ontbureaucra-
tisering' niet, mede door het gekozen toepassingsgebied van informatise-
ring.

De eerstgenoemde ontwikkeling betreft een continuering van de bestaan-
de machtsbalans tussen politiek en bureaucratie. Informatisering wordt
dan vooral aangewend als een instrument om politieke besluitvorming te
ondersteunen en politieke besluitvormers te dienen. De cruciale betekenis
van politiek als zingevingspatroon in de bureaucratie, pleit voor de waar-
schijnlijkheid van deze ontwikkeling. Weliswaar is informatisering ook een
vorm van rationalisering van de politiek, maar de overtuiging is, dat dit de
politiek slechts krachtiger zal maken. Deze ontwikkeling maakt bureaucra-
tie en politiek in gelijke mate betekenisvoller en daarmede voldoet ze aan
de symboliek van effectiviteitsverbetering.

De als tweede genoemde ontwikkeling - informatisering is een machts-
bron, die vooral de bureaucratie tot voordeel strekt - heeft op dit moment
minder kans van slagen, vanuit cultureel perspectief gezien. Immers feite-
lijk heeft de bureaucratie een omvangrijk machtspotentieel, dat door infor-
matisering nog wordt aangevuld. Ook de culturele verwantschap van bu-
reaucratie en informatisering ondersteunt deze uitbreiding van machts-
bronnen ten faveure van de bureaucratie. Dat een politieke bureaucratie
echter altijd geYnspireerd is door de politieke rationaliteit en dat deze een
belangrijk zingevingspatroon vormt, is de belangrijkste belemmering voor
de machtsverschuiving.

Zo'n machtsverschuiving is echter niet uit te sluiten. Indien politiek aan
betekenis als referentiekader in en buiten de bureaucratie inboet, is de ge-
schetste ontwikkeling bepaald niet onwaarschijnlijk. Voorlopig echter is de
mythische kracht van politiek nog volop werkzaam. De bureaucratie ont-
kent daaraan haar raison d'Btre.

Het is de door Snellen (1987) geformuleerde samenhang tussen vier ratio-
naliteiten, die de zelf-referentialiteit van de politieke bureaucratie constitu-
eert. In die zin is ook de bureaucratie een gesloten systeem, dat zich zelf
reproduceert en zelf situatiedefinities construeert. Als gesloten systeem met
een autonome culturele identiteit, waarvan in deze studie een voorbeeld is
geschetst, functioneert de bureaucratie in een door vier rationaliteiten be-
paald referentiekader. Het wegvallen van 66n dier rationaliteiten (de poli-
tieke) creeert een nieuwe situatie, waarin de bureaucratie nog steeds
bestaat, maar zonder politieke zingeving. Uiteraard zal informatisering de
technisch-wetenschappelijke rationaliteit versterken, terwijl de economi-
sche rationaliteit vooral als legitimatie geldt. Politieke en juridische ratio-
naliteit komen echter onder druk te staan. Verstoring van het evenwicht
kan dan alleen door de kracht van de politieke en juridische dimensie in
de zelf-referentialiteit worden voorkomen.

Welke ontwikkeling ook voor waarschijnlijk dient te worden gehouden,
nnet een verdwijnen van de bureaucratie zullen we voorlopig niet worden
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geconfronteerd. WeI is een depolitisering van de bureaucratie denkbaar.
Daaraan levert informatisering een krachtige impuls. Wat die depolitise-
ring betekent voor het politieke systeem en zijn cultuur is moeilijk te bepa-
len; daarvoor moet een voorstellingsvermogen worden aangesproken, dat
buiten het bereik van deze studie ligt.

Hier dient te worden vastgehouden, dat informatisering in onze cultuur
het tot op grote hoogte onontkoombare karakter van de bureaucratie be-
vestigt. Pleidooien voor ontbureaucratisering verdienen in dat licht enige
relativering, te meer daar ze onderdeel uitmaken van een effectiviteitssym-
boliek, die volledig binnen het zingevingspatroon van de modernisering
past. En van modernisering is de bureaucratie een der krachtigste institu-
ties.

4. Nieuwe besturingsconcepties en informatisering

Behalve informatisering zijn er nog andere ontwikkelingen in het openbaar
bestuur, die een zekere relativering van de politieke rationaliteit in zich dra-
gen. Ik noemde al de toegenomen aandacht voor aspecten van beheer in
overheidsorganisaties, met een bijzonder accent op financieel management
(bijvoorbeeld: Boorsma, 1988). Veel vormen van informatisering zijn ver-
bonden met deze beheersmatige depolitisering.

Een andere ontwikkeling, waarvan  het  DG een voorbeeld toont,   is  die
naar nieuwe besturingsconcepties. Ook daarin zijn elementen van depoliti-

sering waar te nemen, die in samenhang met informatisering en de nadruk
op financieel management en beheer belangwekkende consequenties heb-
ben voor de politieke cultuur en voor de rol van overheidsorganisaties in
het bijzonder.

Nieuwe besturingsconcepties zijn vormen van zingeving in overheidsorga-
nisaties, welke betrekking hebben op zowel het interne functioneren als op
de besturingsrelaties met het beleidsterrein van een overheidsorganisatie.
Een besturingsconceptie is te beschouwen als een missie. ze formuleert een
gemeenschappelijk doel en handelingswijzen om dat doel te realiseren. Een
missie verleent zin aan het handelen van een organisatie, ze verschaft legiti-
miteit en een gemeenschappelijke identiteit. (Hartman & Tops, 1985) De
culturele relevantie van nieuwe besturingsconcepties is daarin gelegen.

