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VOORWOORD

In inleidingen voor studenten in leergangen over organisatieverandering en ICT
(informatie- en communicatietechnologie), citeer ik regelmatig uitspraken over
de mogelijkheden of gevolgen van technologie van twee zeer verschillende

personen.

Ellul (1992:7) zegt in een interview over het Venaad van de Tecbnologie het

volgende:

Het principe  van  de  tecbniscbe jixatie  leert de mens  dat de  tecbniek de  oplossing is voor elk
probleem,  vooral ook voor die problemen  die de tecbniek eerst Kelf teweegbren#. De  tecbniek
scbept eerst wanorde  in  de  omgeving en  roept  dan  vervol ens  Wc'Relf te  bull).  Nooit wordt de
tecbniscbe voomitgang felf ter verantwoordinggeroepen. De tecbniek verbelpt de problemen die
C Flf oproept met bet introduceren van weer nieuwe kcbnieken die weer kunnen worden
gecombineerd  met  nog andere  tecbnieken  en  ook weer toepasbaar Kijn  op  andere gebieden. Het
uiteindelijke  effect is een voortdurende versterking en versnelling van  de  tecbniscbe voomitgang
die  vervolgens,  en per dejinitie,  in  Kijn  omgeving weer nieuive  problemen veroor takt,

en ovoorts. De  oplossing is  bet probleem.

Ik Kou niet willen dat m#n betoog te pessimistiscb Fu  in en te weinig openingen Rou  bieden.
Ik  fou  er op  willen  wijfen  dat de  mens nog steeds,  een  beetje, mens  is.  Met  nog steeds
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mensel#ke  beboeften,  en  nog steeds  in  staat  tot  li«(ie,  tot medeleven,  not steeds  in  staat  tot

vriendscb®.  DeRe mens  (...)  kan  Ricb  bewust worden  van  def overbeersing door de tecbniek,
van def onderdrukking, van de ve,plicbtingen waaraan bij ondenvorpen wordt, van defe
conditionering door  de  tecbniek.   (...)  Het  is  doordat  wjons  bewust  worden  van  wat  ons
determineert dat wij de grootste vrijbeidsdaad stellen (ibid.:29).

Gates (1995:270) schrijft in zijn boek De weg die voor ons ligt over hoe de
informatietechnologie ons leven zal veranderen:

lk beb al gegegd dat ik een optimist ben en ik ben optimistiscb over de invloed van de nieuwe
tecbnolo#ze. Ze Ral ons meer vrije tijd Keven en de cultuur verrijken door de informatiespreiding
te vergroten. Ze Ral de druk op stedelijke gebieden belpen verlicbten door individuen in staat te
stellen tbuis of op een afgelegen plek te werken. Ze Ral de druk op de natuurlijke bulpbronnen
verkleinen doordat steeds grotere aantallen producten de gedaante  llen aannemen van bits in
plaats van die van goederen. Ze gal ons meer Reg enscbap over ons leven geven en bet mogplijk
maken  dat  ervaringen  en producten  op onRe  belangtelling worden  toegesneden.  Bur ers  van  de
informatiemaatscbappij Fllen nieuwe mogelijkbeden krijgen om te produceren, te leren en Wcb
te ontspannen.

Hoewel bet belangrijk is dat we over de toekomst gaan nadenken, moeten we waken voor de
neiging om  overijld te werk te gaan.  We  kunnen  momenteel slecbts de  meest algemene vragen
stellen en  bet beeft dus geen  Wn met gedetailleerde,  specifieke  rege&€ving te  komen. We  bebben

een  aantal jaren  de  tijd  om  de   loop  van  de  komende  revolutie  gade  k  slaan  en  we  fouden  die

tijd moeten gebruiken voor bet nemen van verstandige in plaats van in een opwellinggenomen

beslissin#n (ibid.:271).

Beiden waarschuwen: denk vooral goed na! Deze waarschuwing was niet aan
dovemansoren gericht. Ik zocht de auteurs op die waarschuwden, in de hoop
van hen ook antwoorden te krijgen. Dit zoekproces was al eerder, eind jaren '70,
van start gegaan. Als ondersteuner van de commissie die onderzoek deed naar de
'mastschappelijke gevolgen van de chip' maakte ik met uiteenlopende verhalen
over technologie kennis en probeerde ik mijn steentie aan discussies over de
effecten van ICT bij te dragen.

Dit denken over ICI' is in mijn professionele loopbaan als
organisatieadviseur doorgegaan. Ik was, en ben dat nog steeds, betrokken bij vele
vraagstukken die betrekking hebben op het verbeteren van organisaties met
behulp van ICT. Zo onderzocht ik de gevolgen van flexibele
productieautomatisering voor de arbeidsplaats in opdracht van de SER, leidde ik
een groot project voor de automatisering van de gegevensverwerking bij het
voormalige 'Arbeidsvoorziening', trad ik als auditor op bi j omvangrijke ICT-
investeringen en maakte ik casestudies van interessante initiatieven op het gebied
van bestuurlijke vernieuwing en ICT.

8



Voorwoord

Ik bleef'gepuzzeld' door dezelfde vraag: hoe over technologie na te
denken in de context van organisatieverandering. Auteurs die over dit vraagstuk
schrijven zijn nauwelijks te vinden. En als ik er 66n vond kwam ik meestal een
adder onder gras tegen. Men geloofde in de mogelijkheden, of geloofde er juist
niet in. 0 f men schreef prachtige analyses maar stopte bij het vertalen daarvan
naar een interventiestrategie.

Het schrijven van een proefschrift is een unieke gelegenheid om het
denken vorm en inhoud te geven. Henk van Dongen heeft mij sinds mijn
afstuderen in 1978 gemotiveerd om een dissertatie te schriiven. Een
gezamenlijke reis naar de Verenigde Staten voor de commissie Rathenau om de
'chip' van nabij te bestuderen heeft een onuitwisbare indruk op me gemaakt'.
Dat ik uiteindelijk de stoute schoenen heb aangetrokken, is zijn verdienste. Met
zachte hand heeft hij mijn geest rijp gemaakt en daarna met scherp commentaar
mijn gedachten en teksten geordend. Ik ben hem veel dank verschuldigd.

Mijn tweede steun en toeverlaat is sinds het begin van de jaren '90 Nic van
Dijk geweest. Hij heeft de condities gecreBerd om in  1995 een vliegende start
met het proefschrift te maken. Sindsdien hebben we vele uren samen
doorgebracht en gesproken over uiteenlopende vraagstukken. Met zijn eruditie
heeft hij mij wegwijs gemaakt en mij kritisch op mijn tocht begeleid. Ook hem
ben ik veel dank verschuldigd.

In 2002 werd ik uitgenodigd om bij Cintress (Centre for Research on
Organizational Change and Intervention) mijn dissertatie te voltooien. Arie de
Ruijter, die met Nic van Dijk en Johan Heilbron het bestuur van Cintress vormt,
was bereid om naast Henk van Dongen als promotor op te treden. Zijn
belangstelling voor het onderwerp en zijn enthousiasme waren een belangrijke
st:imulans om de laatste loodjes lichter te laten lijken. Ik ben hem daarvoor zeer

erkentelijk.
Tijdens mi in zoektocht naar vragen en antwoorden heb ik van vele

anderen direct of indirect steun ontvangen. Mi in collega's van IMEconsult; mijn
mede bestuursleden van Itafit; bestuurders, research fellows en begeleiders van
Cintress; en diverse collega's van organisaties waar ik opdrachten uitvoerde en
van andere adviesbureaus. Een aantal wil ik met name noemen omdat zij eerdere
teksten becommentarieerd hebben of omdat zi j anderszins van belang ziin
geweest voor de inhoud van dit proefschrift. In alfabetische volgorde: Veronique
van der Heijden, Lief Keteleer, Willem de Laat, Wietse Meerman, Shirine
Moerkerken, Tineke Melis, Ivo Otten, Michiel Schwarz, Wilfred Verweij, Ton
Voogt en Arre Zuurmond. Bij deze mijn grote dank voor jullie commentaar en
belangstelling.

Tijd is een schaars artikel, zeker voor mensen in de
informaliemaatschappij. Gelukkig leef ik in een relatiemaatschappi j. Tijd lijkt

1 Zie mijn bijdrage aan het Liber Amicorum voor Henk van Dongen (Slagmolen 1999)
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daar evenwel nog schaarser te zijn. Ik heb prioriteiten moeten stellen. Mijn
vrienden en vriendinnen dank ik voor hun begrip dat ik vaak geen ti id had. Mijn
ouders voor de tijd die ze in mi j geinvesteerd hebben en de mogelijkheden die ze
mij geboden hebben.

Bovenal dank ik mi in kinderen Nanette, Gijs, Kuno en Cerianne, en mijn vrouw
Marja. jullie weten als geen ander wat een 'werkvakantie', 'schrijven in Frankrijk'
of'ik ga even nog wat lezen' betekent. Ik draag daarom dit boek aan juilie op!

Bert Slagmolen
Delft
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Hoofdstuk 1

INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

1.1 Nadenken over ICT

Expliciteren van argumenten en veronderstellingen
Informatie- en communicatietechnologie neemt in onze wereld volgens velen
een belangrijke plaats in. Pleidooien als die van de filosoof Ellul en de
ondernemer Gates om goed na te denken over wat we met technologie doen en
hoe de toepassing daarvan te waarderen, zijn voorbeelden uit een lange reeks.
Als de lezer even de tijd neemt kan hij elke dag weer van een nieuw pleidooi over
de mogelijkheden van ICT (informatie- en communicatietechnologie) kennis
nemen. Bijvoorbeeld in aanbevelingen uit een evaluatieonderzoek, in adviezen
van een beleggingsmaatschappij, in automatiseringsplannen van ondernemingen,
of als speerpunten in beleidsnota's van ministers. Sommigen gaan zelfs zover dat
ze, om het belang van ICT te onderstrepen, de maatschappij omdopen tot een
informatiemaatschappij.

Voor het nadenken over redeneringen en uitspraken over ICT zijn
grofweg twee routes te volgen. De eerste route betreft het omarmen van
pleidooien waar men in gelooft en het afwijzen van andere pleidooien die men
fout o f ongeloofwaardig vindt. Het nadenken over ICT richt zich in deze
benadering op de vraag: hoe kan ik aantonen dat een pleidooi wel of niet klopt?
De tweede route richt zich op het onderzoeken van de argumentaties die aan

11
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redeneringen en uitspraken ten grondslag liggen. Hier betekent het nadenken
over ICT: hoe kan ik begrijpen wat iemand in een specifieke context over ICT
beweert en voor welke andere situaties deze uitspraken mogelijk relevant zijn?
Deze vraag kan op zijn beurt weer aanleiding geven tot het stellen van vragen
over onderliggende veronderstellingen en aannames.

Dat het bloot leggen van redeneringen over ICT geen gemakkelijke
opgave is, wordt gallustreerd aan de hand van twee voorbeelden van
adviescolleges die over ICT hebben nagedacht en daarover aanbevelingen
hebben gedaan.

Het jaar 1978 - de maatschappelijke gevolgen van de chip
De commissie Rathenau die in 1979 onderzoek deed naar de maatschappelijke
gevolgen van de chip, had als opdracht de regering te adviseren over de
toepassing van micro-elektronica in Nederland. Micro-elektronica was in die
periode voor sommigen een synoniem voor robots die het werk van
productiemedewerkers zouden overnemen en voor computers die activiteiten
van mensen konden controleren. Anderen zagen deze technologische
ontwikkeling vooral als een nieuw kennisterrein waar Nederland in econornisch
opzicht de vruchten van zou kunnen plukken. Het was de periode waarin
gedachten over de invoering van een automatiseringsheffing om werkloosheid
tegen te gaan en dromen over nieuwe markten voor het aangenamer maken van
het dagelijkse leven door apparaten van intelligentie te voorzien, met elkaar
concurreerden.

Het is interessant om meer dan twee decennia later te lezen hoe de
concurrentiestrijd tussen twee uiteenlopende redeneringen over de

mogelijkheden en de gevolgen van de micro-elektronica beslecht werd. Een
belangrijke conclusie van de commissie Rathenau die daar enig inzicht in geeft
luidde.·   (...)  it  is yet  not  possible  to  bave  a  dejinitive  position  on  micrn  electronics  as  sucb,

because  tbe jield  as  a  wbole  is  too  complex,  too  mucb  is  still  unknown, and  tbe  technology  bas

too many dWerent»ets 2

(Rathenau 1980:5).
Deze conclusie is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen 3. Sommige

leden konden weerstand bieden aan de verleiding om vigerende denknnodellen
over de effecten van technologie op de samenleving, en vigerende
rekenmodellen over de effecten van technologische innovatie op
werkgelegenheid, op een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling van toepassing te

2 Hier wordt de engelse vertaling van het Rathenau rapport geciteerd, dat een jaar na het eindrapport werd uitgegeven,
omdat daarin de politieke besluitvorming en de standpunten van de regering en het parlement naar aanleiding van de
aanbevelingen van de commissie, worden samengevat.

3 In de tekst van het rappor't van de commissie zijn enkele subtiele verwijzingen te vinden die wijzen op de uiteenlopende
standpunten over de waardering van ICT. De auteur van voorliggende studie heeft als ambtelijk ondersteuner de
debatten in de Commissie van nabij mogen volgen. De passage in de eindconclusie (..) micm electronics as such (.) is
een verwijzing naar het debat over de vraag of technologie van zichzelf maatschappelijke gevolgen kan hebben.
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verklaren; zonder daarbij de specifieke context te kennen. Anderen wensten een
definitief oordeel uit te stellen en de handelingsopties niet te beperken tot
maatregelen die de politiek gewend was te nemen. Investeringen in micro-
elektronica werden in het advies van de commissie aldus vergezeld van
investeringen in onderwijs, onderzoek, en assessment.

Het jaar 2000 - hoe ICT de samenleving kan verbeteren
In een recent advies doet de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, een
adviesraad van het kabinet en de Staton Generaal op het gebied van
maatschappelijke participatie en stabiliteit, de volgende uitspraken over de
mogelijkheden van ICI' (RMO 2000:6).

De  samenbang in  de maatscbappij  kan  [met  bebulp van ICY]  verbeteren omdat mensen  beel
gemakkelijk de sociale verbanden  kunnen  opRoeken  of maken  die  Z  Relf pretti vinden  en

functioneel vinden. Nieuwe sociale netwerken en andere vormen van sociale cobesie ontstaan op
basis van gemeensibappelijke interesses en belangen. Mensen met beperkingen bebben meer
mogelijkbeden om naar eigen wens contact te onderbouden met de buitenwereld. 1_Ltgenoten
weten elkaar te vinden. Consumenten starten inkoopcombinaties en bedingen Zo gunstige
prijRen. ICr maakt cultuurverscbillen mogelijk Ronder dat dit de maatscbappelijke samenbang
aantast.

Dit citaat geeft in een notendop aan dat er blijkbaar voor dit adviescollege een
algemeen geldend standpunt kan worden ingenomen over de mogelijkheden van
ICT; een inmiddels sterk gedivergeerde verzameling technologie8n in vergelijking
met de chip van 20 jaar geleden. Het veld is, als we de raad goed begrijpen, niet
meer zo complex en er zijn niet meer zoveel verschillende facetten (zie het citaat
van de commissie Rathenau) dat een algemeen standpunt onmogelijk is. De
voordelen van ICT zijn evident, zo kunnen we de boodschap interpreteren. Het
biedt ons mogelijkheden om een samenleving te creLren waarin
cultuurverschillen en sociale cohesie hand in hand kunnen gaan. Aldus de Raad
voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

1.2 Vooruitgang in het denken over ICT?

Twee benaderingen
Blijkbaar is in de optiek van de RMO de waardering van ICT, in de zin van
mogelijkheden en effecten, voor de contexten waar men zich op richt geen
onderwerp van discussie meer. Blijkbaar is er inmiddels zoveel over deze
technologie en over maatschappelijke vraagstukken bekend, dat aanbevelingen
als voornoemd gedaan kunnen worden. Deze positie zal menigeen nieuwsgierig
maken naar de gevolgde argumentatie en naar de vooronderstellingen. Er
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wor :len immers verstrekkende uitspraken gedaan die suggereren dat bepaalde
maatschappelijke vraagstukken zonder meer met technologie dichter bij een
oplossing te brengen zouden zijn.

Een eerste voorbeeld hiervan is de uitspraak dat maatschappellike
samenhang verbetert als mensen met behulp van ICT sociale verbanden kunnen
maken die prettig of functioneel zijn. Sociale verbanden die prettig of functioneel
zijn leiden tot sociale cohesie, is een tweede uitspraak. Blijkbaar ontstaat sociale
cohesie op basis van gemeenschappelijke belangen en interesses, en kunnen
lotgenoten met dezelfde belangen en interesses elkaar gemakkelijker opzoeken
met ICT. Daarbij is de veronderstelling dat uiteenlopende sociale verbanden te
begrijpen zijn als verschillen in cultuur, en, ergo, dat ICT cultuurverschillen
mogelijk maakt en tegelijkertijd de maatschappelijke samenhang bevordert.

Om deze redenering te kunnen analyseren zou een gedetailleerde studie
van het gebruikte materiaal en een nadere kennismaking met de leden van dit
adviescollege op zijn plaats zijn. In het kader van deze inleiding beperken we ons
evenwel tot een opvallend punt van verschil in vergelijking met het debat dat de
leden van de commissie Rathenau voerden. Namelijk, over de vraag of er vanuit
de mogelijkheden die men aan micro-elektronica of ICT toedicht, conclusies
getrokken kunnen worden over de effecten bij toepassing daarvan. De raad lijkt
de benadering te volgen dat vanuit de fysische gebruiksmogelijkheden van
technologie, het gebruik in de praktijk te voorspellen is; dat het gebruik van ICT
uit de functionele mogelijkheden valt af te leiden of zelfs bepaald wordt : Op
grond van deze veronderstelde causale relatie doet men uitspraken over het
effect van ICT op het handelen van mensen en over de mogelijkheden van ICI
voor samenleving of organisatie.