De nieuwe besturingsconceptie in het DG heb ik reeds aangeduid; op an-
dere terreinen zijn vergelijkbare ontwikkelingen naar afstandelijker bestu-
ring en bedrijfsmatiger opereren traceerbaar. Ook kan worden gewezen op
initiatieven als publiek-private samenwerking, stedelijke cultuurpolitiek in
samenhang met economisch beleid en bekende vormen als privatisering,
decentralisatie en deregulering.

In eerste aanleg komt het denken over nieuwe vormen van besturing
voort uit de politieke rationaliteit. Zowel het liberalisme (Kinneging, 1988),
als de sociaal-democratie (Commissie Programmatische Vernieuwingen,
1987), als de christen-democratie (CDA, 1987) hebben recentelijk het func-
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tioneren van de overheid doordacht. Politiek-ideologisch is een consensus
gegroeid inzake terugtred van de overheid. Daarbij vormde boekhoudkun-
dige noodzaak de aanleiding, maar momenteel is in alle drie de stromingen
een ideologische legitimatie ontwikkeld voor een reductie van staatstaken.
Consensus bestaat over kerntaken: klassieke nachtwakerstaatstaken en or-
denende taken. Andere taken dienen waar mogelijk te worden gesubstitu-
eerd door vormen van zelfregulering in de samenleving. Daarbij lopen de
opties uiteen van marktregulering tot revitalisering van het maatschappe-
lijk middenveld (zie ook: Hirsch Ballin, 1988; Zijderveld, 1988) tot decen-
tralisatie naar lagere overheden. Op het niveau van de nationale staat dient
ten aanzien van deze vormen van regulering uiterste terughoudendheid te
worden betracht. Tevens echter geldt het deze vormen van regulering te sti-
muleren en te garanderen. Van directe inhoudelijke sturing verandert een
belangrijk deel van de staatstaken in meta-sturing. (Zie: Bekkers & Van de
Donk, 1988)

Behalve politiek, zijn nieuwe besturingsconcepties ook wetenschappelijk
en maatschappelijk geYnspireerd. Wetenschappelijke inzichten inzake ef-
fectiviteit en effici8ntie van overheidsoptreden vormen een belangrijke
bron. In veel economische scholen is het gemeengoed te wijzen op de ineffi-
cientie van maatschappelijke regulering door de overheid buiten de markt
om. De bestuurswetenschap is in al haar varieteit eensluidend in de beoor-
deling, dat veel overheidsoptreden grenzen van effectiviteit overschrijdt.
De genoemde varieteit blijkt uit de uiteenlopende verklaringen van gebrek-
kige of ontbrekende effectiviteit van overheidssturing: zwak ontwikkelde
beleidstheorieen; bestuurscentrisme; fundamentele beperkingen van plan-
codrdinatie; het zelfreferentiele karakter van sociale systemen.

De bestuurswetenschap vormt het pragmatisch fundament voor de nieu-
we besturingsconcepties. Besturing, zoals ontwikkeld en gepraktiseerd tij-
dens opbouw en vervolmaking van de verzorgingsstaat stuit op grenzen.
Die grenzen zijn niet alleen ideologisch van aard, zoals eerder aangeduid,
maar tevens in zekere zin technisch: de effectiviteit van sturing is beperkt,
hetgeen vanwege de economische omstandigheden en de complexiteit van
maatschappelijke problemen nu pregnant tot uiting komt.

Tenslotte zijn er maatschappelijke ontwikkelingen, die tot nieuwe bestu-
ringsconcepties hebben geleid. Het betreft ontwikkelingen, die vaak met
het ongrijpbare begrip 'tijdgeest' worden aangeduid. Dit begrip symboli-
seert de opmerkelijke culturele omslag van de laatste jaren. Concurrentie,
ongelijkheid, ondernemerschap zijn geen pejoratieve termen meer. En voor
de sfeer van de politiek geldt niet zozeer weerzin alswel indifferentie: poli-
tiek is slechts 66n van de mogelijke referentiekaders, waarbinnen zingeving
wordt gevonden. In alle terreinen doordringende politisering - een kenmerk
van het vorige decennium - stuit op weerstanden. Het nog als zinvol en legi-
tiem ervaren bereik van de politiek is aanzienlijk beperkt.

Op basis van deze algemene ontwikkelingen en noties zijn met name in
overheidsorganisaties nieuwe besturingsconcepties ontwikkeld. Ze zijn dan
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ook te zien als - politiek gelegitimeerde - bureaucratische vormgeving aan
het denken over overheidsoptreden. Expliciet doel is om de legitimiteit van
het overheidsoptreden te versterken, dan wel te herstellen door met name
de vormgeving van dat overheidsoptreden te vernieuwen.

Drie karakteristieken hebben de verschillende besturingsconcepties ge-
meen:

a. De overheid stelt zich niet (meer) op als dominante besturingsactor,
maar is een van de actoren in een complex besturingsnetwerk.

b. De aard van de besturing door de overheid verschuift van directe sturing
(rechtstreekse interventies strekkende tot inhoudelijke wijzigingen of
bevestigingen in maatschappelijke sectoren) naar meta-sturing (sturing
van procedures, organisatie en structuur in en van het besturingsnet-
werk).

c.  Sturing door de overheid wordt qua bereik minder omvattend en qua in-
tensiteit minder ingrijpend.

De eerste karakteristiek refereert aan wat in de bestuurswetenschap interac-
tieve sturing wordt genoemd of ook gezamenlijke beeldvorming om tot een
gemeenschappelijke definitie van de situatie te komen. (Kreukels, 1985;
Snellen, 1987) De tweede karakteristiek verwoordt een poging om zelfrefe-
rentialiteit van maatschappelijke systemen te honoreren. Op het belang
daarvan heeft Snellen (1987) gewezen, terwijl ook Van Vught (1987) er aan-
dacht aan schenkt in een pleidooi om marktcourdinatie te laten prevaleren
boven klassieke planning door de overheid. De derde karakteristiek,
tenslotte, is een verwerking van vooral politiek-ideologische desiderata in-
zake terugdringing van de staatstaak. Met betrekking tot deze karakte-
ristiek is nog op te merken, dat terugtred van de overheid niet per se tot
minder ingrijpende interventies leidt.

Cultureel betekenen de nieuwe besturingsconcepties, dat in de bureaucratie
zingevingspatronen verschuiven van inhoudelijke beleidsontwikkeling naar
de vormgeving van sturing. De specifieke identiteit, die de nieuwe missie
formuleert is gelegen in een bepaald soort expertise, namelijk bestuurskun-
dige, en in een bepaald handelingsperspectief, namelijk dat van 66n actor
in een besturingsnetwerk. Het primaat van de politiek in een parlementaire
democratie blijft de bijzondere machtspositie van overheidsbureaucratieen
legitimeren. Dat primaat raakt echter ingeperkt, omdat meta-sturing in de
plaats komt van inhoudelijke interventies. Procedurering, structurering en
organisatie krijgen een hogere waardering dan directe sturing door middel
van inhoudelijke interventies. (Snellen, 1987) Meta-sturing heeft betrek-
king op de meer functionele aspecten van sturing, op de vormgeving ervan.
De inhoudelijke aspecten worden veeleer uitkomst van het gezamenlijke
functioneren van velerlei actoren  in een besturingsnetwerk.   In  't  Veld  vat
de herorientatie in het overheidsoptreden samen door aan 'de creatie van
bevredigende communicatie- en beslisstructuren' (1988: 59) groot gewicht
toe te kennen.

Nieuwe besturingsconcepties trachten de bureaucratische bijdrage aan
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maatschappelijke zingeving te versterken. Ook die versterking wordt met
name in meta-sturing gezocht. Vanuit een ideaaltypische indi fferentie  ten
opzichte van de uitkomsten van sturing als een gemeenschappelijke aange-
legenheid van overheid en maatschappelijke actoren, legt de overheid zich
toe op ordening en regulering van sturingsprocessen. Daaraan ligt de over-
tuiging ten grondslag, dat zulks ook strookt met wat een bureaucratie ver-
mag en wat deze niet vermag. De eerder genoemde bestuurswetenschappe-
lijke inzichten betreffende effectiviteit van overheidssturing hebben aan die
overtuiging bijgedragen. De bureaucratie tracht aldus haar existentie te
rechtvaardigen door zich te beperken tot haar kracht: technocratische com-
petentie. Die competentie wordt ingezet om datgene te realiseren wat bij er-
kenning van zelf-referentialiteit en vermogen tot zelf-reproductie van so-
ciale systemen niet als vanzelf wordt bewerkstelligd: samenhangen op
macro-niveau; vermijden van verspilling; voorkomen van monopolies in de
besturing. (Snellen, 1987; In 't Veld, 1988)

De nieuwe besturingsconcepties tenderen in de richting van een versterking
van de bureaucratie en een depolitisering van het functioneren van over-
heidsorganisaties. Procedurele expertise is een krachtig instrument van bu-
reaucratieen, die wordt ingezet in een als multi-polair netwerk opgevat stel-
sel van maatschappelijke subsystemen, die in belangrijke mate zelfsturend
zijn.

Erkenning van zelfreferentialiteit van subsystemen is van groot belang.
Die zelfreferentialiteit is toegenomen, omdat referentiekaders zijn gefrag-
menteerd. (Hirsch Ballin, 1988) De politiek heeft als referentiekader met
integrerende pretenties aan betekenis ingeboet. Versterking van zelfrefe-
rentialiteit door meta-sturing bevordert de fragmentatie van het politieke
referentiekader.

Nieuwe besturingsconcepties trachten in een gefragmenteerde cultuur ef-
fectiviteit van sturing te herstellen. Het gaat echter niet alleen om instru-
mentele herorientaties. Nieuwe besturingsconcepties representeren belang-
rijke sociale rituelen.

In nieuwe besturingsconcepties komt de politieke wil tot uiting om min-
der te sturen, om een terugtred van de overheid te realiseren. Het gaat ech-
ter niet om een strikt ideologische wending. Weliswaar zal er minder wor-
den gestuurd, maar gebrekkige effectiviteit van overheidssturing is daar-
voor meer nog een motief dan politieke desiderata. Die gebrekkige effecti-
viteit is bovendien te ondervangen door niet slechts minder, maar vooral
geavanceerder te sturen. In de woorden van In 't Veld: 'Een hoog opgeleide
samenleving die sterk is geindividualiseerd, zal vol zijn met mensen die een
veel minder traditionele en wellicht ook minder duurzame binding aan ge-
vestigde waarden zullen kennen. Hun gedrag zal vooral 'slim' zijn. Het ver-
mijden van ongewenste binding, druk en afhankelijkheid, die het gevolg
van sturing zouden zijn, is een van de dingen waarop die slimheid zich
richt. Sturing zal daarom ook slim moeten zijn, behoren te anticiperen op
het  gedrag van slimme burgers.'  (1988:  59)
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De aandacht voor de vormgeving van sturing perkt de rol van politiek als
traditioneel zingevingspatroon in. Het mythisch karakter van politiek ver-
liest aan gewicht, terwijl het mythisch karakter van de bureaucratie toe-
neemt. Meta-sturing is een vorm van technocratisering van de politiek.