De gevolgde redenering en de onderliggende argumentaties zijn niet alleen

interessant vanwege deze veronderstelde causale relatie. Het citaat laat ook zien
welke waardering er gegeven wordt aan vraagstukken van maatschappelijk
samenhang en van cultuurverschillen. Men kan de uitspraak 'dat
cultuurverschillen geen probleem meer zijn als iedereen zijn eigen netwerken met
gelijkgestemden kan crelren' begrijpen als een veronderstelling of aanname dat

de samenhang in een samenleving baat heeft bij het zoveel mogelijk scheiden
van uiteenlopende culturen en bij het versterken van de cultuur waarmee iemand
zich verbonden voelt. Deze veronderstelde causale relatie is vergelijkbaar met die
betreffencle ICT. Namelijk dat een fysieke scheiding van relaties mogelijk is en
dat dit vanzelf tot samenhang leidt.

Wat zou een andere benadering kunnen zijn? Mowshowitz (1976) heeft er
op gewezen dat de effecten van ICT bepaald worden door de mogelijkheden en

4 Een ander citaat uit het rapport van de RMO geeft een illustratief voorbeeld van een dergelijk redenering: C...) Informatie
kan  sneller warden verspreid, van en naar elke plaats en op  elk tijdstip. Zowel medewerkers als  klanten beschikken  snel
over de informatie die zij nodig hebben.  Omdat feitelijke informatie gemakkelijk verspreid kan worden, kunnen werkelijke
contacten ge k gaan over belang,#ke bes#ssingen (RMO 2000:12).
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verwachtingen die mensen aan een technologie toekennen. Het gebruik van
technologie is in deze benadering een functie van wat mensen voor mogelijk
houden, realiseerbaar achten of als wenselijk beschouwen. ICT krijgt, in deze
visie, in onze samenleving ziin plaats omdat mensen effecten en mogelijkheden
aan ICT toedichten.

Dat daarbij vanuit functionele en fysische eigenschappen wordt
geredeneerd, of breder, vanuit een veronderstelde maakbaarheid van menselijk
handelen, zonder de eigen opvattingen, overtuigingen, of verantwoordeliikheid
te expliciteren, maakt de vraag naar de argumentaties en veronderstellingen in
redeneringen over ICT pregnanter. Achter een verhaal over ICT zullen
argumenten en aannames schuil gaan die betrekking hebben op een specifieke
ordening en organisatie van de samenleving, of op een specifieke benadering
voor het omgaan met verschillen en samenhang. Door impliciet de aan ICT
toegekende mogelijkheden te prioriteren boven andere mogelijke oplossingen of
andere interpretaties van maatschappelijke vraagstukken, dreigt het nadenken
over oplossingen en vraagstukken te stagneren, en dreigen we alternatieve
handelingsopties te beperken zonder ons daarvan werkelijk bewust te zijn of
verantwoordelijk voor te voelen.

Over verborgenheden en generieke causaliteiten
De vragen die aan het begin van dit hoofdstuk gesteld werden over
argumentaties in pleidooien voor ICT of in kritieken op de toepassing van ICT,
reiken derhalve verder dan het enkel expliciteren van causale verbanden en
verborgen veronderstellingen. Tevens is de vraag aan de orde hoe we een
redenering over ICT kunnen waarderen. Dat wil zeggen: welke mogelijke
consequenties, in de zin van het ontkennen of weglaten van alternatieve
diagnoses en handelingsopties, kunnen aan een redenering verbonden zijn?

Voor de beantwoording van deze vraag volstaat het niet om een
redenering te expliciteren. Het gaat ook over de middelen die men gebruikt om
opvattingen en overtuigingen te legitimeren, om anderen dagrvan te overtuigen,
of om het belang van zelfreflectie te bagatelliseren. Met de term 'middelen'
wordt in dit kader gedoeld op 'verborgenheden' in redeneringen en de als
algemeen geldend veronderstelde causale verbanden tussen een eigenschap van
technologie en het praktisch handelen van mensen die daar gebruik van maken.
Deze 'middelen' zullen in het vervolg van deze studie uitgebreider aan de orde
komen en verder uiteen gerafeld worden.

Alvorens daar op in te gaan en de probleemstelling van deze studie te

formuleren, volgen hieronder enkele andere voorbeelden van redeneringen over
ICT en daarin besloten verborgenheden en causale verbanden.
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Stellingen over ICT als een verbogen boop op een betere toekomst of als
verboqen geloofin vooruitgang. Bijvoorbeeld: met ICT kunnen we de democratie
versterken door iedereen via internet over allerlei onderwerpen zijn voorkeur te
laten uitspreken. Welke gewenste vorm van democratic zou hier aan de orde
zijn? En welke onmacht wordt hier geventileerd over het kunnen diagnosticeren
van het functioneren van het huidige democratische systeemP

_Stellingen over ICT als een verbo,xen selectie uit een breed scala van
mogelijke interpretaties. Bijvoorbeeld: door in televisietoestellen een anti-
geweldchip te stoppen kunnen kinderen belet worden om naar geweld op TV te
kijken. Welke causale relatie tussen geweld op TV en agressief gedrag van
kinderen ligt aan deze stelling ten grondslag? Worden kinderen agressief als ze
naar geweld kijken omdat ze naar geweld kijken - of worden ze agressief omdat
er niemand is met wie ze deze nieuwe indrukken kunnen verwerken? En
veronderstelt men dat er een 66nduidige definitie van geweld te geven is of dat
kinderen altiid alleen naar de TV kijken? Wat is de volgende stap als de chip niet
onder alle omstandigheden effectie f is? Een camera die detecteert of er kinderen
zich in de buurt van het toestel ophouden?

_Stellingen over ICT als unieke  of ongekende  mogeljkbeid om  nieuwe
organisatievormen zoals virtuele organisaties of netwerkorganisaties te bouwen.
Is hier sprake van geheugenverlies  of vastgeroeste concepten over verschijnselen
die we organisatie noemen? Hebben gilden, maatschappen, of de Verenigde
Oost-Indische Compagnie nooit bestaan?

_Stellingen over ICT als noodzakelijke voorwaarde om niet gekoppelde
administraties weer effidiint en consistent te maken. Welke verborgen
opvattingen over de maakbaarbeid van eenduidige administraties of
controleerbaarbeid van gegevens zijn hier aan de orde? Is ketenautomatisering
bedoeld om efficiency te bevorderen, of om organisaties tot samenwerking te
dwingen, o f om steeds complexere regelgeving uitvoerbaar te houden? Hoe
denkt men dat dit met behulp van ICT afgedwongen zal kunnen worden?

_Stellingen over ICT als uiting van een verbor en ideologie. Bijvoorbeeld:
door internet ontstaan nieuwe tweedelingen in de samenleving. Dit suggereert
dat voor de komst van internet de samenleving Keen last had van tweedelingen
en ongelijkheden, of dat een ongelijke toegang tot internet bestaande
tweedelingen zouden verergeren. Wat zijn de implicaties van een tweedeling?
Wie bepaalt dat internettoegang als eerste moet worden aangepakt? Waarom is
gehike toegang tot openbaar vervoer, of tot huursubsidies, of tot de schouwburg
minder belangrijk?

_Stellingen over ICT-oplossingen als verborten excuus orn

verantwoordeliikheden te ontlopen. Bijvoorbeeld: door rechterlijke uitspraken
direct op het internet te plaatsen heeft iedereen toegang tot de jurisprudentie en
zal het rechtssysteem beter functioneren. Zal een 'datadump' het functioneren
van een rechtsstaat voor de burger verbeteren?

16



Hoofdstuk 1 Inleiding en probleemstelling

Voorgaande teksten illustreren dat er vele pleidooien voor de toepassing van
ICT gehouden worden. Pleidooien die zijn opgebouwd vanuit veronderstellingen
over algemeen geldende causale verbanden en vanuit verborgen interpretaties
van wat er aan de hand is en wat er zou moeten gebeuren. Veelal vertrekken de
redeneringen vanuit de aanname dat iets wat technologie kan, ook in de praktijk
zal gebeuren; of als iets met ICT mogelijk is, we het ook moeten gebruiken. Niet
alleen wordt aangenomen dat de technologie effect heeft, maar tevens dat de
redenering iuist is en algemeen geldend. Mogelijke consequenties van ICT voor
specifieke situaties blijven daarmee buiten beeld waardoor andere definities van
vraagstukken en andere oplossingen ontkend worden. De eerste en de tweede
denkroute worden hier gescheiden. Alleen de tecbnologie-€#*t route wordt gevolgd,
hetgeen het nadenken over redenering en uitspraken, en het expliciet maken van
verborgen ideologieen, verborgen onmacht, of verborgen geloof, kan
verhinderen. Met als gevolg dat redeneringen en uitspraken over ICT st:urend

worden op het denken en doen van betrokkenen en van anderen.
Indien verhalen over ICT uitgaan van de algemene moge]ijkheden van

deze technologie en niet van de specifieke context van een vraagstuk, worden
oplossingen en vraagstukken veralgemeniseerd en contextloos gemaakt.
Bezinning op consequenties, op effecten, op succesvolle en minder succesvolle
toepassingen blijft beperkt tot algemeenheden. Een focus op algemeenheden

legitimeert een focus op de algemene mogelijkheden van ICT. Om de
toegekende eigenschappen optimaal te benutten doet men verder onderzoek
naar de mogelijkheden van ICT, naar de trends die toekomstige mogelijkheden
zullen blootleggen, of naar de zogeheten effecten van technologie om het
gebruik nog beter te leren kennen. Als het gebruik tegenvalt worden maatregelen
bedacht in de vorm van slimmere ICT, stimulering en subsidi8ring van
toepassingen of door de voordelen te benadrukken. Het zoeken naar betere
aanpakken om de mogelijkheden van ICT te benutten, bevestigt de gekozen
benadering. Waarmee de cirkel rond lijkt te zijn.

Naast het expliciteren van redeneringen en het waarderen van
redeneringen is derhalve tevens de vraag aan de orde, hoe met de aldus
verworven inzichten alternatieve benaderingen, redeneringen en
handelingsopties ontwikkeld kunnen worden. Dat wil zeggen hoe kunnen
mensen acteren, handelen, om een redenering over ICT kritisch tegemoet te
treden en om uit vicieuze cirkels te stappen. Hiermee stellen we de vmag naar
hoe te intervenidiren in technologie-effect benaderingen, o f hoe beide
onderscheiden routes te faciliteren opdat verborgenheden niet sturend warden
voor het eigen handelen en dat van anderen. Het expliciteren en waarderen
plaatsen we aldus in de context van de interventievraag teneinde anders handelen
in het vizier te kunnen blijven houden.
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1.3 Waarderen en problematiseren
Expliciteren, waarderen en handelen, verwijzen aldus naar drie vraagstukken die
met het redeneren over de mogelijkheden van ICT verbonden zijn. Aangezien
ook hier volgens de twee eerder genoemde routes te werk kan worden gegaan,

wordt in de volgende paragraaf aan de hand van de waarderingsvraag kort
aangegeven welke benadering in deze studie gevolgd zal worden om de
mstrumentering van het nadenken over ICT verder Uit te werken.

De benadering van de waarderingsvraag
In de voorbeelden  uit de voorgaande paragraaf is de benadering herkenbaar die
we  tecbnologie-eigenscbappen-mogelijkbeden-oplossingen-efect of kortweg tecbnologie-efect
noemen. De vmag naar het expliciteren en waarderen van dergelijk benaderingen
zou op dezelfde wijze geinterpreteerd kunnen worden. Dit resulteert dan in
pogingen om nog beter te begrijpen hoe we technologie kunnen inzetten, om
nog beter ons best te doen om eventuele ongewenst consequenties te vermijden,
o f om nog beter uit te leggen dat alleen als iedereen meedoet het beoogde effect
bereikt zal worden. Dergelijke vraagstellingen en pogingen zijn evenwel in deze
studie niet aan de orde, omdat dit een route impliceert naar een betere

redenering binnen een reeds gemaakte afbakening van het probleem en de
oplossingsruimte. Waardoor men binnen de verborgenheden en de
veronderstelde causale verbanden  blijft.

Evenmin is bij de waarderingsvraag op voorhand een gegeven dat de
toepassing van ICT in algemene zin afkeurenswaardig is of tot mislukken
gedoemd. De vraag o f de toepassing van ICT problematisch is, is een vraag met
een dubbele bodem. Of het erg is dat we de mogelijkheden van ICT zoveel
mogelijk proberen te gebruiken is, om Rathenau te parafraseren, 'as such' niet te
beantwoorden. Daarvoor is meer kennis van de specifieke situatie nodig en van
de gehanteerde argumenten. Uit de aan ICT toegekende functionele
eigenschappen kunnen geen antwoorden ontleend worden; deze zijn immers
toegekend, en het gebruik in de praktiik is daaruit niet te herleiden. De
waarderingsvraag gaat, anders geformuleerd, niet over de effecten van ICT, maar
over de wijze van redeneren over ICT.

Om de waarderingsvraag te kunnen behandelen is de tweede benadering,

geuteld oplossing-mogelijkbeden-toekenning-eigenscbappen-tecbnologie, of kortweg
toekenning-tecbnologie, zoals onder meer door Mowshowitz beschreven, de enig
begaanbare weg. Onderzoeken naar de explicitering van argumentaties over de
toekenning van mogelijkheden aan ICT, in combinatie met een waardering van

deze argumentaties en in combinatie met een aanpak om alternatieve
handelingsopties in het zicht te blijven houden, ziin evenwel nog niet goed van
de grond gekomen. Het gemaakt onderscheid tussen tecbnologie-€#ect en toekenning-
tecbnologie is door meerdere auteurs behandeld. Onder meer vanuit een
etnografische onderzoekstraditie. Zoals bijvoorbeeld het onderzoek van Knorr
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Cetina (1999) naar epistemic cultures, of kenculturen, in de wereld van de 'high tech'
research. Een ander domein van onderzoek betreft dat van de sociologie en de
geschiedenis van wetenschap en technologie. Zie onder meer Bijker (1994) en
Rip (1995). Wat in dergelijke studies evenwel opvalt is dat er geen verbinding
gelegd wordt tussen het georganiseerde karakter van de werkelijkheid enerzijds
en een interventiemethodologie anderzijds teneinde de aannames, die aan het
organiseren ten grondslag liggen, te problematiseren.

Tegehykertijd geven deze voorbeelden aan dat in de sociale wetenschappen
veel over processen van toekennen, waarderen, generaliseren, et cetera, is
gepubliceerd. Deze kennis zal in deze studie worden gebruikt om de tweede
benadering verder uit te werken, inhoudelijk te funderen en methodisch te
operationaliseren.

Problematiseren als methode
Om tecbnologie-efect en toekenning-tecbnologie duidelijker tegenover elkaar te zetten en
de probleemstelling van deze studie verder te articuleren, kan de omschrijving
die Sch6n geeft van het werkwoordproblematiseren gebruikt worden. Sch6n
definieert problematiseren als volgt. Problem  setting is  a  process  in  wbicb,  int€ractiv€b,
we name  tbe  things  to wbicb we  will attend  and frame  tbe  context  in wbicb we  will attend to
tbem (Sch8n 1983:40). Vertaald naar de kwestie van het redeneren over ICT leidt
dit tot het volgende.

De tecbnologie-effect benadering problematiseert ICT vanuit generieke
eigenschappen en mogelijkheden. Zoals aangegeven zal het proces van
problematiseren gericht zijn op het beter kennen en optimaliseren van het
veronderstelde causale verband tussen de fysische eigenschappen en de werking
in de praktijk. Het interactieve aspect, zoals Sch8n dat noemt, zal betrekking
hebben op het optimaliseren van het gebruik en op het objectiveren en
generaliseren van vraagstukken waarroor een technologie vanuit zi n
eigenschappen bezien, een oplossing biedt. De context, zowel van vraagstuk als
oplossing, zal daarbij zoveel als mogelijk onbepaald blijven, waardoor de
consequenties van redeneringen als 'vanzelf buiten beschouwing kunnen blijven.

De toekenning-tecbnologie benadering zal zich daarentegen richten op de
wijze waarop de toekenning van mogelijkheden en de legitimering van
toepassingen plaats vindt. Het problematiseren zal zich richten op viagen als
welke actoren bij het interactieve proces betrokken zijn, hoe de selectie van
vraagstukken en oplossingen heeft plaatsgevonden en welke gevolgen een keuze
kan hebben voor hetgeen zich buiten de gekozen context afspeelt. Niet de
fysische mogelijkheden van ICT, als contextloze eigenschap, staan centraal, maar
de wijze waarop mensen effecten van ICT construeren. Deze benadering zal in
het vervolg verder uitgewerkt worden.
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1.4 Probleemstelling
Met voorgaande duiding en illustratie van beide benaderingen voor het
problematiseren van het nadenken over ICT kan de probleemstelling van deze
studie geformuleerd worden. Deze studie beoogt samenvattend twee
vraagstukken te adresseren. De eerste bet:reft het boven water krijgen van de
aannames en veronderstellingen die aan tecbnologie-gevolg benaderingen verbonden
zi n. De tweede heeft betrekking op het instrumenteren van de benadering
toekenning-tecbnologie.

De beantwoording betreft de ontwikkeling van een instrumentarium om
inzicht in het denken over ICT te verkrijgen en in de sturing daarvan op het
handelen. De studie is niet gericht op het formuleren van een inhoudelijk
antwoord. Immers, dat zou in een nieuwe, zoveelste redenering resulteren over
wat goede of slechte eigenschappen, toepassingen en effecten zijn van ICI'. De
uitwerking van de vragen resulteert in een methodische aanpak teneinde het
problematiseren van ICT-redeneringen te instrumenteren. Toepassing van de te
ontwikkelen methode zal voor specifieke vraagstukken in een specifieke context
leiden tot antwoorden op de vragen betreffende expliciteren, waarderen en
handelen.

Deze antwoorden dienen een handelingspraktijk te schragen waarin het
toepassen van ICT en het nadenken over de redeneringen hand in hand gaan
teneinde finale uitspraken over vraagstukken en oplossingen te voorkomen.

De vraagstelling luidt aldus:

_Welke conceptuele kaders zijn bruikbaar om redeneringen over ICT,
alsmede de daaraan verbonden conclusies, te expliciteren, in de zin van
betekenissen en functies die aan ICT worden toegekend.

_Welke conceptuele kaders zijn bruikbaar om consequenties van
redeneringen over ICT voor het handelen en de handelingsruimte te waarderen.

_Welke conceptuele kaders en methodische grondslagen zijn bruikbaar
om het denken over ICT te problematiseren en andere wijzen van acteren
mogelijk te maken.

1.5 Opbouw van de studie
In de navolgende hoofdstukken 2 tot en met 7 worden de volgende
onderwerpen achtereenvolgens uitgewerkt.

Hoofdstuk 2 richt zich op de uitwerking van de probleemstelling, de
aanpak van de studie en de doelstellingen van de studie.
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Hoofdstuk 3 beschrijft enkele van de conceptuele kaders die in
kwalitatief en methodisch onderzoek gebruikt worden, en expliciteert het kader,
en de dimensies die daaraan verbonden zijn, van deze studie.

Hoofdstuk 4 werkt het conceptuele kader uit voor het analyseren van
redeneringen en uitspraken over ICT.

_Hoofdstuk 5 gaat in op de concepten die bruikbaar zijn om de gevolgen
van redeneringen over ICT voor het handelen en de handelingsruimte te kunnen
analyseren.

Hoofdstuk 6 werkt op grond van de ontwikkelde concepten uit de
hoofdstukken 4 en 5, en het algemene kader zoals in hoofdstuk 3 geschetst, de
methodische grondslagen uit om redeneringen over ICT en consequenties te
problematiseren en om tot alternatieve handelingsopties te komen.

In hoofdstuk 7 tenslotte wordt een en ander gallustreerd aan de hand
van een concreet voorbeeld uit de praktijk.

Aan het einde van elk hoofdstuk wordt een recapitulatie opgenomen. In de
bijlagen zijn ter ondersteuning van de lezer de volgende teksten opgenomen:

_een samenvatting.in het Nederland en in het Engels,
_een glossarium met een toelichting op enkele vaktermen,
_een overzicht van de geraadpleegde literatuur,

een index van geciteerde auteurs.

De tekst van deze studie bevat meerdere citaten. Deze citaten zijn in cursief
zonder aanhalingstekens gedrukt. Het cursief wordt tevens gebruikt voor:

tussenkopies in een subparagraaf,
_voor titels van publicaties,
_woorden die extra moeten opvallen,
_buitenlandse woorden.

Buitenlandse woorden die lastig in het Nederlands te vertalen zijn, blijven
onvertaald. Buitenlandse woorden die meerdere malen gebruikt worden, zullen,
nadat zi j zi in toegelicht, daarna niet weer worden gecursiveerd. Dit is gedaan om
het beeld van de tekst niet te onrustig te maken.

De tekst bevat tevens woorden met een speciale status. Deze woorden zijn
tussen enkele aanhalingstekens geplaatst om aan te geven dat het om een
zelfgemaakt woord gaat of als aanduiding van ironie o f woordspeling.
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Hoofdstuk 2

UITWERKING PROBLEEMSTELLING   EN  AAN PAK

2.1 Een denkmethode voor denkvraagstukken
Voor de instrumentering van het nadenken over ICT-redeneringen is een
onderzoeksaanpak nodig. Deze aanpak is mede gericht op het maken van een
selectie uit een veelheid aan theoretische concepten en onderzoeksstrategieEn.

De vragen over expliciteren, waarderen en handelen behoeven derhalve een
verdere articulering teneinde deze selectie mogelijk te maken.

In dit hoofdstuk worden, als eerste stap in het formuleren van een
onderzoeksaanpak, aan de hand van twee voorbeelden deze vragen in hun
onderlinge samenhang uitgewerkt. Deze samenhang is van belang omdat we
willen expliciteren om te kunnen waarderen, en we willen waarderen om de
mogelijke consequenties van een redenering voor het handelen te kunnen laten
zien. Het onderzoeken van de mogelijkheden voor alternatief handelen kan weer
leiden tot een verdere explicitering van een redenering of van de setting waarin
het proces van problematiseren, zoals Sch8n dat beschrijft, plaats vindt.

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

_Twee voorbeelden die de denkvraagstukken illustreren (2.2).
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_Een uitwerking van de probleemstelling en van de vragen die in de
Inleiding zijn beschreven (2.3).

_De formulering van een aanpak voor de behandeling van deze

probleemstelling  (2.4).
_Een overzicht van de theorietin en inzichten die daarbi  zullen worden

ingezet (2.5).

In de laatste paragraaf (2.6) vatten we de doelen van deze studie samen.

2.2 Twee voorbeelden

2.2.1 De musicus in een opnamestudio
Als eerste een verslag van Brian Eno over zijn et:varingen in een geavanceerde
muziekstudios:

Years  ago 1 realiged  tbat  tbe  recording studio was  becoming a  musical  instrument.  1  even
lectured  about  it,  proclaiming  tbat 'by  turming sound  into  malleable  matenal,  studios  invite you
to construct new worlds of sounds as painters construct worlds of form and color'. 1 was thrilled
at  bow  people  were  using  studios  to  make   music  tbat  otbenvise   simply  could  not  exist.   Studios

opened  up  possibilities.  But  now  1' ni  stnick  by  tbe  insidious,  computer-driven  tendeng  to  take
things out of tbe  domain  of muscular activity  and put tbem  into tbe domain of mental activity.
Tbis  transfer is  not payng off.  Sure muscles are unreliable,  but tbey  represent several million
years  of accumulated finesse.  (...) Tbe trouble  begins witb a  desiwl philosophy  tbat equates
'more options' witb'greaterfreedom' (...) You can't bave a relationship witb a device whose
limits are unknown toyou, because without limits  it keeps  becoming something else. Indeed
familiarity  breeds  content.  Wben you  use familiar tools,you  draw  upon  a  long ailtural
conversation - a wbole shared history of usage - as your back(imp, as tbe canvas tojuxtapose
your work. Tbe deeper and more widely shared tbe conversation, tbe more subtle its reflections
can  be.  (...)  Altbougb  designers  continue  to  dream  of'transparang'  -  tecbnologjes  tbat just  do
tbeirjob without making tbeir presence felt -  botb creators  and  audiences  like technologies witb
'personality'.  A personality  witb wbicbyou  can  bave  a  relationship.

Het verslag van Eno over de opnamestudio is een illustratie van de wijze waarop
mensen mogelijkheden aan informalie- en communicatietechnologie toedichten,
en, in onderlinge interactie, tot een 'ware' werkelijkheid maken. Het verslag bevat
twee redeneringen over de mogeliikheden die ICT biedt; deze worden als een

ontdekkingsreis door de musicus Eno met elkaar verbonden. De stappen in het
verslag gaan als volgt:

5 Brian Eno's commentaar is terug te vinden in een column in het tijdschrift WIRED van januari 1999 (pagina  176).  De
titel  van zijn verhaal  is: The Revenge of the /ntuitive -  Tum off the option,  and tum  up the intimacy.
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1. Met de nieuwe technologie van de geluidsstudio kunnen nieuwe
werelden van muziek gemaakt worden. Geluid wordt manipuleerbaar materisal.
Studio's met geavanceerde faciliteiten voor het registreren en manipuleren van
geluid crelren nieuwe mogelijkheden.

2. De mogelijkheden ontstaan uit de vele nieuwe opties die de technologie
van de studio biedt. En al deze opties bieden meer vrijheid. De muzikant kan
'immers' aan de beperkingen van muziekinstrumenten ontsnappen en kan het
geluid van andere muzikanten, zonder dat zij aanwezig hoeven te zijn, op vele
manieren manipuleren.

3.De musicus constateert na verloop van tijd dat de definitie van muziek
maken radicaal veranderd is. Van een vooral fysieke activiteit wordt muziek een
mentale of intellectuele activiteit waarin andere kennis en andere specialisten hun
intrede doen. In de nieuwe definitie zijn spieren onbetrouwbare instrumenten
geworden die bovendien veel minder opties hebben en dus minder vrijheid
bieden.

4. De musicus ontdekt dat de redenering die aan de nieuwe
computergestuurde studio ten grondslag ligt tot problemen leidt. juist omdat de
studio zoveel mogelijkheden biedt wordt de activiteit van muziek maken voor
hem een contextloze activiteit. Publiek, collega's, podium zijn verdwenen. De
traditie verbonden aan het instrument is niet meer relevant, evenals de
conversatie met andere musici en toehoorders.

5. Transparantie, als kenmerk van een ultiem functionerende technologie
die zijn werk doet zonder dat de aanwezigheid merkbaar is, betekent voor de
muzikant dat er niets is om een 'relatie' mee op te bouwen. Noch met het
instrument, noch met bandleden, noch met publiek. Hoogstens met de technici
die als enige zi n nieuwe instrument begrijpen en kunnen bedienen.

6. Aanvankelijk gaat hij in het proces van 'meer geavanceerde technologie
gebruiken   mee. Hii vergeet wat voor hem de essentie van het muziek maken
inhield. Maar zijn herinnering keert op een zeker moment terug, hil reconstrueert
de gebeurtenissen en concludeert dat zijn handelingsruimte te zeer beperkt raakt
en neemt een besluit.

Een nadere beschouwing van de tekst leidt tot nieuwe aandachtspunten die voor
het begrijpen van de redeneringen van de muzikant en van de bouwers van de
studio van belang ziin. Daarbij zullen we nict de conclusies die Eno over de
technologie van de studio trekt becommentabifren. We zouden dan
onvermijdeli ik in een discussie terecht komen over de wellicht gebrekkige
vaardigheden van betrokkenen om met nieuwe technologie om te gaan of over
weerstand tegen technologische vernieuwing van een oude artiest. Waar het in
deze beschouwing om gaat is het proces van problem setting en van de
veranderingen die daarin, al dan niet expliciet onder woorden gebracht,
plaatsvinden. Vanuit die vraagstelling valt een viertal zaken op.
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_De musicus is er van overtuigd geraakt dat de nieuwe opties meer
vriiheid bieden, zonder dat duidelijk is waar deze vrijheid betrekking op heeft, en
ten koste van wat deze winst geboekt kan worden. Welke argumenten,
veronderstellingen en welke afwegingen hebben gemaakt dat de musicus tot deze
conclusie is gekomen?

_De aandacht van de musicus raakt volledig op de mogeliikheden van

technologie geconcentreerd en op het gebruik van de vele opties. Met anderen
wil hi j zijn kennis van de mogehikheden verder perfectioneren. Het verwerven
van kennis over de opties lijkt belangriiker te worden dan het maken van muziek.

De doelstelling van de studio, namelijk het 'opnemen' van muziek die door
mensen 'gemaakt' wordt, raakt op de achtergrond. Hoe is de focus op dit
specifieke kennisdomein ontstaan?

_De musicus is in zijn fascinatie voor geavanceerde muziekstudio's
vergeten wat muziek maken voor hem betekent. In een schiinbaar sluipend

proces is een specifieke definitie van musiceren op de voorgrond getreden en
zijn de alternatieven uit het zicht geraakt. Hoe is dit proces van vergeten
verlopen?

_De definitie van perfecte muziek is een afgeleide geworden van de
definitie van perfecte technologie, namelijk transparant. Hoe rechtvaardigen
betrokkenen deze wijze van redeneren waarbil de functies van technologie het

gebruik bepalen?

Door de aandachtspunten op deze wijze te formuleren, zijn we uit het domein
van vragen gestapt die bij een technologie-effect benadering horen. We

concentreren ons op het denken en doen van betrokkenen; in dit geval gericht
op het toekennen van mogelijkheden aan ICT bi j het maken van muziek. Dit
denken en doen leidt in het verslag van de musicus tot een redenering die
letterliik stagneert en tot een conclusie - meer opties is meer vrijheid - die voor
hem niet houdbaar is. Bij het analyseren van een redenering die de
handelingsopties te zeer verkleint, en van een conclusie die blijkbaar niet in elke
situatie geldig is, zijn de volgende toespitsingen te maken op de probleemstelling
uit de Inleiding.

Het expliciteren van argumenten en veronderstellingen in een redenering
heeft in het bijzonder betrekking op de Wijge waarop kennis ontwikkeld wordt en
op de ivijff waarop de kennisclaims  vanuit een redeneertrant geformuleerd
worden. In het voorbeeld van de muziekstudio is het beheersen en manipuleren
van de werkelijkheid daarbij een belangrijke argument. Het waarderen van een

6 Onder kennisclaim verstaan we in deze studie: pretenderen iets te weten. De term kennisdaim geeft aan dat kennis

niet vanzelfsprekend is of objectief is. Een uitspraak over een gebeurtenis of een verschijnsel is verbonden aan een

persoon die deze uitspraak doet en aan een methode (studie of oefening) die deze persoon heeft toegepast om tot een
claim te kunnen komen.
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redenering, in de zin van consequenties kunnen onderkennen en beoordelen,
heeft in dit roorbeeld enerzijds te maken met het vermogen om argumenten,
settings, interacties, (oftewel de productiewijze van kennis) te kunnen
problematiseren. Anderzijds heeft het waarderen betrekking op het vermogen
een wijze van kennisontwikkeling te kunnen herinterpreteren - in plaats van te
vergeten hoc een probleem ontstaan is. Het vermogen tot anders bandelen
tenslotte wordt vooral bepaald door het onderkennen van de mogeliikheden, of
juist de onmogeliikheden, om sturing te blijven houden op datgene wat men wil
bereiken. In plaats van gestuurd te worden door de ruimte die een specifieke
redenering biedt.

2.2.2 Een burger in de informatiemaatschappij
De tweede illustratie gaat over enkele maatregelen gericht op de realisatie van
een elektronische overheid. Hieronder volgt een deel van de tekst uit een nota
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze nota
handelt over het verbeteren van dc relatie tussen overheid en burger met behulp
van ICT (Boxtel 2000:72). Beide citaten gaan over 6en van de acties die in de
beleidsnota wordt voorgesteld.

Wanneer straks de dig tale democratic daadwerkelijk realiteit is geworden, waarbinnen onder
andere  elektroniscb  stemmen  mogelijk is  geworden  en  de  elektroniscbe  overbeid functioneert,  is
bet van  belang dat iedereen  in N ederland ook in staat is via de  elektroniscbe wei te
communiceren. Hier wordt al bard aan gewerkt door bet ministerie van Ondenvijs,
Wetenscbappen en Cultuur'  via bet ondenvijsstelsel. Ook de openbare bibliotbeken bieden
internetcursussen aan. Daarnaast :qjn er ook vele particuliere initiatieven die  biertoe een
steenge bijdragen. Ecbter, dit alles is niet voldoende. Zoals (...) gesteld beeft iedereen recbt op
deelname aan de informatiemaatscbappij. Om dit recbt te realiseren konlen er in alle 30 grote

steden Digitale Trapveldjes.

Actie 9. Het kabinet realiseert in 2000  34 Digitale Trapveldjes in 30 grote steden. Vanuit
de gedacbte dat trapveldjes van oudsber in wijken een belangrijke ontmoetingsplaats 6n,
kunnen  digitale  trapveldjes  die fundie  vervullen in  de   tijd.  Zij  kunnen de  sociale cobesie in  de
wijk verbeteren, doordat iedereen binnen kan lopen en gebolpen kan worden bij bet aanleren
van vaardigbeden die vereist Kijn in de informatiemaatscbappij. Ze kunnen ecbter ook een
belangrijke functie vervullen  bij  de  opstap naar een reguliere  baan in  de ICT-sector, doordat

jongeren daar bijgescboold kunnen worden.

De stappen in deze redenering gaan als volgt:

7 Bedoeld wordt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Is de verandering van volgorde hier wellicht
ironisch bedoeld?
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1. Uitspraken  ds  de  bu,ger individualiseert,  de grenRen  van  oganisaties  vervagen,
internet biedt nieuwe mogel#kbeden, eerder in de nota geponeerd, worden verbonden
met de opvatting dat de samenleving een informatiemaatschappij is geworden.

2. De overheid moet het voorbeeld geven en de mogelijkheden van ICT
optimaal benutten. Dat wil zeggen, de overheid moet 'transparanter' worden, de
burger actief bij beleidsvorming betrekken, en de afstand tussen kiezer en
gekozene verkleinen. Het realiseren van transparantie, betrokkenheid, en
afstandsreductie betekent in deze opvatting vorm geven aan de
internetdemocratie, of digitale democratie.

3. Iedereen heeft recht op deelname aan de digitale democratie, maar dat
is op dit moment nog zeker niet voor iedereen mogelijk. Om iedereen vaardig te
maken voor de digitale democratie en om zijn recht te kunnen uitoefenen, moet
de burger derhalve in staat zijn langs elektronische weg te communiceren.

4. Daarvoor moeten mensen elkaar helpen en dienen de drempels om de
nieuwe vaardigheden aan te leren, zo laag mogelijk te zijn. Door
ontmoetingsplaatsen te creeren kan dit bevorderd worden. Trapveldjes waren
vroeger zulke belangrijke ontmoetingsplaatsen, dus digitale trapveldjes zullen dat

ook zijn.
5. Tegelijkertild vergroten dergelijke trapveldjes de sociale cohesie omdat

iedereen kan binnenlopen en geholpen kan worden.

Uit de verslagen over de uitvoering van deze 'actie' blijkt dat er een aanzienlijke
hoeveelheid financiBle middelen beschikbaar is Voorst wordt duidelijk dat vele
commerciEle adviesbureau en leveranciers van hard- en software hun diensten
om niet ter beschikking stellen, dat vrijwilligers uit onder meer het
buurthuiswerk tijd en energie vrijmaken voor het realiseren van digitale
trapveldjes, en dat bestaande voorzieningen voor scholing en arbeidsbemiddeling
eveneens worden toegespitst op het voorkomen van een digitale tweedeling in de
samenleving.

Hoe kunnen we deze redenering begrijpen? Wordt ICT als metafoor
gebruikt om alle denkbare inzet van mensen en middelen op jongeren te
concentreren? Of vindt men dat ICT van doorslaggevende betekenis is?
Vermoedelijk het laatste. Wat in de tekst opvalt komt deels overeen met de
aandachtspunten die naar aanleiding van de opnamestudio geformuleerd zijn.
Zoals het gebruik van de term transparantie als kwaliteitskenmerk van de relatie
tussen overheid en burger. Ook hier lijkt de betekenis van deze term ingegeven
te zijn door de aan ICT toegedichte, met transparantie geassocieerde, functionele
kenmerken. Bezien vanuit de eerder gegeven omschrijving van problem setting zij n
hier de volgencle punten van aandacht de noemen.