Daarin liggen ook de culturele overeenkomsten met informatisering. De-
ze versterkt de functionele rationaliteit in de politieke cultuur, hetgeen
ideaaltypisch tot een versterking van het bureaucratisch zingevingspatroon
leidt. Nieuwe besturingsconcepties hebben een vergelijkbaar effect - nog
steeds ideaaltypisch redenerend - omdat ze de functionele rationaliteit
eveneens bevorderen door de nadruk te leggen op procedurele sturing en
een relativering van inhoudelijke interventies. Substantiele rationaliteit, de
kern van politiek, raakt daardoor ingeperkt, precies zoals informatisering
de eigen dynamiek wil afschermen van politieke interventies.

Alle gesignaleerde ontwikkelingen, die tot een depolitisering van overheids-
organisaties kunnen leiden en welke een versterking van de bureaucratische
cultuur kunnen betekenen, zijn in het DG waarneembaar: informatisering,
toegenomen aandacht voor beheer en financieel management en een nieu-
we besturingsconceptie. De effecten van die ontwikkelingen zijn in dit
hoofdstuk vooral als ideaaltypische mogelijkheden geschetst. Het functio-
neel-rationele karakter ervan is geaccentueerd om die mogelijkheden te
kunnen construeren. De resultaten van empirisch onderzoek voorzien in
contrast. Vooralsnog blijft de politiek een cruciaal zingevingspatroon, ter-
wijl ook het recht een authentieke begrenzing vormt voor de geschetste mo-
gelijkheden. Dit hoofdstuk is dan ook tentatief van karakter: het schetst
een perspectief, op basis van een cultuursociologisch interpretatiekader.
Het perspectief biedt vooral inzicht in het culturele karakter van de ge-
schetste ontwikkelingen. Daarom is het een waarschuwing tegen al te licht-
vaardige instrumentaliteit en een pleidooi voor de erkenning van aan be-
paalde ontwikkelingen inherente culturele karakteristieken. Daarmee heb
ik het bestuurswetenschappelijke belang van een studie als deze aangeduid.
Daarover handelt de volgende paragraaf.

5. Naar een culturele bestuurswetenschap?

In  de  inleiding  tot deze studie sprak  ik van 'koele wetenschap'. Daarmee
doel ik op een wetenschap, die slechts beschouwt en analyseert, zonder dat
een orientatie op verandering in het kenobject leidraad is. Verandering is
onderdeel van de problematisering en niet gewenst resultaat van onder-
zoeksinspanning. Dat sluit aanwending van onderzoeksresultaten niet uit,
maar plaatst deze aanwending buiten het verrichte onderzoek en buiten
verantwoordelijkheid van de onderzoeker. Het gaat om wat Weber 'waar-
deringsvrijheid' noemt en wat Bergounioux en Manin 'un regard froid'
(1979) noemen.

In bestuurswetenschap en bestuurskunde is die distantie niet vanzelfspre-
kend. Er bestaat een grote passie voor verbetering van het functioneren van
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overheidsorganisaties. Theorievorming is daardoor geYnspireerd en voort-
durend worden aanbevelingen met die strekking geformuleerd. De verlei-
ding van de praktijk is groot. Ook de wetenschap kent haar 'Wille zur
Macht'. Zeker de bestuurskunde ontleent bestaansrecht  aan de bijdrage,
die zij aan verbetering van het functioneren van overheidsorganisaties weet
te leveren.

Tegen de mogelijkheid van aanbevelingen gericht op verbetering van het
functioneren van overheidsorganisaties zijn tweeerlei bezwaren aan te voe-
ren. Het eerste bezwaar formuleert Van Vught (1985) door erop te wijzen,
dat voorspelbaarheid van sociale ontwikkelingen methodologisch is uit-
gesloten. Aan voorstellen voor verbetering ligt de overtuiging ten grond-
slag, dat sociale wetenschap interventies kan funderen, omdat zij kennis
heeft over wetmatigheden. Niet alleen voor omvattende toekomstontwer-
pen geldt dit, maar ook voor de therapeutische adviezen van de 'huisartsen
van het openbaar bestuur': 'Geen solide wetmatigheden, geen omvattende
universele theorieen, geen gestandaardiseerde toepassingen met een grote
mate van continuiteit zijn in de bestuurswetenschap te verwachten',  zo be-
toogt In 't Veld (1982: 16)

Het tweede bezwaar geldt de normatieve basis van een op advisering ge-
richte wetenschap. Verbetering van het functioneren van overheidsorgani-
saties impliceert een norm, die goed functioneren typeert. Een dergelijke
norm kan geen wetenschap funderen: waarderingsvrijheid is fundamenteel.
Zo'n norm kan slechts object van empirisch onderzoek zijn: welke normen
worden in en rondom het openbaar bestuur gehanteerd en aan welke han-
delingen verlenen ze zin? Zo dient de vraagstelling van bestuursweten-
schappelijk onderzoek te luiden en in de beantwoording zijn voorstellen tot
verbetering mede object van onderzoek.

Voorstellen tot verbetering van het functioneren van overheidsorganisa-
ties zijn onderdelen van het zingevingspatroon, dat in en rondom bureau-
cratieen de mogelijkheid van rationele actie symboliseert. Hun betekenis is
gelegen in de bijdrage aan de situatie-definities, die binnen een bureaucra-
tie het handelen reguleren.