_In eerdere delen van de tekst worden selecties en interpretaties van
maatschappelijke ontwikkelingen gemaakt; zoals individualisering en
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ontgrenzing. Deze worden onder de noemer van de informatiemagtschappij als
'nieuw' of'belangriik' gepresenteerd zonder dat deze selectie beargumenteerd
wordt. Op grond van welke argumenten heeft deze selectie plaatsgevonden en
wat maakt dat het label informatiemaatschappij als legitiem referentiekader kan
worden genomen?

_Vraagstukken en interpretaties die aan democratic verbonden zijn,
herdefiniEren de auteurs tot een onbekend iets dat 'digitale democratie' heet. Op
grond van welke veronderstellingen en aannames verwachten zij dat de
functionaliteit van ICT kan bepalen wat mogelijk en wenselijk is - in dit geval
het verbeteren van de democratie?

_De focus op technologische middelen maakt dat betrokkenen uit het oog
lijken te verliezen dat voor het realiseren van sociale cohesie niet de ICT cruciaal
is maar de acties, betrokkenheid, relaties en middelen die op lokaal niveau door
betrokkenen kunnen worden ingezet8. Onderschrijven de auteurs deze
alternatieve definitie? Of is hun beeld van de samenleving en de bdnvloeding
daarvan een andere? In welke traditic of vanuit welk perspectief defini8ren de
auteurs 'sociale cohesie'?

Hoe wordt bewerkstelligd dat de redenering over de
informatiemaatschappij zodanig wordt geoperationaliseerd dat de lokale
condities niet meer relevant lijken te zijn? Blijft men spreken in generieke termen
en causaliteiten opdat stagnerende en onbedoelde effecten niet aan dit verhaal
verbonden kunnen worden? En hoe immuniseren de vertellers hun
verantwoordelijkheid voor dergeliike effecten?

Ook in dit voorbeeld concentreren we ons op de analyse van het denken en
doen van de auteurs. Het verhaal over 'de informatiemaatschappij' wordt hier, zo
interpreteren wij de tekst, als legitimering gebruikt voor het realiseren van de
mogelijkheden die nieuwe technologieen zouden bieden. De activiteiten worden
op een zodanige manier beargumenteerd dat het de technologie lijkt te zijn die
nieuwe mogelijkheden biedt en dat het de gebruikers zijn die weerstand tegen
verandering bieden. Waarmee het belang van de informatiemaatschappij verder
gerechtvaardigd wordt.

Expliciteringvan argumenten en opvattingen over wat democratie is en
over de informatiemaatschappij vormen hier een belangrijke stap in het
begrijpen van deze redenering. In het bijzonder de explicitering van de aannames
waarop kennisclaims over ondermeer het functioneren van democratische
besluitvormingsprocessen berusten. Tevens laat een eerste analyse van de tekst

8 In die zin zijn er parallellen te trekken met sprookje over de keisoep. Dil sprookje vertelt over een vreemdeling die, tot
grote verbazing van de familie waar hij een tijdje verblijft, in staat is om van een kei, en ingredilnten als schenkel,
groenten, kruiden en specerijen, die met inzet van alle familieleden verzameld worden, een heerlijke soep te trekken en
een onvergetelijke maaltijd te crearen. Dat van een simpele kei zo'n voortreffelijke soep gemaakt kon women, was voor
iedereen een ontdekking (Slagmolen 2003).

29



ICT en het gekluisterde denken

zien dat het voor het expliciteren van redenering van belang is te weten welke

opvattingen auteurs hebben over meerduidige begrippen als 'sociale cohesie' en
grenzen van organisaties' en de mogehikheden tot beinvloeding daarvan.

Herinte*retatie van de redenering en waarderingvan de consequenties liiken
op een subtiele wijze geneutraliseerd te zijn. Er is geen diagnose gemaakt van het
functioneren van de democratie en er is geen evaluatiecriterium om haalbaarheid,
bruikbaarheid en legitimiteit van de inzet van ICT te toetsen. Hetzelfde geldt
voor begrippen als 'leren' en 'cohesie'. Het vermogen tot herinterpretatie, en de
retorische strategieEn om deze tot het 'algemene' te beperken, om daarmee de
ruimte tot alternatieve wijzen van bandelen te beperken, zi in aandachtpunten om
de consequenties van benaderingen als deze te waarderen.

In de redenering lijkt de lokale context irrelevant te zijn en zijn de
beleidsmakers gericht op het realiseren van de middelen, zoals trapveldies en
cursussen, die voor het bereiken van de informatiemaatschappij nodig zijn. Het
verhaal van de betrokkenen kennen we nog niet. Is op lokaal niveau ook sprake
van de vraagstukken die de Minister schetst? Ofwordt hier, zoals andere

subsidieregelingen hebben laten zien, door lokale spelers creatief omgegaan met
de subsidies om volgens eigen plan te werk te gaan en de overheid in de waan te
laten? In zo'n situatie lijkt niemand er baat bij te hebben de gesignaleerde
knelpunten verder uit te zoeken.

Het is des te interessanter te constateren dat in evaluaties geconcludeerd wordt
dat ICT het sleutelelement is. En dat daar waarschijnlijk nieuwe programma's op
warden gebaseerd. Men blijft als het ware in het ICT-verhaal geloven en maakt
de selecties die het verhaal ondersteunen. Dit wijst, in andere woorden, op een
onvermogen argumentatie en redenering te herinterpreteren.

Dit onvermogen tot herinterpreteren markeert een belangrijk verschil
tussen beide voorbeelden. In de muziekstudio wordt ICT als een nieuw
hulpmiddel in de praktijk beproefd en ontdekt de musicus al doende de
beperkingen. In het Contract met de to€komstwordt niet duidelijk gemaakt of er
beperkingen aan de inzet van ICT kunnen kleven en hoe deze gaande de
experimenten in kaart gebracht zullen worden. Het heeft er alle schi in van dat
men in de effecten van ICT geloofd.

Het instrumentarium dat we in deze st:udie willen ontwikkelen is overigens
niet gericht om vooraf de mogeliikheid af te kunnen grendelen om met ICT aan
de slag te gaan, maar bedoeld om achteraf of tiidens een experiment te kunnen
begrijpen wat er gebeurd is, respectievelijk gebeurt.

2.3 De probleemstelling verder uitgewerkt
Beide voorbeelden bieden een handvat om de termen expliciteren, waarderen en
handelen, die in de probleemstelling zijn gebruikt, te articuleren.
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Expliciteren en kennisontwikkeling
De term expliciteren refereert in deze studie aan de analyse van teksten, van
gedragingen van actoren, van contexten waarin ICT wordt toegepast, teneinde
een redenering, alsmede de wijze waarop men tot uitspraken en conclusies komt,
als een proces van kennisontwikkeling te kunnen beschrijven. Om een
redenering te begrijpen vragen wij ons in de eerste plaats af vanuit welke
algemene aannames en vooronderstellingen over kennis en kennisontwikkeling
mensen hun redenering opbouwen en daarin aan ICT betekenis toekennen.
Betekenis in de zin van, zoals eerder omschreven, wat men mogelijk,
realiseerbaar en legitiem acht. In de tweede plaats heeft het expliciteren
betrekking op het proces van kennisontwikkeling zelf. Of, met andere woorden,
hoc de productie van conclusies of aanbevelingen, te begrijpen als kennisclaims,
is georganiseerd. Bij een analyse van het productieproces is tevens aan de orde

het expliciteren van retorische en discursieve strategieifn die bedoeld zijn om
conclusies aannemelijk te maken. Expliciteren is in het bestek van deze studie

gericht op het beschrijven en analyseren van processen van kennisontwikkeling
en de productie van kennisclaims zoals die in de tekst van een redenering wordt
gepresenteerd.

Waarderen en het vermogen tot herinterpreteren
Aan de hand van de voorbeelden is geillustreerd hoe in een benadering, die als
de technologie-effect benadering is getypeerd, het doel waarvoor ICT wordt
ingezet, uit het zicht kan geraken. Dat als het ware vergeten wordt, of door
generalisatie irrelevant wordt, waarvoor men ICT wil gebruiken. Dit vergeten, of
buiten een redenering plaatsen, versterkt zich door vanuit de mogelijkheden van
de technologie te redeneren, en geen koppeling meer te maken met het doel. Edn
van de mogehike gevolgen is dat men gespitst raakt op het verder optimaliseren
van de technologie. Dit mechanisme kunnen we duiden als een beperking van
het vermogen om een redenering, en de mogelijkheden die men daarin aan ICT
toekent, te herinterpreteren. Hiermee wordt geen waardering in inhoudelijke zin
over een dergelijke benadering of redenering uitgesproken. Het te ontwikkelen
conceptuele kader dat in deze studie centraal staat is gericht op het kunnen
'ontdekken' van de mogelijke consequenties van een redenering, teneinde andere

wi izen van handelen mogelijk te maken. Waarderen volgt derhalve de weg van de

beoordeling, door betrokkenen zelf, van de invloed van een wijze van redeneren
op hun vermogen tot herinterpretatie, of, anders geformuleerd, het in kaart

brengen van de oorzaken van irreflexief handelen.

Waarderen en sturingsgevolgen
De term consequenties is tot zover in algemene zin gebruikt: de consequenties
van een manier van redeneren o f de consequenties van een kennisclaim. Er is
eerder aan de hand van de analyse van Mowshowitz aangegeven dat de
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uitkomsten van een pleidooi voor ICT in deze studie niet het object van
waardering zijn. Dat zou immers betekenen dat er goede of slechte toepassingen
van ICT zijn, hetgeen in algemene zin niet kan worclen aangegeven omdat dan
de technologie de maat der dingen wordt. De waardering van de consequenties
van een ICT redenering bouwt voort op het vern]ogen van betrokkenen om hun
verhaal te kunnen herinterpreteren. De term consequenties verwijst naar de
gevolgen van beperkingen in het vermogen tot herinterpreteren op de eigen

handelingsruirnte en die van anderen. 'Consequenties' hebben betrekking op
zowel de sturing die een redenering geeft aan het handelen van anderen, als aan
het vermogen om aan de beperkingen van de eigen handelingsruimte te
ontsnappen. We spreken in deze studie daarom bij voorkeur over sturingsgevolgen.
Het waarderen van sturingsgevolgen is daarmee een opdracht aan betrokkenen
en niet een door buitenstaanders objectief uit te voeren onderzoek. Later zal
tevens de vraag aan de orde komen welke grondregels van toepassing kunnen
zijn om bet onaanvaardbaar als waardering over een redenering uit te spreken.

Handelen en sturing verkrijgen
In deze studie zijn het expliciteren en waarderen van redeneringen een functie
van het verkrijgen of behouden van handelingsruimte. Als betrokkenen
onderkennen dat er impliciet o f expliciet processen van stagnatie aan de orde
zijn, is de vraag hoe dat te doorbreken. Het anders kunnen handelen verwijst dan
naar de methodische stappen die bewerkstelligen dat mensen het doel van hun
handelen kunnen koppelen aan de redeneringen die zij over ICT maken, de
mechanismen clie tot irreflexiviteit leiden kunnen herkennen en doorbreken, en
het verkrijgen van sturing over de inzet van ICT. Het doorbreken van stagnaties
bij betrokkenen om hun redenering te problematiseren, dat wil zeggen voor een
specifieke context, op interactieve wijze, te redeneren over de mogelijkheden van
ICT en de wijze wagrop men die mogelijkheden interpreteert en herinterpreteert,
is een interventievraa& Namelijk wat kunnen betrokkenen anders doen om
bijvoorbeeld hun kennisproductie te analyseren, hun verhaal te herinterpreteren,
sturingsgevolgen te ontdekken, of handelingsalternatieven te ontwikkelen. Het
anders doen heeft daarbij zowel een cognitieve component als een sociale. Zie de
omschrijving van Schdn waarin problem setting- bijvoorbeeld het ontwikkelen van
beleid voor de inzet van ICT in lokale gemeenschappen om de leden van de
gemeenschap vaardiger te maken - gekoppeld is aan cognitieve (de dingen waar
men zich op richt en de context waarin dit plaats vindt) en sociale (interactiviteit
en wederom context) handelingen.

Met deze uitwerking is de probleemstelling uit het voorgaande hoofdstuk
uiteengelegd in vijf thema's, zie de volgende paragraaf, die in het vervolg van
deze studie verder zullen worden uitgewerkt tot een conceptueel en methodisch
kader.
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2.4 De aanpak verder uitgewerkt

2.4.1 Stappen in het onderzoek
De vii f thema's waarop deze studie zich richt zijn gekoppeld aan de drie vragen
die aan het einde van de Inleiding als probleemstelling zijn beschreven. Deze
vragen betroffen kort samengevat:

_conceptuele kaders om redeneringen over ICT te expliciteren;
conceptuele kaders om sturingsgevolgen te waarderen;
conceptuele kaders en methodische grondslagen om andere wijzen van

handelen mogelijk te maken.

De thematische uitwerking beginnen we met het expliciteren van aannames en
veronderstel]ingen bij kennisontwikkeling in algemene zin, vervolgens komen
aan de orde de productie van kennisclaims, het vermogen tot herinterpreteren,
en de sturingsgevolgen. Afgesloten wordt met het thema betreffende de
interventievraag. We richten ons aldus op de volgende onderwerpen.
Tbemal: Posities in kennisontwikkeling en mogeliike verbolgenbeden
Welke perspectieven op kennisontwikkeling zijn te onderscheiden om verborgen
aannames en veronderstellingen die aan redeneringen en uitspraken over ICT ten
grondslag liggen te kunnen expliciteren?

Tbema 2: Productiekarakteristieken van kennisclaims
Welke handelingen zijn in de productie van kennisclaims te onderscheiden om
de wijze van argumenteren van de bij een redenering betrokken actoren, en hun
rol daarin, expliciet te maken?

Tbema 3: Vermogen tot berinterpreteren
Welke mechanismen zijn te onderscheiden om het vermogen tot herinterpretatie
van de gevolgde wijze van redeneren, o f irreflexief denken en handelen, te
kunnen duiden?

Tbema 4:  Sturingsgevolgen
Welke sturingsgevolgen kunnen, op grond van de uitkomsten op deze vragen
onderscheiden worden?

Tbema  5:  1nterventiemetbodologie
Hoe kunnen betrokkenen gefaciliteerd worden bij het onderkennen van
sturingsgevolgen door de gevolgde wijze van redeneren over ICT en bij het
vergroten van de handelingsruimte?

Elk thema betekent een stap in het onderzoek. Hieronder warden deze stappen
verder uitgewerkt.
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2.4.2 Stap 1: Posities in kennisontwikkeling en mogelijke verborgenheden
In deze stap werken we in algemene zin de volgende onderwerpen uit:

_de veronderstellingen, aannames, en verwachtingen, eerder ook

verborgenheden genoemd, die in redeneringen over ICT besloten kunnen liggen;
_de doelen die aan kennisontwikkeling verbonden kunnen zijn, en hoe

deze uitwerken op de selectie en ordening van vraagstukken;
_de context waarin deze geproblematiseerd worden.

Deze eerste stap resulteert in een conceptueel kader dat mede bij het duiden van
it:reflexiviteit en van sturingsgevolgen behulpzaam zal zijn.

Zoals is geillustreerd worden argumentaties en veronderstellingen, in de vorm
van een redenering, een verslag, een analyse in een tekst verwoord, met al dan
niet expliciete verwijzingen naar andere teksten. In een tekst worden claims
geformuleerd: wat feiten zijn, wat argumenten zijn, wat er toe doet of niet toe
doet, wat de status van een conclusie is. De schrijver of spreker pretendeert,
claimt, iets te weten. We spreken daarom over kennisdaims.

Niet alleen de ordeningen, causale verbanden of uitsluitingen die in de
tekst zelf gemaakt worden, tellen mee. Ook traditie, school of paradigma van
waaruit de auteur denkt en schrijft, zijn van belang. Deze karakteristieken geven
aan wat de status van een kennisclaim is, welke aannames daaraan ten grondslag

liggen en welke doelen de verworven kennis client. Zij geven inzicht in hoe de
auteur, en de groep waar hij zich mee verbonden voelt, denkt over de wereld
buiten hem, wat hij daarover te weten kan komen en in welke mate de
verworven kennis algemeen toepasbaar is.

Kennisclaims zijn uitingen van hoe een auteur zich in intellectuee19
opzicht ten opzichte van de wereld om hem heen positioneert. Aan deze
positionering zijn specifieke verborgenheden verbonden. Zaken die een auteur
niet ziet, als vanzelfsprekend ervaart, als een levensopvatting voor zichzelf
houdt, et cetera. Wij spreken derhalve van een int:ellectuele positie die een auteur

ten aanzien van kennisontwikkeling inneemt.

De vragen die bij deze eerste stap verdere uitwerking behoeven zijn:

_Welke intellectuele posities zijn te onderscheiden in het streven om over
de wereld buiten ons kennisclaims te formuleren?

_Wat zijn relevante karakteristieken van deze posities en van de betekenis

van kennisclaims en de wijze van produceren?

9 Intellectueel heeft in deze studie betrekking op het verstandelijk begrijpen. Een intellectuele positie verwijst naar de
wijze waarop een persoon de wereld verstandetijk wil begrijpen.
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_Welke impliciete aannames en veronderstellingen en andere

verborgenheden kunnen aan een ingenomen positie, en de daar mee
samenhangende doelen en claims, onderscheiden worden?

_Vanuit welke intellectuele positie dient de aanpak van deze studie
opgezet te worden en welke concepten zijn daarvoor nodig?

2.4.3 Stap 2: Productie van kennisclaims

Vervolgens behandelen we de concepten die gebruikt kunnen worden voor de
explicitering van de wiize waarop actoren kennisclaims produceren, evalueren, en
herinterpreteren. Op basis daarvan zullen de functies van ICT aan de orde
komen, die actoren in dit productieproces aan ICT toekennen.

Dit productieproces kan op uiteenlopende wi)zen zi)n samengesteld.
Vraagstukken kunnen op vele manieren, door individuen, kleine of grote
groepen, in uiteenlopende rolverdelingen worden benaderd. Voor het
produceren van kennis zijn vele hulpmiddelen beschikbaar. Onder andere ICT.
De inzet van ICT kan op zijn beurt van invloed zijn op de wijze waarop kennis
wordt ontwikkeld, en de criteria die bi j de inrichting van het productieproces
worden gehanteerd. Deze wisselwerking, resulterend in een continuering van de
inzet van ICT, zal als opmaat dienen voor de volgende stap waarin het vermogen
tot her'interpreteren aan de orde komt.