Bovendien is een dergelijke advisering behalve methodologisch en nor-
matief problematisch, ook pretentieus, indien ze toepassing van empirische
kennis beoogt. Advisering is immers primair gebaseerd op een definitie van
de situatie en als zodanig geen toepassing van wetenschappelijke inzichten,
maar symbolische interactie. Symbolische interactie nu is kenobject van de
bestuurswetenschap. De adviseur, die tegelijk wetenschapper tracht te zijn,
komt aldus in een buitengewoon gecompliceerde situatie: advisering is par-
ticipatie, terwijl wetenschap onafhankelijkheid en distantie impliceert. Die
spanning is onoplosbaar, ook niet als ik Wagemans (1987) volg, die stelt,
dat de spanning wordt gerelativeerd door een symbolisch interactionisti-
sche benadering te kiezen. Volgens deze auteur is deze benadering namelijk
in staat de afstand tot de praktijk te minimaliseren, omdat haar onder-
zoeksresultaten - vooral weergave van zingevingspatronen - het dichtst aan-
sluiten bij percepties en ervaringen in de praktijk en tegelijk wetenschappe-
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lijk te verantwoorden zijn. (Wagemans, 1987: 314) Ook een symbolisch in-
teractionistische benadering kan geen dwingende handelingsvoorschriften
verstrekken op basis van empirische inzichten. Alleen een perspectief op de
empirische realiteit wordt geboden. Gevolgtrekkingen  uit dat perspectie f
zijn nieuwe kenobjecten, die weer studie vergen.

Uiteraard staat advisering aan eenieder  vrij. Als iedere adviseur  maar
doordrongen is van het feit, dat advisering deelname is aan het sociale ritu-
eel van collectieve en rationele actie. Hantering van het argument der we-
tenschappelijkheid is dan machtsuitoefening en dus een vorm van zinge-
ving. Effectiviteit van de zingeving is dan effectiviteit van machtsuitoefe-
ning: er in slagen een specifiek zingevingspatroon te institutionaliseren.

Overigens kan Wagemans' argument een bijdrage leveren aan mijn plei-
dooi voor een culturele bestuurswetenschap. In de eerste plaats is de cultu-
rele  optiek een belangrij ke aanvulling  op het dominante paradigma  in  be-
stuurswetenschap en bestuurskunde. Aandacht voor zingevingspatronen
vormt de basis voor een nieuw perspectief op het functioneren van het
openbaar bestuur. In de tweede plaats is een culturele benadering van het
openbaar bestuur van belang om het institutionele karakter van politiek en
bureaucratie te honoreren: 'Theoretical development reflective of an insti-
tutional perspective would include an examiniation of the ways in which
the tendencies toward consistency and inconsistency in beliefs affect the or-
ganization of political meaning, the ways in which 'exemplary centers'  (...)
create social order through ceremony, and the ways in which symbolic be-
havior transforms more instrumental behavior and is transformed by it. In
particular, a serious theoretical understanding of myths, symbols, and ritu-
als must include some attention to the dynamics of symbols, to the proces-
ses by which symbols shape the behavior not only of the innocent but of
the  society  as a whole.' (March & Olsen,   1984:  744)  In de derde plaats
tenslotte ligt het belang van een culturele bestuurswetenschap in wat Ed-
wards (1987) de culturele rol van de bestuurskundige noemt. Die rol bestaat
erin, dat de bestuurskundige eerst en vooral aandacht dient te hebben voor
zingevingspatronen in het openbaar bestuur. Het kan gaan om 'interpreta-
tieschema's (...), waarden en normen  (...) en veronderstellingen  over oor-
zaak/gevolg-relaties' (Edwards, 1987: 6). Deze gezamenlijk vormen 'prak-
tijktheorieen', die de bestuurskundige in een culturele rol aan onderzoek
onderwerpt. Volgens Edwards is die culturele rol zelfs voorwaarde om ade-
quaat de zo begeerde technische rol van adviseur te vervullen.

Inzicht in zingevingspatronen - het 'Verstehen', dat een culturele bestuurs-
wetenschap als doel heeft - leidt noodzakelijkerwijze tot relativering van
methodologische en normatieve pretenties. Wat de methodologie betreft is
een culturele bestuurswetenschap gestoeld op de overtuiging, dat sociale
wetenschap nooit 'Abbildung' kan zijn, maar altijd 'Umbildung' is: de
creatie van perspectieven. Sociale wetenschap is 'metaforisch' om met
Morgan (1986) te spreken. Terecht stelt Van Vught (1985), dat de sociale
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wetenschappen principieel van een andere statuur zijn dan de natuurweten-
schappen: 'Want ook wanneer de theorievorming in de sociale wetenschap-
pen op een hoger plan zal komen, blijft de toekomst in hoge mate onken-
baar.' (Van Vught, 1985: 26)