De vragen behorende bij de tweede stap zijn:

_Welke activiteiten kunnen in het productieproces van kennisclaims
onderscheiden worden?

_Welke vragen zijn over deze activiteiten te stellen teneinde
verborgenheden in de productie van kennisclaims te kunnen benoemen en
problematiseren?

_Welke functies kunnen actoren aan ICT toekennen bij de productie van
kennisclaims, en welke argumenten spelen daarin een rol?

Welke mechanismen kunnen leiden tot een continuering van de ICT in
de productie van kennisclaims?

2.4.4 Stap 3: Het vermogen tot herinterpretatie
Voortbouwend op de eerste twee stappen hehandelen we in deze stap hoe de
productie van kennisclaims en het gebruik van ICT elkaar zodanig beinvloeden
dat irreflexiviteit het gevolg is. Beinvloeding heeft onder meer betrekking op het
vermogen van auteurs van teksten om over hun redenering en de wijze waarop
deze tot stand komt te kunnen reflecteren. Of, in andere woorden, het vermogen
tot herinterpretatie van geconstrueerde samenhangen en ordeningen betreffende
een bepaald vraagstuk, en van de betekenissen die men daarin aan ICT toekent.
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Irreflexiviteit verwijst naar het onvermogen tot herinterpretatie van
kennisclaims, aannames, doelen, et cetera. Dit onvermogen kan besloten liggen
in de keuzes die ten aanzien van het productieproces gemaakt worden. Deze
kunnen weer beinvloed warden door het gebruik van ICT in de productie van
claims. In deze stap wordt nagegaan hoe deze selectie en deze beinvloeding
kunnen plaatsvinden. Irreflexiviteit betekent dat, zoals eerder geschetst,

aannames, doelen, selecties als het ware vanzelfsprekend en sturend voor het
handelen worden. Zonder dat de verteller van het verhaal de consequenties
daarvan kan of wil zien, of er de verantwoordelijkheid voor neemt.

Deze stap dient antwoorden te geven op de volgende vragen:

_Welke circulaire wisselwerkingen in de productie van kennisclaims
kunnen we onderkennen die van invloed zijn op het vermogen tot
herinterpretatie?

_Welke mechanismen zijn te onderkennen die maken dat actoren

verborgenheden en circulaire wisselwerkingen, als kader voor hun besluiten en
handelen blijven hanteren?

_Hoe maken auteurs de mogelijkheden die zij aan ICT toekennen tot
onderdeel van hun redenering, waardoor de betekenis van ICT niet meer
geproblematiseerd kan worden?

2.4.5 Stap 4: Sturingsgevolgen
Sturingsgevolgen betreffen niet de mogelijke effecten van ICT of een ICT-
besluit, maar het onvermogen tot herinterpretatie van effecten. In deze stap
onderzoeken wij hoe vanuit een irreflexieve positie ten aanzien van bijvoorbeeld
uitsluitingen, begrenzingen of ordeningen, sturende invloeden ontstaan op de
handelingsruimte van betrokkenen zelf en van anderen. De inzichten uit de
voorgaande stappen samengenomen vormen het vertrekpunt voor het
formuleren van een conceptueel kader voor het expliciteren van
sturingsgevolgen, teneinde een redenering over ICT te kunnen waarderen.

Vragen die in deze stap aan bod komen zijn:

_Welke mogelijke sturingsgevolgen kunnen actoren ervaren als gevolg van
beperkingen in hun vermogen tot herinterpreteren. Welke concepten zijn nodig
om dit te expliciteren?

_Welke conceptuele kaders zijn nodig om de mogelijke sturingsgevolgen
van een wijze van redeneren te kunnen beoordelen en waarderen?

Hoe maken auteurs de mogelijkheden die zij aan ICT toekennen tot
onderdeel van hun redenering, waardoor sturingsgevolgen niet meer als
problematisch gezien worden?
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2.5.6 Stap 5: Interventiemethodologie
De laatste stap in de onderzoeksaanpak is gericht op het formuleren van
methodische grondslagen voor een interventiestrategie. De interventies ziin
gericht op het expliciet maken van redeneringen en het formuleren van
alternatieve wijzen van handelen. Een interventiestrategie beoogt het vermogen
van actoren te vergroten om hun verhaal te expliciteren, te waarderen en te
herinterpreteren, en andere handelingsopties te ontdekken.

Vragen die hiermee verbonden zijn betreffen:

_Welke vertrekpunten bieden de conceptuele kaders om de
sturingsgevolgen van redeneringen over ICT te problematiseren teneinde de
handelingsruimte of -repertoire te vergroten?

_Welke methodische grondslagen ziin van toepassing voor het
interveniEren in de wijze van denken en handelen over ICT die faciliteren dat:

(a) betrokkenen bij het gebruik van technologie, de oorspronkelijke
vraagstukken bij hun activiteiten als kader blijven hanteren,

(b) betrokkenen bij het maken van keuzes voor de inzet van technologie,
handelingsgevolgen blijven waarderen,

(c) betrokkenen alternatieve handelingen die voor het aanpakken van een
vraagstuk beschikbaar zijn, kunnen benoemen en verkennen?

2.5 Instrumenten en inzichten

Middelen
Voor de ontwikkeling van conceptuele kaders en methodische grondslagen zal
van onderzoek en inzichten van vele anderen gebruik worden gemaakt. In deze
paragraaf noemen wij enkele auteurs die als belangrijkste vertegenwoordigers van
een bepaalde benadering, de benodigde inzichten en concepten kunnen
opleveren. Later in de tekst zullen ook andere auteurs die evenzeer relevant en
bruikbaar materiaal hebben geproduceerd als bronnen worden genoemd. De
belangrijkste inzichten en concepten betreffen:

_intellectuele posities in kennisontwikkeling,
_de organisatie van de productie van kennisclaims,
_irreflexiviteit, sturingsgevolgen en de waardering daarvan,
_grondslagen voor interventies.

Intellectuele posities in kennisontwikkeling
De probleemstelling van deze studie vraagt om een instrumentatte van het
problematiseren van kennisontwikkeling. Onderzoek naar kennisontwikkeling
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omvat meerdere belangrijke filosofische domeinen waarin zowel over de
methodologie van het ontwikkelen van kennis, als de status van kennisclaims

concepten worden aangereikt.
In het domein van het kwalitatieve onderzoek is door Denzin cum suis

(1994) en Guba en Lincoln (1994) een dergelijk kader ontwikkeld. Dit kader
wordt aangevuld met het commentaar van auteurs, waaronder Chia (1996), die
zich kritisch ten opzichte van het modernisme, een term die later aan de orde zal
komen, opstellen. Met het resulterende raamwerk worden kennisclaims - als
uitkomst van een proces van redeneren en concluderen - in een tweetal
intellectuele posities uiteengelegd. Deze intellectuele posities zijn op hun beurt
getypeerd in termen van wat is kenbaar en boe  kennen wij. Veronderstellingen en
aannames achter kennisclaims zullen zoveel mogelijk in deze termen worden
geduid.

Organisatie van de productie van kennisclaims
Weick (1979,1990,1993,1995) heeft in verschillende studies uitgebreid aandacht
besteed aan de wi ize waarop actoren kennisclaims formuleren over
verschijnselen in de wereld om hen heen. Deze zijn vertaald in een door hem
ontwikkeld perspectief op organiseren. Daarin komt aan de orde hoe actoren uit
een veelheid aan informatie tot voor hen betekenisvolle interpretaties komen en
welke activiteiten daarin zijn te onderscheiden. Dit perspectief heeft hij onder
meer toegepast op de analyse van besluitvormingsprocessen betreffende het
gebruik van ICT. Ziin perspectief zal als kader gebruikt worden om zowel de
productie van kennisclaims als de mogelijk wisselwerking tussen

kennisontwikkeling en de inzet van ICT, verder uit te werken.

Irrefexiviteit, sturingsgevolgen en waardering daarvan

Van Diik (1989) heeft onderzoek gedaan naar processen van irreflexiviteit in de
productie van kennisclaims. In deze studie wordt daar op voortgegaan, waarbij
karakteristieken van de eerder geschetste intellectuele posities als kader zullen

dienen.
Over de waardering van redeneringen in pleidooien, onderzoeken en

verhalen, en het vermogen tot herinterpreteren, hebben verschillende
onderzoekers uit de sociaal-constructivistische traditie, en filosofen uit de
postmoderne traditie gepubliceerd. Met name zal gebruik gemaakt warden op de
inzichten van Van Dongen (1996) en Bauman (1993).

Grondslagen voor interventies
Met behulp van de hien·oor geschetste inzichten komen in deze studie

aandachtspunten en mechanismen aan de orde die een methodische strategie
voor intel:veniEren in belangriike mate constitueren. De vragen daarover zijn

gericht op het verhelderen en begrijpen van redeneringen en conclusies, alsmede
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op het zoeken naar aangrijpingspunten voor het vergroten van het inzicht in de
sturing van een redenering en mogelijke handelingsalternatieven. Hiermee is
overigens nog geen interventiestrategie in 'technische' zin geformuleerd. Voor de
grondslagen van een dergelijk strategie zal onder meer uit het werk van Van Dijk
(ibid.) en Van Dongen (ibid.) geput worden.

2.6 Doelen van de studie
Op grond van het voorgaande, en als recapitulatie van de probleemstelling uit
hoofdstuk 1, richt deze studie zich op de volgende doelstellingen:

1. Het aanreiken van een conceptueel kader voor het begrijpen van de
wijze waarop mensen hun verhalen construeren en rechtvaardigen.

2. Het ontwikkelen van een conceptueel kader om te begrijpen en te
waarderen hoe deze verhalen hun handelingsmogelijkheden inzake de toepassing
van technologie sturen, als mede de handelingsmogelijkheden van anderen.

3. Het formuleren van grondslagen voor een methodische strategie die
helpt handelingsmogelijkheden te vergroten.

Deze drie doelen gezamenlijk zullen een kader opleveren om auteurs van teksten
over ICT en de bij de inzet van ICT betrokken actoren te ondersteunen. Er van
uitgaande dat zi j bi j de realisatie van hun doelen over de inzet van ICT met
anderen keuzes willen maken.

De stappen in het onderzoek zijn samengevat:

1  Posities in kennisontwikkeling en mogel#ke verbo,xenbeden
2 Productiekarakteristieken van kennisclaims
3 Vermogen tot herinterpreteren
4 Sturingsgevolgen
5 Interventiemethodologie

In het volgende hoofdstuk 3 wordt de eerste stap van het onderzoek -
intellectuele posities en mogelijke verborgenheden - behandeld.
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INTELLECTUELE POSITIES IN KENNISONTWIKKELING

3.1 Inleiding
Als iemand beweert dat met behulp van digitale opnameapparatuur de kwaliteit
van muziek geperfectioneerd kan worden, maakt hij selecties uit een breed palet
van mogelijke definities of interpretaties van perfecte muziek, van muziek maken
en van naar muziek luisteren. Als men van mening is dat internet het sociale
isolement van bejaarden en zieken kan terugdringen selecteert men eveneens uit
een scala van mogelijke oorzaken van eenzaamheid en uit vele mogelijkheden
om dat tegen te gaan. Maar er gebeurt nog meer bij het doen van dergelijke
uitspraken. De spreker geeft een naam aan een complex van sociale processen en
individuele belevingen. Hij verbindt aan die naam opvattingen en acties die
bedoeld zijn om hetgeen hi j geselecteerd heeft, beter te leren kennen en beter te
laten werken. Zijn kennis, ervaring, veronderstellingen, doelen, sturen hern bii
het benoemen en bij het maken van selecties uit een complexe hoeveelheid
indrukken en waarnemingen. Zijn wiize van kennisontwikkeling stuurt zijn
verdere leerproces, de uitwisseling met anderen, zijn handelingen, en vice versa.
Zoals iedereen, heeft hi j een perspectief op wat voor hem en ziin
gesprekspartners relevante uitsnijdingen uit de vele indrukken en ervaringen zijn,
wat relevante kennis is, en wat relevante manieren van kennisvermeerdering zijn.
Hij zal evenwel nooit zeker weten of een naam of een selectie voor anderen
dezelfile betekenis en dezelfde waarde heeft, omdat er zoveel andere contexten
en geschiedenissen zijn die hii nooit zal kennen noch volledig zal kunnen
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doorgronden. Perfecte muziek is voor de 66n een onvervormd geluid uit de
speakerboxen en voor de ander een optreden waarin emoties naadloos op elkaar
aansluiten. Sociale samenhang is voor de 66n het chatten met onbekenden, die
niet bekend hoeven te worden, en voor de ander het opzetten van een digitaal
trapveldje om de onbekenden bekend te laten worden.

Interpretaties zijn uitkomsten van wat we in deze studie processen van
kennisontwikkeling noemen. Het waarderen van kennisclaims over ICT betekent
derhalve niet onderzoeken wat 'het effect' van ICT is maar betekent de vraag
stellen op grond van welke argumenten en vanuit welk perspectief op kennis een

uitspraak over 'het effect' van ICT gedaan wordt. Is een uitspraak een uiting van
een streven naar algemeen geldende afspraken over wat er met ICT mogelijk is?
Of is het een poging te ontdekken of ICT in een bepaalde situatie mogelijkheden
heeft? Welke doelen heeft een spreker met zijn uitspraken voor ogen? De
posities onderliggend aan uitspraken over de algmene geldigbeid van een claim versus

de lokale mo#lijkbeid van een claim, vertegenwoordigen een wezen'1Ak ander

perspectief op kennis en op kennisontwikkeling. Argumentaties voor de inzet
van ICT zullen in het verlengde daarvan eveneens wezen]ijk verschi]len, evenals

de veronderstellingen en aannames die achter de algemene geldigheid van kennis

verborgen liggen.

Dit hoofdstuk gaat in op de vraag welke posities te onderscheiden zijn en wat
daarvan belangrijke karakteristieken zijn. We zullen daarbij voor het maken van
dit onderscheid de eerder genoemde twee routes, technologie-effect en

toekenning-technologie, voor het denken over ICT als vertrekpunt nemen. Het
resulterende conceptuele raamwerk is bedoeld om de in de Inleiding genoemde
voorbeelden van verborgenheden op methodische wijze te kunnen expliciteren.

Daarna gaan we in het volgende hoofdstuk verder met het problematiseren van
deze verborgenheden in redeneringen over ICT.

De onderwerpen die in dit hoofdstuk san de orde komen ziin achtereenvolgens:

Posities ten aanzien van kennisontwikkeling (3.2).
Karakteristieken van intellectuele posities (3.3).

_Twee routes: stroomafwaarts en stroomopwaarts (3.4).
Het perspectief op morele en ethische vragen (3.5).

_Concepten voor explicitering van verborgenheden in redeneringen over
ICT (3.6).
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3.2 Posities ten aan zien van kennisontwikkeling

Modernisme en commentaren op modernistische posities
Het onderscheiden van posities in kennisontwikkeling beginnen we met een
korte beschrijving van wat modernistische posities genoemd worden en enkele
van de commentaren die daar in de tweede helft van 20' eeuw op gegeven zijn.
Er zijn meerdere omschrijvingen van wat onder modernisme verstaan kan
worden. De meeste auteurs delen de mening dat het modernisme, als algemene
aanduiding voor de intellectuele positie die de laatste 200 jaar in het Westen op
de voorgrond heeft gestaan, met de Verlichting zijn intrede heeft gedaan. De
Verlichting was een reactie op wat sommigen de pre-moderne periode noemen.
Kenmerk van het pre-moderne is volgens Carter (1994:88) 6.J dogmatic rationality
based on  tbeo-logic,  meta-tbeoly and transcendant/ dogmatic ways  of aquin& Het moderne

denken dat hij als een reactie op deze dogmatische positie ziet, kenmerkt zich
volgens hem door  (...) objective rationality  based on scientjic logic, meta-tbeog and
transcendantiobjective methods (ibid.). Wederom Carter citerend: Modernity is popular 
regarded as a product of tbe Enligbtment and quintessentially  represents  tbe use of scientific
logic to explain causal relationships.

De omschrijving die Denzin (1994) geeft van kennisontwikkeling in de
sociale wetenschappen benadrukt eveneens de objectieve, wetenschappelijke
basis die aanhangers van het modernisme gis 66n van de sterkste punten van
deze wijze van redeneren en verklaren zien. Hij stelt dat social science disciplines bat,e
taken as  their mission tbe anabsis  and understanding of tbe patterned conduct and social
processes  of society, Presupposing tbat tbe world can  be observed objective(y. Met deze

uitspraak wijst Denzin op de mogelijke beperkingen van de vooronderstelling dat
de wereld als een objectief verschijnsel beschouwd  kan worden.

Turner gaat in zijn karakterisering van het modernisme een stap verder en
laat daarin een kritisch commentaar doorklinken. Zijn korte maar krachtige
omschrijving van de belangrijkste kenmerken van het huidige moderne tijdperk
geeft daar een goede illustratie van: Modernity  is  (...)  tbe consequence  of a process  of
modernifation, by wbicb tbe social world comes under tbe domination of asceticism,
secularifation, tbe universalistic claims of instrumental rationality, tbe  diferentiation of tbe
various spheres of tbe life world, tbe bureaucratiRation of economic, political and military
practices and tbe growing monetari»tion  of values Beed 1994:166). De dominante
lijnen die Turner schetst betreffen het streven naar volledige en objectieve kennis
van de werkelijkheid of realiteitt: De wetenschap wordt gezien als een objectieve
methode om dit doel te bereiken.

10 Vanwege de verwong naar een objectieve realiteit, worden modernistische posities ook wei als realistische posities
geduid. Tegenover dit'realisme' kunnen we 'idealisme' plaatsen, om aan te geven dat kennis op een stelsel van ideean
is gebaseerd.
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Tegenover deze objectieve methode plaats Kunneman een brede
rationaliteitstheorie (Kunneman  1986). Hi1 vergelijkt de modernistische positie
met een waarheidstrechter. Problemen, van welke aard dan ook, worden daarin
opgevangen en met behulp van rationele, wetenschappelijke analyses tot een

oplossing gebracht die op 'ware' kennis is gebaseerd. Maar, zo stelt hij, in dit
proces worden slechts obiectiveerbare aspecten van vraagstukken doorgelaten.
Normalieve, emotionele en esthetische aspecten worden uitgesloten.

Chia spreekt in lijn met het voorgaande van twee denkwijzen. Hij spreekt
van downstream tbinking en upstream tbinking (Chia 1996:1). Deze termen zijn
geYntroduceerd door Latour. Andere auteurs, zo beschrijft Chia, maken een
vergelijkbaar onderscheid maar geven daar andere termen aan. Hacking spreekt

van representing en intervening,Hekman van foundational en anti-foundational,Rorty
van  representational en anti-representational,Nattlmo van strong en weak en Cooper  en
Burrell tenslotte van modem enpostmodem (ibid.).

Ren downstream of stroomafwaartse wijze van denken kenmerkt zich door
het op systematische wijze accumuleren van toetsbare kennis.

Kennisontwikkeling volgt de bedding van de rivier die gevormd is door eerdere
intellectuele activiteiten. Upstream of stroomopwaarts denken benadrukt tbe
tentative, processual and emfent character of human understanding (Chia 1996·.2). Het

richt zich op de bronnen van het begrijpen. Het doel omvat evenwel meer dan
alleen de niet objectiveerbare aspecten van het kennen op het spoor te komen.
Zoals Kunneman het uitdrukt dreigen de bronnen waaruit geput kan worden om
de vooruitgang, die door de teChnologische beheersingsmogelijkheden mogeli k
wordt gemaakt, Uit te drogen, waardoor normatieve sturing onmogelijk wordt
(Kunneman 1986). Stroomopwaarts denken richt zich derhalve tevens op het
articuleren van normen.

Er zijn tussen de uitersten van het modernisme en postmodernisme
meerdere posities te onderkennen. Binnen de sociale wetenschappen, in het
bijzonder in kwalitatief onderzoek, onderscheiden Guba, Denzin en anderen een
viertal posities (Guba 1994:111).  De vier perspectieven die hij noemt zijn:
positivisme, post-positivisme, kritische theorie en constructivisme. Het
positivisme kan beschouwd worden als de meest zuivere vorm van de
modernistische positie. Kenmerken van het positivisme zi n volgens Denzin:
(positivism) asserts tbat objective accounts of tbe world can be given. Tbe positive science
tradition contends tbat tbere is a reality out tbere to be studied, captured and understood

(Denzin 1994:5). Er is sprake van een werkelijkheid buiten die structuur heeft en
die door onderzoek ontdekt kan worclen. Zij plaatsen het constructivisme
tegenover deze positie.

In de volgende subparagraaf gaan we nader op deze positie in teneinde in
het vervolg van  :lit hoofdstuk de karakteristieke verschillen tussen beide posities
verder uit te kunnen werken.
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Constructivisme

Berger en Luckman hebben aan de productie van kennisclaims, en de
onderliggende mechanismen, uitgebreid aandacht besteed in hun studie Tbe sodal

construction of reality (Berger  1966). In deze  studie onderzoeken zij  de wijze waarop
individuen kenn;is ontwikkelen over zichzel f en over de samenleving waar zij  deel
van uitmaken. Kennis is gebaseerd op constructies van werkelijkheden die langs
verschillende wegen van institutionalisering, legitimering, socialisering of
internalisering, tot meer of minder dominante en definitieve werkeliikheden
warden. Werkelijkheden ziin per definitie sociale constructies. Deze
constructieprocessen worden in de studie nauwkeurig in kaart gebracht.

Schwandt omschriift constructivistische posities als volgt: (constructivism) is
deepb committed to tbe view tbat wbat we take to be objective knowledge and truth is tbe result
of perspective.  Knowledge  and truth  are  created,  not  discovered  by  mind  (Schwandt
1994:125). Hij stelt dat het constructivisme 6.91 empbasifes tbe pluralistic and plastic
character of reality -  pluralistic in  tbe  sense  tbat reality  is  expressible  in  a variety  of symbol and
languag,  systems,  plastic  in  tbe  sense  tbat  reality  is  stretched  and  shaped  to fit  purposeful  acts  of
intentional human agents.  In place  of a realist view  of theories and  knowledge,  constructivists
empbasif  tbe  instrumental  and  practical function  of tbeory  construction  and  knowing (jbid).

Met deze uitwerking benadrukt Schwandt niet alleen dat werkelijkheden
construct:ies zijn, maar tevens dat deze constructieprocessen dynamisch van aard
zi in. Dat wil zeggen werkelijkheden zijn permanent in constructie. Binnen het
sociaal-constructivisme is het voortgaande proces van construeren een belangrijk
punt van aandacht. Belangrijker dan de resulterende constructies, die als tijdelijke
en lokale resultanten van constructieprocessen worden gezien. Chia spreekt over
het onderscheid tussen proces en resultaat van ideolo#es of becoming versus ideologies

fbeing. (Chia 1996).
Laatstgenoemde ziet het constructivisme als een uitkomst van de

beweging van stroomafwaarts naar stroomopwaarts denken. Facts are true not
because tbey correspond to tbe world. Tbey become true because we believe in tbem, use tbem

repeatedb  as  if  tbey  are  true.  Tbo  get  tbe  status  of truth.  Knowledge  is  not  a  matter  of getting
things  right,  but  of acquiring habits  of action  wbicb  enable  us  to  cope  effectiveb  witb  our reality.

6..) Realih' is an outcome ratber tban a cause (Chia 1996:14). Daarmee geeft hij tevens
aan dat het onderscheid tussen stroomopwaarts en stroomafwaarts denken niet
een onderscheid is tussen twee, in de traditionele zin van het woord,
oppositionele wiken van denken, waarbij de ene denkwijze beter zou zijn dan
het andere. Mensen kunnen niet zonder babits  of action en niet zonder afspraken
daarover om tot handelen te kunnen over gaan. Volgens Chia: it is more fruitful  to
conceive  of  tbese  two  modes  of  tbougbt  (...)  in  terms  of a  lotic  of supplementarity   perrida

1976)(...)(Chia 1996:1). De ene denkwijze is een noodzakelijke conditie voor
het articuleren van de andere denkwijze.

Voor het waarderen en expliciet maken van verhalen over ICT betekent
dit dat beide benaderingen, als menselijke praktijk van kennisontwikkeling, als
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uitgangspunt wordt genomen. In het verlengde daarvan betekent dit dat een
interventiepraktijk niet gericht is op het 'bestrijden' van een denkwiize. Dat zou
immers betekenen dat bepaalde habits of action, zoals het werken met nieuwe ICT
in de opnamestudio, o f het gebruik van internet door sociaal geisoleerde burgers,
afgewezen moeten worden. De interventiepraktijk client gericht te zijn op het als
een voortgaand proces faciliteren van de logic of supplementarity teneinde het
mogelijk te maken op de bronnen van kennisclaims te kunnen reflecteren.

Recapitulatie le stap
Deze korte inventarisatie van intellectuele posities is bedoeld om karakteristieken
van kennisontwikkeling te kunnen benoemen. Deze karakteristieken zijn relevant
voor de ontwikkeling van een conceptueel kader voor het expliciteren van
kennisclaims en de productie daarvan. We richten ons daarbi j op twee
denkstromen: het stroomafwaarts streven naar objectieve kennis en het
stroomopwaarts zoeken naar de gannames die aan kennis ten grondslag liggen.
Deze benaderingen gebruiken we in hun aanvullende betekenis, zonder daarmee
verschillen in doelen en methoden te ontkennen. Integendeel, zoals in de

volgende paragraaf verduidelijkt zal worden, beide praktijken zijn inherent aan
het menselijk handelen, maar dienen niet in intellectuele zin met elkaar verward
te worden.

3.3 Karakteristieken van intellectuele posities

Inleiding
Om de slag te kunnen maken naar verborgenheden en sturingsgevolgen is een
karakterisering van verschillen tussen intellectuele posities nodig. Deze
uitwerking dient tevens als kader om kritieken op het modernisme te plaatsen en
de kenmerken te formuleren van een meer kritische positie ten aanzien van

kennisontwikke]ing.
(Pda stelt dat: formal knowledge attained tbrougb intellectual analysis  is primarib

motivated by tbe need to achieve desired outcomes rather tban tbe need to understand (Cr n

1996:27). Dit sluit aan bij  de ornschrijving die anderen (Bauman 1993, Ellul
1992, Winner 1986, Van Dongen 1996) geven van technologie, nameli k
hulpmiddelen om uitkomsten van handelingen of processen beter voorspelbaar
te maken. Veel van wat we formele kennis kunnen noemen wordt in technologie
gematerialiseerd. Het is dan ook niet zo verbazingwekkend dat sommigen
technologie zien als het ultieme streven om een werkelijkheid voorspelbaar te
maken.

De formulering van Chia laat zien dat een intellectuele positie op zeker
drie belangriike aspecten te bevragen is. Namehik: welke waarbeid (» achieve
desired outcomes) wordt aan een werkelijkheid toegedicht. Welke
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operationalisering wordt aan het criterium gewenst (to achieve desired outcomes)
verbonden. En welke werkwi izen of metboden (to acbieve desired outcomes) ziet
men als bruikbare instrumenten om tot een gewenste waarheid te komen.

Het begrippenkader zoals dat in kwalitatief onderzoek wordt gehanteerd,
gaat op deze drie vragen verder in. Daarin staan de ontologie, de epistemologie
en de methodologie centraal. De hierna volgende toelichting is gebaseerd op het
werk van Denzin, Guba en Lincoln en de precisering die Van Dongen c.s. daar
aan gegeven hebben (Denzin  1994, Guba  1994, Van Dongen  1996).

Ontologie
De ontologie richt zich op vragen over vorm en aard van de werkelijkheid en
wat er van de werkelijkheid gekend kan worden. Of zoals Guba en Lincoln het
formuleren: ontological questions refer to  wbat kind of being is tbe  human  being and wbat is

tbe nature of reality (Guba 1994:108). Het begrip ontologie refereert niet aan
afspraken o f definities die omtrent een werkelijkheid te maken zouden zijn. Dit
zou immers veronderstellen dat de gehele werkelijkheid te kennen is, en dat de
onderzoeker zichzelf daar buiten zou kunnen plaatsen. Wanneer we over een
verschijnsel vragen stellen en antwoorden daarop formuleren, dan is de context
van het verschiinsel, en de essentie van het verschijnsel daarin, in ontologische
zin, voor die specifieke situatie, bepaald. Chia formuleert dit, aan de hand van de
analyse van besluitvormingsprocessen,  als  volgt: dedsion making is tbe ontologicalact
of cutting o# tbat  wbicb  bas  bitberto  been  an  indistinguishable  space  (Chia  1996:207).

Een ander voorbeeld:

Het typeren van een werkzoekende bij de inschrijving op het voormalige Arbeidsbureau is een voorbeeld van een
dergelijke ontologische handeling. Aan het typeren zijn allerlei beslissingen, expliciet dan weI impliciet vooraf gegaan. Dit
heeft geresulteerd in verschillende rubriceringen, en binnen deze rubrieken in de toegestane trefwoorden, waarmee
bijvoorbeeld opleidingen en werkervaring kunnen worden vastgelegd. Het zal duidelijk zijn dat hieraan verschillende
perspectieven ten grondslag kunnen liggen. Een arbeidskundige zal de neiging hebben om gedetailleerd iemands

vaardigheden vast te leggen. Een arbeidsmarktdeskundige prefereert omschrijvingen voor werkervaring die een
economische relevantie hebben, zodat statistiek bedreven kan worden. Een persoon die dagelijks iemand inschrijft wil de
taal van de werkzoekende zelf zo goed mogelijk vastleggen, om een levendiger beeld van de persoon te kunnen geven.
Al deze ingangen zijn valide, maar afhankelijk van de context goed of minder goed bruikbaar. In ieder geval is elke
beslissing om iets over werkervaring vast te leggen een proces van selecteren waarbij andere, op dat moment niet
expliciet te benoemen ervaringen of kenmerken ongewis blijven. Als we ons realiseren dat het vinden van een baan een
onderhandelingsproces is, een proces waarin presentatie en sociale vaardigheden ook van belang zijn, dan zal duidelijk
zijn dat werkervaring &n van de mogelijke typeringen is. Hobby's of activiteiten in de vrije tijd, of zelfs de werkervaring
van familieleden kunnen soms relevanter blijken te zijn.

Dit voorbeeld laat zien dat het vastleggen van gegevens vanuit een specifieke
interpretatie van een vraagstuk een geaccepteerde activiteit is die met formulieren
of computerregistraties wordt bevestigd. Wat is vastgelegd is kennis over
werkzoekenden volgens een afgesproken definitie van wat er van een
werkzoekende gekend moet en kan worden. Deze kennis is volgens betrokkenen
nodig en voldoende om de taken van het Arbeidsbureau te kunnen uitvoeren.
Aan deze opvatting zal een specifieke opvatting over wat de taken zijn, ten
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grondslag liggen. Bijvoorbeeld dat het Arbeidsbureau er vooral is om werklozen
te registreren en te typeren opdat de politiek maatregelen kan nemen voor de
bevordering van de werkgelegenheid. Vanuit een dergelijke optiek zullen er
krachten ziin die pleiten voor meer verfijnde en uitgebreide registraties om
werkzoekenden beter te typeren. Anderen zullen een registratie wi]len zien als
een geheugensteuntje om de werkzoekende beter te kunnen ondersteunen bii het
zoeken naar werk. Zi j zullen wellicht hun registratie willen uitbreiden met het
relatienetwerk van een werkzoekende om alle mogelijke kansen op werk te
benutten. Deze kennis is evenwel alleen lokaal te begrijpen en heeft voor
statistici of politici geen betekenis. Het perspectief op kennisontwikkeling is
bepalend voor wat men als relevante kennis over'het zijnde beschouwd en de
mate waarin deze kennis objectiveerbaar geacht wordt.

De vraag is derhalve welke bruikbaarheid betrokkenen dan kennis als een
interpretatie van de werkelijkheid toekennen, en welke acties mogelijk zijn om
kennis te verbeteren. Vanuit een positivistische positie zal men zich afvragen hoe
realistisch de verwon-en kennis is; dat wil zeggen hoe adequaat de werkeliikheid
beschreven wordt. In een constructivistische positie is aan de orde hoe
informalief of bruikbaar men de verzamelde kennis vindt om tot een voor
betrokkenen rijkere interpretatie te komen van wat er aan de hand is en van wat
er moet gebeuren.

Binnen het realisme van modernistische opvatting over kennis
onderscheidt Guba verschillende vormen: nalef, kritisch, historisch, en
ideologisch gefundeerd realisme. Tegenover het realisme plaatst hii het
relativisme, verwijzend naar de constructivistische positie. Dat wil zeggen: elke
werkelijkheid is geconstrueerd en relatief, in de zin van gerelateerd aan de
personen die in onderlinge interactie aan het constructieproces deelnemen.
Bj6rkegren plaatst tegenover realisrne, idealisme. tbat wbat exists, depends on ourselves

(Bj6rkegren 1994:105). In feite legt laatstgenoemde het primaat bij het individu
en Guba bij de interactie tussen individuen.

De vragen die we vanuit een ontologisch perspectief kunnen stellen gaan kort
samengevat over onderliggende veronderstellingen betreffende de kenbaarheid
van de wereld buiten ons, over de inotieven voor gemaakte selecties en
ordeningen, over de veronderstelde patronen van oorzakelijkheid tussen

verschijnselen, en over de mechanismen die maken dat alternatieve kennis en

interpretaties als niet relevant of minder geinformeerd worden beschouwd.

Epistemologie
De epistemologie richt zich op vragen over de aard en grondslagen van kennis.
Dat wil zeggen boe we ons in intellectuele zin ten opzicht wereld om ons heen
verhouden. Guba en Lincoln stellen dat epistemologie in essentie gaat over C...)
tbe relationship betiveen tbe inquirer and tbe known (Guba 1994·.108).
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Vanuit een perspectief waarin een objectieve werkelijkheid wordt
verondersteld, een realistisch perspectief, ontstaan kennisclaims die pretenderen
deze werkelijkheid te kunnen beschrijven. De waarnemer meent dat hii zich als
subject onafhankelijk, of objectief, tegenover deze werkelijkheid kan opstellen.
Dit wordt ook wel met dualisme aangeduid. Vanuit een constructivistische
positie daarentegen ontstaan kennisclaims in interacties of transacties tussen
actoren. Guba en Lincoln onderscheiden derhalve de volgende epistemologische
posities: dualistisch en objectief, en transactioneel en subjectief. Kennisclaims
kunnen derhalve afhankelijk van de positie, geduid warden als, wel of niet
absoluut waar (positivistisch), of in een bepaalde context waar, of beter, om de
verschillende betekenissen van het begrip 'waar' te markeren, geldig
(constructivistisch).

Een voorbeeld:
Met het eerder beschreven voorbeeld over het typeren van een werkzoekende kunnen deze posities geillustreerd
worden. De beperkingen van het gebruik van een typologie zijn aangegeven, evenals dat er vanuit verschillende
perspectieven meerdere typeringen, relevant in een bepaalde context, denkbaar zijn. Interpretaties kunnen zich
verzelfstandigen. Dat wil zeggen, betrokkenen veronderstellen dat hun kennis de werkelijkheid beschrijft en waar is, en
dat deze waarheid door goed te registreren is ontdekt. Dat zien we bijvoorbeeld aan uitspraken als: 'voor u hebben wij
geen baan' of'er zijn zoveel mensen met een bepaald beroep werkloos'. Wanneer dit geaccepteerde uitspraken zijn,
kunnen deze kennisclaims zich ook als 'de' werkelijkheid bij de werkzoekende verzelfstandigen. 'lk ben inderdaad
werkloos want er is geen baan voor mij". Vanuit een positivistische positie zal dil leiden tot nieuwe initiatieven om de
werkelijkheid nog beter in kaart te brengen, of tot werkgelegenheidsmaatregelen, of tot gelegitimeerde apathie bij de
werkzoekende. Bezien vanuit een constructivistische optiek wordt een kennisclaim niet getoetst op het waarheidsgehalte
maar op de altematieve wijzen waarop een claim geconstrueerd kan worden en de mogelijke sturingsgevolgen van een
bepaalde wijze van construeren. Vanuit een dergelijke positie zal onderzocht worden welke effecten het predikaat
werWoos z#'n op een individu heeft, dan weI welke belangen een individu aan dat predikaat verbindt

Het adresseren van de epistemologische karakteristieken van posities, betekent
het problematiseren van kennis, en biedt de mogelijkheid om de merites, in de
zin van de consequenties, van een verklaring of analyse van een gebeurtenis te
achterhalen (Van Dongen 1996:16).