Relativering van normatieve pretenties vloeit voort uit de cultuursociolo-
gische notie van de'culturaliteit' van het sociale. Zingevingspatronen regule-
ren de sociale werkelijkheid en wetenschap is 66n van die zingevingspatro-
nen. Zo beoordeelik ook Snellens betoog, dat de bestuurskunde zelf-referen-
tialiteit van sociale systemen dient te onderkennen en te erkennen als belang-
rijkste conditie voor besturing. (Snellen, 1987) Indien bestuurskundige advi-
sering wordt gewenst, dan dient deze advisering gestoeld te zijn op een opvat-
ting van besturing als symbolische interactie. Besturing is dan effectief, in-
dien ze bijdraagt aan een gezamenlijke definitie van de situatie. 'Beslissend
voor het gedrag van organisaties zijn niet de kracht en de duidelijkheid van
stuursignalen, maar de interne zichzelf recretrende structuren en de situatie-
definities binnen die organisaties zelf. Wanneer men dat gedrag wil verande-
ren, dan zal men daarbij aansluiting dienen te zoeken. '(Snellen, 1987: 20) De
zelfreferentialiteit van sociale systemen vormt de identiteit ervan. Het gaat
met andere woorden om het complex van zingevingspatronen in en rondom
een sociaal systeem. Dat nu is wat ik de culturele identiteit van een organisatie
noem. Onderzoek daarvan veronderstelt een bestuurswetenschap, die ook
het culturele perspectief hanteert.

De praktijkgerichte bestuurskunde staan dan nog vele wegen open. Zoals
de cultuursocioloog cultuurkritiek kan formuleren, kan de bestuurskundi-
ge dreigende dominantie van eenzijdige zingevingspatronen aanwijzen en
kritiseren, zoals bijvoorbeeld Snellen (1987) dat ten aanzien van de weten-
schappelijke rationaliteit doet. Ook kan een 'culturele bestuurskundige'
zijn interpretaties aanbieden als onderwerp van dialoog met de praktijk en
zo een bijdrage aan reflectie leveren. Cultuuronderzoek kan ook nieuwe
besturingsconcepties helpen ontwikkelen, waarin het eenzijdige 66nactor-
perspectief op besturing wordt doorbroken en de nadruk op netwerkstu-
ring en de creatie van 'communicatie- en beslisstructuren' (In 't Veld, 1988:
59) komt te liggen.

In een culturele bestuurswetenschap staat echter de overtuiging centraal,
dat ten aanzien van zingevingspatronen normatieve indifferentie is gebo-
den. De 'goede staat' is cultuur-wetenschappelijk niet te funderen, wel als
mythe te onderzoeken. Dat betekent, dat een culturele bestuurswetenschap
als wetenschap fundamenteel relativistisch is. Zoals eerder gesteld, sluit dat
een bestuurskundig handelingsperspectief niet uit. Een nihilistische positie
is echter eveneens mogelijk, omdat 'het beeld van de moderniteit als 'mors
immortalis', als vloeiende stroom, waarin alle vaste kaders en identiteiten
permanent ondermijnd worden' (Stuurman, 1986: 21) zeer wel te schetsen
is. Een waarlijk 'post-moderne' bestuurswetenschap is dan een optie, om-
dat de relativiteit van alle zingevingspatronen noodzaakt tot de creatie van
zoveel mogelijk perspectieven als wetenschappelijk project. Edn zo'n
perspectief is in deze studie geschetst.
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6. Besluit: een persoonlijke notitie

Wetenschap is beheerste passie. De passie in deze studie is de wens tot 'Ver-
stehen' van het verschijnsel informatisering in een bureaucratische cultuur.
De beheersing wordt gerealiseerd door de wetenschappelijke code, aan de
regels waarvan deze studie is gebonden. De resultaten van het onderzoek
geven aanleiding de passie nogmaals aan een beschouwing, maar dan van
persoonlijke aard, te onderwerpen.

De interpretatie van de onderzoeksresultaten en het vervolgens ge-
schetste perspectief voor het openbaar bestuur hebben getoond, dat de bu-
reaucratische cultuur door informatisering institutioneel wordt versterkt.
Ook de ontwikkeling van nieuwe besturingsconcepties houdt een dergelijke
mogelijkheid in.

Beoordeling van de geschetste ontwikkelingen geschiedt in deze studie in
termen van mogelijkheden en waarschijnlijkheden. Een normatieve positie
neem ik niet in. Een proefschrift is een proeve van wetenschappelijke be-
kwaamheid. Waarden en waardering zijn in deze studie object van onder-
zoek. Het onderzoek zelf is echter, in de traditie van Weber, waarderings-
vrij.  Het  doel  is  bij te dragen aan  '(...) eine Wissenschaft, welche soziales
Handelen deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen
Wirkungen ursachlich erklaren will.' (Weber, 1922: 1)

Daarom ligt in deze studie de nadruk op analyse en interpretatie en
mondt deze niet uit in prescriptie of aanbevelingen ter verbetering van het
functioneren van overheidsorganisaties. Ik presenteer in deze studie een be-
schouwing, welke zich laat leiden door het perspectief van de cultuursocio-
logie. De werkelijkheid van een overheidsorganisatie is een sociale
constructie, waarin zingevingspatronen het handelen reguleren. Onderzoek
van een dergelijke werkelijkheid is dus reconstructie van zingevingspatro-
nen. De wetenschap hanteert daartoe metaforen en de beoordeling ervan
geschiedt op basis van intersubjectiviteit in het wetenschappelijk forum.
Normatieve posities inzake de gereconstrueerde werkelijkheid onttrekken
zich aan een dergelijke beoordeling. Normatieve posities maken deel uit
van de symbolische interactie in de handelingswerkelijkheid. Daar zullen ze
worden beoordeeld in andere dan wetenschappelijke termen: effectiviteit,
macht, nut.