Methodologie
Als derde perspectie f op intellectuele posities noemen Guba en Lincoln de
methodologie. Vanuit de methodologie worden vragen gesteld over bow do we
know  tbe world,  or gain  knowledge  about it (Guba 1994:108). Van Dongen gaat een
stap verder en stelt dat methodologische vragen betrekking hebben op de
mogelijke interventies die vanuit een bepaald perspectiefgedaan kunnen worden,
of juist niet, om processen van kennisontwikkeling te veranderen (Van Dongen
1996:16).

Een voorbeeld:
De methodologische aspecten van de casus over Arbeidsvoorziening zijn voor een deel reeds in de voorgaande
voorbeelden aan de orde geweest. Het typeren van werkzoekenden of vacatures is te begrijpen als een methode die uit
een gehanteerd perspectief waarin een specifieke ontologische en epistemologische positie is ingenomen, voortvloeit
De vraag 'hoe kunnen wij de werkelijkheid van de aanbieders en vragers op de arbeidsmarkt zo goed mogelijk kennen' is
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geen neutrale vraag. Het maakt immers nogal wat uit wie deze vraag stelt en in welke context de verworven kennis

gebruikt zal worden. Het streven om tot een algemeen toepasbare typering van het arbeidsverleden van een
werkzoekende te komen, zal in methodologische opzicht duidelijk verschillen van het streven om op lokaal niveau zo

goed mogelijk een werkzoekende te leren kennen. Dit zijn verschillende perspectieven, want in de laatste vraagstelling
zullen nadrukkelijker andere actoren tevoorschijn komen die aan kennisontwikkeling kunnen bijdragen. Een andere

belangrijke vraag betreft het onderhoud van het methodologisch instrumentarium. Hier gaat het onder meer over de

vraag of gehanteerde gereedschappen voldoende zijn om de gevraagde kennis te leveren.

Met:hodologische posities kunnen we grofweg in twee verschillende posities
onderscheiden. Vanuit het positivisme kenmerken methoden zich als
experimenteel, in de zin van in de praktijk objectief vaststellen of een uitspraak
waar is, en manipulerend, in de zin van waarnemingen selecteren en

veralgemeniseren opdat die de objectiviteit van een claim kunnen schragen. Als
tegenhanger van deze positie onderscheidt Denzin de hermeneutische positie:
(...) an approach to tbe anabsis of texts tbat stresses bow prior understandings and prejudices
shape tbe interpretive process (Denzin  1994:14).  Hier staat het proces van
kennisontwikkeling centraal en zijn methoden gericht op het verhelderen van de
wi<ze waarop mensen tot voor hen geldende waarheden zijn gekomen. Vanuit
deze positie zal niet gestreefd worden naar 'de' methode maar worden methoden
ondergeschikt gemaakt aan het reconstrueren van constructieprocessen.

Recapitulatie 2' stap
Afhankelijk van de intellectuele positie die wordt ingenomen zijn impliciete
veronderstellingen over wat kenbaar is, hoe men zich tot kennisontwikkeling
verhoudt, alsmede de methodische implicaties, nader te benoemen. De
voorbeelden uit de casus over Arbeidsvoorziening laten zien dat de wijze waarop
kennis gedefinieerd en ontwikkeld wordt, zowel ontologisch, epistemologisch als
methodologisch bezien, geen objectieve activiteit is maar gebaseerd is op keuzes

en veronderstellingen. Deze zullen wanneer zij impliciet blijven, als
verborgenheden het handelen en het denken sturen. Het geschetste kader biedt
zodoende aanknopingspunten voor een explicitering van het vermogen tot

herinterpretatie en voor de waardering van sturingsgevolgen die aan uitspraken
en argumentaties over ICT verbonden kunnen zi in.

Navolgend overzicht geeft een korte samenvatting van de twee onderscheiden

posities.

Karakteristieken van twee Intellectuele posities (1)
positivisme constructivisme

ontologie naief realisme - er is een objectieve, exteme relativisme - er zijn meerdere kenbare

weikelijkheid werkelijkheden, die onderling conflicterend
kunnen zijn

epistemologie dualistisch en objectief - de waamemer kan transactioneel en subjectief - kennis wordt in
vaststellen hoe de dingen werkelijk zijn interactie gevormd

methodologie      experimenteel en manipulatief- vedficatie van       hermeneutisch en dialectisch gericht op de

hypothesen reconstructie van eerdere constructies
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De voorbeelden over Arbeidsvoorziening laten eveneens zien dat de toepassing
van ICT op vele manieren, als gereedschap voor het operationaliseren van een
methodologie, een wi ize van kennis vergaren kan beinvloeden. Deze technologie
kan daarmee een gereedschap ziin om specifieke kennis te prioriteren,
objectiviteit te suggereren, en andere wijzen van kennisontwikkeling als inferieur
af te doen. Deze mogeliike mechanismen komen in het volgende hoofdstuk aan
de orde. Alvorens daartoe over te gaan zal aan de hand van enkele kritieken op
modernistische posities, bovenstaand conceptuele raamwerk in de volgende
paragraaf becommentarieerd en aangezruld worden.

3.4 Instincten en kwalen

Instincten van het modernisme

De vraag die wij ons naar aanleiding van voorgaand overzicht stellen is welke
impliciete aannames aan de indeling van Guba en Lincoln mogelijkerwijs ten
grondslag liggen. Geeft het overzicht een volledig beeld van mogelijke posities?
Respectievelijk, zijn er perspectieven op kennisontwikkeling die worden
uitgesloten? Om dit te kunnen vaststellen warden in deze paragraaf enkele
kritieken besproken die op de verschillende posities zi)n geuit. Allereerst g:ian wij
kort in op enkele kritieken op het positivisme.

Chia spreekt bij zijn typering van het positivisme, als meest pregnante
verschijningsvorm van een modernistische positie, over de volgende
karakteristieke instincten (Chia 1996:48):

Empirische toetsing als belangrijkste kenmerk van de wetenschappelijke
praktijk.

_Directe observatie, zien, voelen, aanraken, als de beste basis voor
kennisontwikkeling.

Permanente samenhang tussen gebeurtenissen als een legitieme
veronderstelling en uitgangspunt om causale relaties te verklaren.

_Voorspellen van gebeurtenissen is de belangrijkste taak van de
wetenschap.

Het bestaan van theoretische entiteiten en van metafysische claims wordt
vet· worpen.

Deze instincten zijn in feite korte samenvattingen van debatten uit een
filosofische traditie die in het bestek van deze studie verder niet behandeld
worden. Een belangrijk punt van kritiek op positivistische posities is dat deze
gebaseerd zijn op een specifieke definitie van wat kennis is. Of liever, van wat
juiste kennis is. Nameliik kennis gebaseerd op het empirisch verifieerbare. Dit is
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evenwel een niet empirisch te toetsen claim, en derhalve een metafysische claim
die in tegenspraak is met 66n van de basic instincts van het positivismell.

Deze kritiek is ook op de constructivistische positie, zoals door Guba en
Lincoln geformuleerd, van toepassing. Steier heeft in dit verband een
onderscheid gemaakt tussen naiefof eerste orde constructivisme en reflexief of
tweede orde constructivisme. Van het eerste is sprake als 6.4 a researcher attempts to
study constructions of realities  of otbers in an objective manner.  (...)  (tbe researcber is)  trapped
in a realist vision  of scientific practice (Chia 1996:65). Naief constructivisme is derhalve
te begrijpen als een in essentie modernistische positie.

Postmodernisme als kritiek op modernistische perspectieven
De commentaren van Chia zijn voorbeelden van kritieken die de laatste decennia

in sociaal-wetenschappelijke literatuur zijn geuit op de op modernistische leest

geschoeide processen van kennisontwikkeling. Deze kritieken worden door
sommigen onder de noemer van het postmodernisme samengebracht. Het
postmodernisme als eenduidig perspectief bestaat evenwel niet en is eerder een
verzamelnaam voor uiteenlopende kritieken. Van Dongen stelt dat
postmodernistische posities als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze
afstand nemen van het modernisme zoals dat van grote invloed wordt geacht op
ons hedendaags denken en doen (Van Dongen 1996:24)12

Waar richt de kritiek op het modernisme zich in het bijzonder op? In het
navolgende wordt aan de hand van enkele citaten de kritiek op het modernisme
onder woorden gebracht. Dit zal vervolgens gebruikt worden om tot een verdere
aanscherping van de onderscheiden intellectuele posities te komen.

Carter st€lt dat (...) modemism  bas notfugilled its promise to solve social problems
tbrougb  tbe rational oganifition  of eveoday  social  life  (Carter 1994:81.  Alhoewel in  de
verschillende episodes na het ontstaan van de Verlichting de wetenschappelijke
methode gezien werd als een belofte om sociale problemen op te lossen, is dit

11 Het betreft hier het positivistische instinct om metafysische claims te verwerpen. Dit instinct verwijst naar wat Rorty de
'Plato-Kant canon' noemt. In de metafysica wordt boven onze veranderende wereld een onveranderlijke grootheid
gesteId met begrippen als tijdloze substantie, God, de ziel of het zelf. Er wordt een hogere eenheid gezocht in de natuur,
de universele ratio, of het wezen der dingen. Uiteindelijk leidt dit volgens Van Peursen tot een ontkenning van het
pluralisme in onze gewone wereld (Van Peursen 1994:64).

12 postmodern is niet, zoals sommigen suggereren, de benaming van een tijdperk dat na het modemisme komt.

Dergelijke ideedi leiden tot uitspraken als 'de postmodeme organisatie'. Op de keper beschouwd is hier sprake van een
positivistische standpunt waarin de belofte van een betere toekomst, vanwege betere hulpmiddelen, besloten ligt
Postmodemisme is dan een modieus verhaal over zogeheten nieuwe vormen van organiseren die een beter antwoord
zouden bieden op maatschappelijke problemen. Het zijn bovendien generalistische uitspraken die stellen dat een

postmodemistisch perspectief het inzicht in vraagstukken die in 'de' samenleving spelen, vergroot. Postmodemisme
wordt aldus synoniem met verhalen over het postindustridle tijdperk, of de informatiemaatschappij. Thompson zegt
daarover The idea of a post-industrial  society is, of course, nonsense.  Neither is there an information society or
knowledge workers. Postmodemism is particularly dependent in  its imagery on this notion of an information age that has
broken w#h industdalism (...) (Thompson, P 1994:188). Bovendien kunnen uitspraken, waarin het postmodeme als een
nieuwe fase in de menselijke ontwikkeling wordt voorgesteld, alleen door een modemistische observator gedaan
worden, aangezien deze zich niet meent te hoeven te verantwoorden over zijn eigen standpunten en overwegingen.
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volgens hem niet gelukt. Het toepassen van rationele methoden op een
empirisch toegankelijke en objectieve werkelijkheid is mislukt. De wetenschap
die in het modernisme is ingebed produceert een specifieke vorm van kennis. Er
is, zo stelt hij, ook andere, relevante kennis die geen wetenschappelijke, in de
traditionele betekenis, grondslag heeft, en een andere oorsprong kent. De claim
dat de wetenschap, zoals die in de westerse wereld wordt toegepast, mag bepalen
wat kennis is en wat niet, is nergens op gefundeerd. Ook binnen de eigen
definitie van wetenschap kan niet bewezen worden dat dit zo is (Burrel
1997:100). Dat verschijnselen, tot op zekere hoogte beter verklaard en voorspeld
kunnen worden, wil nog niet zeggen dat een dergelijke statement algemeen
geldend is.

Reed vindt dat het modernisme een aantal gevaren met zich mee brengt.
Daarbij richt hij zich op positivistische methoden en op het vertrekpunt van een
objectieve, externe werkelijkheid. Dit leidt volgens hem tot (..) an imperialistic and
institutional autbontarianism, overestimating tbe  totali®lg momentum,  underestimating tbe
fragmented and  localidng consequences Feed 1994:168). Met deze conclusie geeft hi i
aan dat aan modernistische posities niet alleen vraagstukken betreffende kennis
en methoden, en veronderstellingen over de kenbaarheid van de werkelijkheid
verbonden zijn, maar ook morele vragen. In het streven naar generalisering en
bij het vaststellen van wat objectieve feiten zijn, worden keuzes gemagikt die
andere 'waarheden' naar de achtergrond drukken. Het streven naar een alles
omvattende theorie over bijvoorbeeld organisaties dient verlaten te worden
volgens Reed. Hij concludeert·.  Tbe  decay  of oganifition  theory  as a  meta-narrative  (...)
there is no encompassing tbeoly q.eed 1994: 164). Carter vult dit aan en illustreert aan
de hand van theorietin over motivatie en motivatieproblemen van werknemers
dat  (...) modernism  is fundamentall flawed, we must reject its informing logic (Carter

1994:83).

Samenvatting van de postmoderne kritiek
Waar postmoderne denkers zich vooral tegen verzetten is volgens Van Dongen
(...)  bet geloof in  de menselijke rede,  ofwel de  rationaliteit als basis van  bet menselijk bandelen
(...). Dat*lfde geldt voor de mo elijkbeid van grote, universele en sluitende  systemen van

mensel#ke »geving alr verklanng voor bet leven (Van Dongen 1996:24). We kunnen
met andere woorden stellen dat, als een externe werkelijkheid wordt
verondersteld en als gestreefd wordt naar een zo goed mogelijke beschrijving of
representatie van deze werkelijkheid, een modernistische verklaringsstrategie de
volgende kenmerken zal hebben:

Pedectioneren
Het verder willen perfectioneren van verklaringen of van beschrijvingen van de
werkelijkheid. Door meer gegevens te verzamelen wordt een meer perfecte
representatie van de werkelijkheid nagestreefd.
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Controle
Het streven naar controle op de reproductie van een in een verslag, richtlijnen of
analyse verpakte werkelijkheid: Tbepower to control remote# by dijplacemen4

abbreviation, maps, numbers and models (Chia 1996:131).

Maakbaarbeid
Het streven naar maakbaarheid van de werkelijkheid als ontologische handeling.
Door een objectieve, kenbare werkelijkheid te veronderstellen, wordt een
statisch einddoel geformuleerd. Namelijk de perfecte representatie. Ook als dit
nog niet geheel gerealiseerd is, kan van een voldoende bereikt doel gesproken
worden. Waarmee de statica of de status-quo het referentiekader vormt, en niet
het voortgaande proces van kennisontwikkeling zelf. Chia spreekt, zoals eerder

aangegeven, van een ontologie van het *n (ontology  of beink versus een ontologie
van het worden (ontology of becoming) (Chia 1996:144).

Refexief constructivisme als intellectuele positie
Gegeven de hiervoor beschreven kritieken is de volgende vraag op welke wijze
het eerder geschetste kader van intellectuele posities amendering behoeft. De
kritiek op de modernistische positie, waaronder het positivisme en het ndef
constructivisme, leidt er toe dat er een nieuwe positie onderscheiden dient te
worden. Deze positie is een kritisch amendement op het moderne en wordt als
een postmoderne positie, o f preciezer als een reflexief constructivistische positie,
getypeerd. Daarin wordt ten aanzien van kennis en kennisontwikkeling, de rol
van de onderzoeker of waarnemer, en de mogelijkheid om de werkelijkheid van
anderen te kennen, geproblematiseerd. Het naief constructivisme en het reflexief
constructivisme onderscheiden zich op de volgende drie aspecten.

De rol van de ondefoeker
De rol van de onderzoeker zoals door Steier (en in tweede instantie Chia)
verwoord, is het eerste aspect dat als kenmerkend onderscheid genoemd wordt.
Het op objectieve wijze als waarnemer willen construeren van een werkelijkheid
wordt hier afgewezen. Als actor, waarbij voor onderzoeker ook adviseur of
manager gelezen kan worden, zijn we hoe dan ook betrokken bij
constructieprocessen. Wanneer betrokkenen zich dit realiseren, met andere
woorden zich reflexief ten aanzien van de processen waarin zij participeren
kunnen opstellen, dan zullen zi j zich tevens realiseren dat zij mede de processen
construeren die zij bestuderen of willen beinvioeden.  Met andere woorden, er
zijn meerdere parallelle werkelijkheden of waarheden in constructie, met en
zonder waarnemers. Reflexief constructivisme heeft dus als consequentie dat
ook de onderzoeker of waarnemer in meerdere werkelijkheden geYnvolveerd zal
zijn en dat het proberen vast te houden aan een eigen onafhankelijk perspectief -
het streven van de naief constructivist - een streven is naar objectivering.
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De mogelijkbeden van representatie
De eerder genoemde drie kritieken op het modernisme - perfectioneren,
controle en maakbaarheid - verwi izen naar de mogelijkheid om een
werkelijkheid op objectieve wiize te representeren. Vidich levert hier de volgende
kridek op: Postmodernism  bas contributed to tbe understanding tbat there is no clear window
into  tbe  inner  life  of an  individual.  Any gaf  is  always filtered  tbrougb  tbe  lenses  of language,

gender, social class, race and etbnicity. There are no objective observations, onb observations
socialb  situated  in  tbe  worlds  of  tbe  observer and  tbe  observed.  Subjects  are  seldom  able  to  give

full explanations of tbeir actions or intentions; all tbey can ofer are accounts or stories about

wbat tbey did and wby (Vidich 1994:42). De taal en de afl:omst van zowel
waarnemer als het individu dat waargenomen wordt, filteren hun observaries en
analyses. Verhalen als beschrijvingen, waarnemingen, verklaringen zijn per
definitie onvolledige representaties. Niet omdat we een verschi insel door onze
gebrekkige zintuigen of instrumenten nooit volledig zullen kunnen beschrijven,
maar omdat het constructieproces van een werkelijkheid zelve niet als een
complete en volledige representatie met anderen gedeeld kan worden.