Daarmede zij bepaald niet uitgesloten, dat deze studie een rol kan spelen
in een handelingswerkelijkheid, dat ze met andere woorden een hande-
lingsperspectief kan bieden. Het DG, dat zich in deze studie heeft laten
portretteren en analyseren, staan nu portret en analyse ter beschikking. Ge-
bruik daarvan is voor de organisatie en de leden ervan een mogelijkheid.
Dat gebruik kan gelegen zijn in een vergroting van zelfkennis, in aanwen-
ding ten behoeve van strategische opties, in ondersteuning van activiteiten.

Evenzeer kan de studie betekenis hebben voor anderen en voor andere
organisaties. Dat is vooral afhankelijk van de plausibiliteit van de meer ge-
neraliserende conclusies, die uit deze studie zijn te trekken.

Dat alles is echter geen oogmerk van deze studie. Het gaat om verhelde-
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ring en het aanbieden van een perspectief om zo bij te dragen aan de bestuurs-
wetenschappelijke studie van het openbaar bestuur. Dat daartoe een culture-
le benadering vruchtbaar kan zijn, heb ik met deze studie willen aantonen.

De eerder genoemde beheerste passie geldt ook de toekomst, die door in-
formatisering in de bureaucratische cultuur naderbij wordt gebracht. De
passie is beheerst, omdat ik wetenschappelijk slechts gefascineerd kan zijn
door de mogelijk revolutionaire veranderingen ten gevolge van informati-
sering. Indien bureaucratisering een realistisch te achten consequentie is, is
dat een uitdaging voor voortgezette theorievorming en velerlei empirisch
onderzoek. Indien bureaucratisering ongewenst wordt geacht, is alleen
handelen mogelijk. De wetenschap kan daaraan alleen in adviserende zin
bijdragen, in het besef, dat advisering een vorm van symbolische interactie
is in de context van machtsverhoudingen en zingevingspatronen als evenzo-
vele legitimaties van machtsverhoudingen.

Ik voeg daaraan toe, dat ik een normatieve positie op dit moment ook
niet mogelijk acht. Een radicale modernisering, die in zekere zin tot een
maatschappij 'voorbij de politiek' leidt, is moeilijk denkbaar, gevangen als
we zijn in de momenteel dominante zingevingspatronen ten aanzien van
politiek en democratie. Dat impliceert echter allerminst,  dat een dergelij ke
maatschappij principieel onmogelijk is. Mogelijke gevolgen van informati-
sering, maar ook van bijvoorbeeld ontwikkelingen op het terrein van
biotechnologie en genetica, zijn daartoe tot dusverre nog onvoldoende on-
derzocht. Waar we over beschikken zijn vooral apologetische of apocalyp-
tische beschouwingen. Indien technologieen zingevingspatronen belicha-
men, kunnen ze ook een nieuwe normativiteit doen ontstaan. Deze zal ons
dan weer gevangen houden.

Voor wie aan handelingsperspectieven of vrijheidsgraden hecht, wijs ik op
spanningen, ambivalenties en contradicties, die in de geschetste ontwikkelin-
gen besloten liggen. Daarin zijn aangrijpingspunten aan te treffen om alter-
natieve ontwikkelingen te stimuleren, indien normatieve posities zulks wen-
selijk doen achten. De technologische ontwikkeling is onvoorspelbaar en
wellicht kan het pantser van de functionele rationaliteit worden doorbroken.
Verzet tegen bureaucratische ritualisering kan het ideaaltypische construct
van de bureaucratie dusdanig nuanceren, dat ingrijpende herformulering ge-
boden is. Nieuwe besturingsconcepties kunnen weliswaar tot depolitisering
leiden, maar eveneens tot niet-bureaucratische vormen van collectief hande-
len, bijvoorbeeld tot diffuse patronen van vervlechting rondom wisselende
projecten, waarvan de esthetiek een belangrijke inspiratiebron is.

De wetenschap levert de metaforen om het schouwspel vanuit wisselend
perspectief inzichtelijk te maken, gefascineerd door wat zich voltrekt, maar
in distantie. De waarheid over de 'ondraaglijke lichtheid van het bestaan'
of 'de klok van de chaos in zijn glinsterende klokketoren' zullen we echter
nooit te weten komen.
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Summary

P.H.A. Frissen, Bureaucratic culture and informatization. A study into the
impact of informatization on the organizational culture of a governmental
agency.

Organizational culture has developed into a major theme in organization
theory. In this study four approaches to organizational culture are dis-
cerned:

-   Culture as contingency factor: the culture of an organization is depen-
dent upon the cultural characteristics of its environment, be it a market
or the political culture and a policy sector.

-  Culture as subsystem: every organization has a separate domain of
values, leadership, rituals, and informal communication. This domain
exerts a regulating influence on other subsystems in the organization.

-   Culture as aspect system: every subsystem in an organization has a cul-
tural dimension. Structural characteristics are imbued with values and
norms.

-  Culture as 'root metaphor': every organization is a cultural phenome-
non. Its culture has developed in a societal culture to which the organi-
zation contributes and by which it is formed.

In order to study the culture of a governmental organization it is necessary
to specify the attention of organization theory for organizational culture.
Two domains are of particular importance to understand the culture of a
governmental organization: power and law.

Chapters 2 and 3 of this study deal with organizational culture from an
organization theory and a public administration perspective.

The most illuminating approach to organizational culture is the 'root
metaphor' approach. Its understanding of culture is more thorough. Cut-
ture is seen as a fundamental category to grasp social reality. Weberian so-
ciology is most useful in applying the 'root metaphor' approach to the
study of a governmental organization. In Chapter 4 Weberian sociology is
dealt with and specific attention is given to the theory of bureaucracy. The
ideal type of bureaucracy is a methodological construct to highlight the
specific cultural character of bureaucracy.

Chapter 5 formulates the thematic object of the study: the impact of infor-
matization on the culture of a governmental organization. In a broader
perspective the cultural implications of informatization are expressed in the
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metaphor 'information society'.  For the theme  of this study the implica-
tions of informatization for the political culture also bear significance. The
impact of informatization is expected to be a bureaucratization of the cul-
ture of a governmental organization. The importance of functional ratio-
nality will increase at the expense of substantial rationality.

1n order to study the impact of informatization on a governmental organi-
zation, empirical research in the ethnographic tradition has been conduc-
ted. This study is thus an example of qualitative research. The motives for
conducting this type of research are formulated in Chapter 6. Organiza-
tional culture as a concept is refined into a conceptual scheme in order to
analyse and interpret the empirical results. The four approaches to or-
ganizational culture lay the foundation for the conceptual scheme.

The selection of research methods, the object of research and the
research strategy are accounted for. The implementation and organization
of the empirical research are described.

Chapters 7,8 and 9 are the description of the culture of the governmental
organization which was studied ethnographically for nearly six months.
This culture and the impact of informatization are described through the
perceptions of the organization and its members. A vivid portrait is the
result.

The interpretation of results takes place in Chapter 10. The 'root
metaphor' approach to organizational culture and Weber's ideal type of
bureaucracy in particular constitute the framework for interpretation. The
main results are a confirmation of the expected reinforcement of
bureaucratic culture by informatization. In Weberian terms: 'Wahlver-
wandtschaft' can be observed. Functional rationality is a key feature of
bureaucracy and informatization alike. Bureaucratic culture is to a high
degree inevitable.

The concluding Chapter sketches some generalizations based On the fin-
dings of this study. The impact of informatization on the political culture
and the culture of governmental organizations in general is described in
terms of possibilities and probabilities. Also a relatively new development
in public administration, the formulation of new conceptions of steering,
is related to informatization. Some significant resemblance is observed. Fi-
nally, the possible contribution of a cultural analysis of governmental or-
ganizations to the study of public administration is assessed. The conclu-
sion is drawn that this contribution relies on the reflective and illuminating
nature of the approach to culture advocated in this study.
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Bijlage

Lijst van onderwerpen interviews

Interviews  'organisatiecultuur'

*   Biografische gegevens
Opleiding
Carri re

- Belangrijke momenten tijdens carritre
-   Benoeming in huidige functie

Redenen voor sollicitatie
-   Motieven voor benoeming
- Betrokkenheid politiek bij benoeming
-   Proces van sollicitatie/selectie/benoeming

*   Huidige functie. positie en werkzaamheden
-    Positie van de functie (in organisatieonderdeel; in directie; in het DG; in het departement;

ten opzichte van politieke leiding)
Aard en inhoud van de werkzaamheden (beleidsinhoudelijk; organisatorisch; manage-
ment)

*  Organisatieonderdeel: positie, werkprocessen, procedures
-   Positie (in directie; in het DG; in het departement; staf/lijn)
- Werkprocessen (uitvoering; beleidsontwikkeling)
- Procedures (besluitvorming; overleg; samenwerking)

*   Organisatieontwikkeling en -verandering
-   Relevante ontwikkelingen en veranderingen op dit moment
-  'Houtskoolschets' en 'schuifoperatie'
-   Binnen het organisatieonderdeel; binnen de directie; binnen het DG

* Managementstijlen
- Eigen managementstijl
-   Managementstijl collega's
- Managementstijl directeur-generaal

*  Vereisten aan ambtenaren
- Qualificaties
- Vaardigheden
- Veranderingen

* Besturingsconcepties
- Veranderingen
- Waarderingen

*  Informatisering: ontwikkelingen
-   In organisatie-onderdeel, in directie, in het DG
-   Ten aanzien van de eigen functie en werkzaamheden
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*   Informatisering en werkprocessen
- Welke werkprocessen
-   Welke niet
- Veranderingen

*   Informatisering en management
-   Betrokkenheid van het management
- Verantwoordelijkheden

*   Informatisering en organisatieverandering
- Werkstijlen
- Waarden, normen, opvattingen
- Machtsverhoudingen
-   Controle en beheersing

Interviews 'organisatiecultuur en informatisering'

*   Biografische gegevens
- Idem

*    Huidige functie: positie en werkzaamheden
- Idem
- Omvang informatiseringsactiviteiten

*  Organisatieonderdeel: positie, werkprocessen, procedures
- Idem
- Consequenties informatisering

*   Projecten op het terrein van informatisering
-  Achtergronden en motieven voor introductie
- Prioriteiten
-   Inhoud en doelstellingen
-   Werkzaamheden in project
- Projectorganisatie
- Implementatiestrategie
-   '0 & I-model'

*  Problemen met informatisering
- Karakterisering
- Oorzaken
-   Oplossingen (aard en strategie)

*  Informatisering en organisatie
- Consequenties
- 'Neutraliteit' informatisering
- Werkstijlen
-   Rol en betrokkenheid management
-   Centralisatie - decentralisatie

.  Informatisering en beleid
- Beleidsontwikkeling
- Beleidsuitvoering
- Beleidsvrijheid
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•   Informatisering en externe adviseurs
-  Taken en verantwoordelijkheden

Aanpak en benadering
- Reguliere organisatie en externe adviseurs
- (Contra-)expertise

Noot

De onderwerpenlijst is voor ieder interview gespecificeerd, afhankelijk van de te interviewen
medewerk(st)er.
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