Chia zegt over de mogelijkheid van representeren dat dit betrekking heeft
op een wijze van denken die als vanzelfsprekend veronderstelt dat taal een
werkelijkheid buiten ons beschrijven kan (Chia 1996:43). Het vraagstuk van
representeren is naar zi)n zeggen niet alleen een epistemologische vraag waarin
het debat over realisme en relativisme de boventoon voert. Representeren gaat
tevens over de ontologische vraag of een representatie van de werkelijkheid, als
een instrumenten tot ordening, al dan niet re8el of relatief, door de actoren die
representeren geclaimd kan worden. Zoals Bauman het treffend illustreert aan de

hand van de uitspragk.·  'keeping order' means  keeping socie(y -  tbat web  of social
interactions - structured. (Bauman 1993:123). Structuur heeft hier in
epistemologische zin de betekenis van voorspelbaarheid en maakbaarheid als
criterium voor kennisontwikkeling. In ontologische zin betekent 'st:ructuur' de
ordening van het kenbare als relative repetitiousness, monotony  of events (ibid.).

Pluriforme werkelijkbeden
In een postmoderne benadering zal het bestaan van meerdere parallelle
werkelijkheden, of liever werkelijkheidsconstructies, als uitgangspunt genomen
worden. Dit wil niet zeggen dat al deze werkelijkheden even bruikbaar zi in voor
het specifieke vraagstuk en de specifieke context waarin actoren zich bevinden.
Er ziin criteria te formuleren, onder meer door Guba en Lincoln  (Guba  1989)
beschreven, die een beoordeling daarvan mogelijk maken zonder in een absoluut
oordeel, vanuit Edn ontologie van het *n, te moeten vertrekken. Vanuit het
worden bezien ziin deze criteria: i,Bnned (kwaliteit en beschikbaarheid van

informatie waarop inzichten gebaseerd ziin), sophistication (de mate waarin

informatie zinvol geinterpreteerd en gebruikt wordt) en consensus ( et draagvlak
bij betrokkenen) (Guba 1989:84).
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Deze benadering is evenwel een riskante omdat de suggestie gewekt wordt
dat termen als informed en consensus vanuit een neutmal standpunt in te vullen zijn.
Er zal dan nog steeds sprake zijn van een impliciete ordening en van strategieEn
om betekerlisconstructies te prioriteren en te veralgemeniseren. In feite betekent
de notie van een pluriforme werkelijkheid niet dat we deze werkelijkheden
onderling kunnen ve, el#ken, maar dat we ons  dienen af te vragen hoe we met taal
een werkelijkheid kunnen deconstrueren, teneinde deze als minder informed
terzijde te kunnen leggen. De veronderstelling dat taal een neutraal medium zou
zi n om emoties, gevoelens, kennis onder woorden te brengen is problematisch.
Het analyseren van dominante constructieregels in taal betekent het
deconstrueren van teksten die actoren gebruiken. Op de methode van het
deconstrueren komen we verderop nog terug. Vooralsnog gebruiken wij de term
pluriforme werkelijkheid om, in tegenstelling tot een nakf constructivistisch
positie, aan te geven dat de tekst van de onderzoeker of waarnemer 66n van de
vele werkelijkheden is, en dat het acteren in deze werkelijk betekent dat
voornoemde drie criteria informed, sophistication en consensus voortdurende toetsing
vragen.

Recapitulatie 3* stap
Op basis van enkele kritieken op modernistische posities wordt een derde (naast

het positivisme en het naYef constructivisme) intellectuele positie onderscheiden:
het reflexief constructivisme. Deze positie zien wij bij uitstek als synoniem met
upstream thinking, als een vertrekpunt voor stroomopwaartse benaderingen van
vraagstukken. De karakteristieken van deze positie zijn te beschri iven in termen
van 'wat is het niet' en van 'wat is het wel'. We vatten het voorgaande aldus kort
samen.

wat niet- kritiek op stroomafwaarts w'at wei - essentie van stroomopwaarts:
perfectioneren van representaties de mogelijkheid van representatie problematiseren
controle oplreproduciie de rot van de onderzoekerbetrekken       -
maakbaarheid en statica van representaties meervoudige of pluriforme werkelijkheden

Met deze aanscherping van de constructivistische positie rest nog een laatste stap
in het karakteriseren van de twee benaderingen van kennisontwikkeling.
Namelijk, wat is de mogelijke implicatie van deze kritieken voor het onderscheid
dat Guba en Lincoln maken in ontologische, epistemologische, en
methodologische perspectieven.

3.5 Het perspectief op morele en ethische vraagstukken
We beginnen de behandeling van de vraag naar event:uele impliciete aannames

achter de ordening van Guba en Lincoln, met het maken van een korte
inventarisatie van de kritieken die op de postmoderne positie zijn geuit. Zoals zal
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blijken liikt het debat tussen aanhangers van de moderne en postmoderne
posities, voor zover het mogelijk is iemand als zodanig te typeren, zich vooral
toe te spitsen op vraagstukken betreffende moraliteit en verantwoordelijkheid.

Kritiek op de postmoderne positie
Een belangrijk punt van kritiek op het postmodernisme is het vermeende
relativisme dat vanuit deze positie gepropageerd zou worden. Als we de lijn van
het reflexief constructivisme tot het uiterste zouden doortrekken dan bestaan er
slechts lokale, in een specifieke tijd en plaats geconstrueerde werkelijkheden. Dit
zou impliceren dat zelfs Auschwitz een lokale werkelijkheid is en geen algemene
betekenis kan hebben. Derrida verdedigt deze positie door te stellen dat niemand
in het hier en nu zich iets kan voorstellen bij wat zich daar toen heeft afgespeeld
(Van Peursen 1994). Zelfs Auschwitz  kan geen argument zijn, concludeert hij,
om algemeen geldende normen en waarden af te dwingen. Het streven naar
universalisme is een eerste stap in het sluipende proces van de ideologisering van
ethiek, het voorschrijven door een anonieme macht van wat wel en niet mag. Dit
proces van anonimiseren kan gezien worden als het begin van morele stagnatie,
als een risico dat er niet meer over Auschwitz als een uniek knooppunt van
verschillende historische lijnen kan worden nagedachtl: En dat er als ultieme
consequentie niet meer wordt nagedacht over de ontwikkelingen, de
redeneringen, en de rollen clie individuen gespeeld hebben, die uiteindelijk tot
Auschwitz hebben geleid. Waardoor de schuldigen buiten beeld blijven.

Rorty neemt in dit debat volgens Van Peursen een tussenpositie in
(ibid.:68). Een algemeen oordeel kan ook in zijn visie niet opgaan. Zelfs niet als
het om Auschwitz gaat. Dit betekent niet dat deze gebeurtenis ontkend kan
worden. Rorty stelt dat het relativisme van Derrida niet ten koste kan gaan van
solidariteit. Solidariteit is het telkens weer opkomen voor hen die onderdrukt
worden, leed ondergaan, uitgesloten worden. Het is belangrijker te weten hoe
men in dat soort situaties te werk moet gaan, dan te weten wat een norm in een
bepaald geval precies zou moeten inhouden. Auschwitz geeft ons een voorbeeld
van wat de uiterste consequentie van gebrek aan solidariteit kan inhouden.

Van Dongen tenslotte legt een duidelijk verband met een reflexief
14  Orn hetconstructivistische positie ten aanzien van kennisontwikkeling  .

vraagstuk van ideologisering of solidariteit methodisch te kunnen onderzoeken

13 Ron Rosenbaum schetst in zijn boek Exp/aining Hit/er de verhalen van verschillende historici die Hitler proberen te
verklaren (Rosenbaum 1998). Sommigen gaan in hun verklaringstrategie zover dat zelfs het afbeelden van Hitler als
onschuldig kind wordt afgewezen. Immers als Hitler onschuldig was, dan is er een periode van schuldig women in zijn
leven geweest. Dit wordingsproces, zo gaat de redenering, nodigt uit tot analyseren en zou kunnen leiden tot een
genuanceerd begrijpen van hoe dit proces verlopen is. Dit is, stellen zij, ondenkbaar, want Hitler staat voor het ultieme
kwaad, als een onbetwistbaar en gegeven 'feit'. Elke vorm van begrip zou een ontkenning van zijn slachtoffers zijn.
'Begrijpen' wordt hier dus gelijk gesteId met 'relativeren', en 'relativeren' met niet meer solidair zijn met de slachtoffers.

14 H.J. van Dongen in een persoonlijk commentaar op dit debat.
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vraagt Auschwitz om een voortdurende update waar het gaat om being informed,

sophistication en  consensus. Van Dongen.

Dit is een doorgaand proces. Anders gefgd, Auscbwitfis Ro omvangrijk, fo ernstig, fo
onbegrijpelijk abject, dat bet *gs riskant is om k besluiten tot een statiscbe, objectieve
bescbrijvin& Immers dat Rou Auscbwit  de 'mogelijkbeid' bieden om gescbiedenis te worden,
waardoor bet  Kicb  kan onttrekken aan de morele verantwoording in  bet bier en nu.  (...) In dat
geval is Auscbwitri een afgesloten incident met een bedn en einde in de tijd. Juist dat is een
voonvaarde voor een  berbaling van AuscbwitZ

Het debat over het vermeende relativisme van de postmoderne positie is
eveneens in commentaren op postmoderne benaderingen van
organisatievraagstukken terug te vinden. Parker vindt dat C...) a 'bard'postmodern
epistemology  is  essentialb  a  way  of avoiding responsibility for tbe  implications  of o,Eankational

anabsis (Parker 1994:211). Hij is van mening dat een postmoderne positie anything
goes impliceert; en daarmee wil ontsnappen aan de consequenties van een analyse
door keuzes aan anderen over te laten. In zijn optiek is een kritische reflectie op
organisatietheorieen weliswaar dringend nodig, maar het kan niet zo zijn dat we
niet meer geloven in de mogeliike verbetering van organisaties, in vooruitgang en
de mogelijkheid daar theorieBn over te formuleren. Zonder overigens, zo stelt
Parker, te veronderstellen dat vooruitgang voor iedereen hetzelfde betekent. Het
grote probleem van postmoderne perspectieven is dat het tot extreme vormen
van ethisch-politiek relativisme kan leiden.

Reed stelt dat de postmoderne kritiek veel te ver is doorgeslagen in de
reactie op totaliserende en integrale verhalen over de 'organisatie'. Dit heeft er in
de jaren '80 toe geleid dat de intellectuele geschiedenis van organisatiestudies als
een relevante intellectuele praktijk werd ontkend (Reed 1994:173).  Hij
constateert dat een postmoderne analyse correct is in het verwerpen van het
bestaan van een ultieme, objectieve epistemologische basis ter rechtvaardiging
van kennisclaims. Maar, zo gaat Reed verder, de logisch stap naar een extreme
vorm van epistemologisch en politiek relativisme, waarbij wetenschappelijke
kennis zou ziin ingebed in een power discourse en controlpractices moet volstrekt
verworpen worden.

Beide schrijvers nemen ten opzichte van een onderzoeker als Donaldson
(Donaldson  1996), die zich volledig richt op een verdere ontwikkeling van een
positivistische organisatie theorie, een genuanceerd standpunt in. Het
belangnykste punt van hun kritiek blijft evenwel het vermeende relativisme, in
met name politiek en ethisch opzicht, van post:rnoderne posities. Dit relativisme,
stellen zij, leidt tot intellectuele verlamming en collectief geheugenverlies over de

organisatie en de geschiedenis van organisatietheorie (Reed 1994:174).
In veel van de kritieken op het postrnoderne klinkt een streven naar een

common ground en een angst voor incommensurability and discontinuity ofperspectives
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door. Alsof er toch een wetenschappelijke, min om meer objectiveerbare vorm
van kennis over organisaties te ontwikkelen is. Het lijkt er op dat deze
commentaren vooral zijn ingegeven door de blijkbaar verwoestende werking die
postmoderne kritieken hebben gehad op het zo solide bouwwerk van, in deze
citaten, de organisatiekunde.

De kritieken op het postmodernisme laten zien dat vraagstukken van
ethiek en moraliteit, verantwoordelijkheid en solidariteit belangrijke
onderwerpen in het analyseren en problematiseren van redeneringen en
kennisclaims zijn. Een thema dat juist vanuit de postmoderne positie, als kritiek
op modernistische posities, verder gearticuleerd is. Er zijn blijkbaar meerdere
interpretaties van het postmoderne, dan wel meerdere interpretaties van wat men
tot het ethische domein rekent.

Een tweede conclusie betreft de analyse van redeneringen en de door
actoren ingenomen positie en gehanteerde verklaringsstrategieitn. Een
postmoderne positie zal aandacht vragen voor de specifieke karakteristieken van
een verhaal, voor de context van de individuen die een verhaal vertellen, en voor
de niet-eindigheid van een verhaal. Met als doel het aangaan van een dialoog
over de werkelijkheden die mogeli ikerwiis wel of niet aan de orde zijn. De
stelling dat dit een vorm van relativisme is waarin alle kennis, ervaring, relaties,
als onbelangrijk terzijde zou worden geschoven, is in feite in tegenspraak met
wat in het postmoderne als een belangrijk feilen van de modernistische positie
wordt gezien. Namelijk dat er ruimte gemaakt dient te worden voor meerdere
perspectieven teneinde een continu proces van reflectie en interactie op gang te
houden.

Ethiek en moraliteit gaan vooraf aan de ontologie
Deze korte verkenning van het debat tussen 'modern' en 'postmodern' leert dat
een belangrijke vraagstuk bij het bevragen van posities betrekking heeft op het
nemen van verantwoordelijkheid voor de waardering en de sturing van
redeneringen en conclusies. Het betreft hier de explicitering van de ethische en
morele positie. Om twee redenen is dit voor het zichtbaar maken van
verborgenheden in kennisontwikkeling van belang.

Ten eerste is het streven naar objectiviteit per definitie verbonden met het
weglaten of het ontkennen van subject:iviteit, van een mogelijk ander R#nde. Zoals

Reed aangeeft zijn bij gevolg aan de intellectuele positie die een onderzoeker of
adviseur inneemt, ethische en morele vragen verbonden, die betrekking hebben
op het al dan niet luisteren of rekening houden met otber voices. Dit is onder

andere te herkennen aan het streven naar generalisatie en objectiviteit.
In de tWeede plaats zullen, als men een postmoderne positie inneemt,

keuzevragen en beoordelingsvragen aan de orde komen. Het toestaan van een
veelheid aan werkelijkheden en verklaringen wil immers niet zeggen dat elke
kennisclairn, hoe goed ook geYnformeerd en uitgewerkt, een aanvaardbare is.
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Zeker niet als zij andere verklaringen en kennis wenst uit te sluiten. Er is
derhalve sprake van een morele grondregel, een streep, waar buiten het
onaanvaardbaar over een wijze van kennisontwikkeling uitgesproken client te
worden.

Moraliteit is aldus, naast ontologie, epistemologie en methodologie een
vierde perspectief van het eerder beschreven conceptuele raamwerk om
intellectuele posities te expliciteren. Een perspectie f dat niet geYncludeerd kan
ziin in de ontologie maar daar van onderscheiden dient te worden. Ethiek en
moraliteit gaan, zo stellen onder meer Van Dongen en Bauman, voorafaan de
ontologie. Bauman spreekt van Morality is tbe absolute beginning (Bauman 1993:93).
Van Dongen spreekt van een etbiscbe procedure die niet in een ontologie ingebed
kan ziin. Vooralsnog verstaan wij onder moraliteit het vermogen tot oordelen
over goed en kwaad en onder ethiek de codering van goed en kwaad. In de
volgende paragraaf worden deze concepten verder uitgewerkt. In hoofdstuk  5,
waarin onder meer op sturingsgevolgen van kennisclaims wordt ingegaan,
werken we de toepassing van deze concepten verder uit.

Een operationalisering van de perspectieven ethiek en moraliteit
Objectiviteit en waarheid ziin in moderne perspectieven zoals gezegd
geincludeerd in een ontologische positie. Als men een werkelijkheid als objectief
meent te kennen, zal men afwijkingen willen beoordelen. Bijvoorbeeld in termen

van niet relevant, verwerpelijk of onjuist. Dat wat kenbaar is, en bewezen is, is
tevens de maatlat voor het afwijkende. Anders zou er chaos of normloosheid
ontstaan. Weick laat in ziin boek over Sensemaking de volgende waarschuwing
horen: Beware  of Cartesian anxiety (Weick 1995:37). Hij refereert aan het dilemma
van de keuze tussen een vaste en stabiele fundering voor onze kennis, namelijk
een gegeven, externe werkelijkheid, en de chaos en verwarring die zou ontstaan
als dit stabiele referentiepunt ontbreekt. De keuze tussen schijnwerkelijkheid en
tijdelijke zekerheid, en meervoudige werkelijkheden en onzekerheid, is evenwel
vanuit een postmoderne positie bezien, geen absolute. Aan de orde is hoe we het
tijdelijke comfort van de zekerheid weer ter discussie kunnen stellen, en in de
verwarring op zoek kunnen gaan naar nieuwe, zij het weer tijdelijke zekerheden.

Dit wil niet zeggen dat er geen waarheid, ook al is deze lokaal bepaald en
tijdelijk van aard, kan bestaan. En ook is niet gezegd dat er geen criterium is voor
het toetsten van deze waarheden. Rorty heeft het antwoord reeds gegeven. Waar

is datgene dat dienstig is aan een vrije discussie, aan het opheffen van uitsluiting
van personen o f groepen, aan het toegang geven aan otber voices. Rorty neemt

volgens van Peursen de positie in van de ironicus (Van Peursen 1994:64): RoTY:
deRe kijkt niet verticaal  (naar een boMre werkelijkbeid) maar boriRontaal. Men ontdekt
dan geen algemene en onveranderlijke begrippen of idee8n, maar steeds
bijzondere personen, eigensoortige teksten, of daden die zich van anderen

onderscheiden. Er blijkt dan geen Waarheid, geen Zijn, geen Geschiedenis,
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kortom geen eindvocabulaire te zijn. Rorty spreekt van het bijzondere, Derrida
van het singuliere, Lyotard van het lokale. Dit impliceert dat meerdere
waarheden naast elkaar zullen bestaan, en ook kunnen bestaan, en dat derhalve
elkaar tegensprekende waarheden eerder een bron zijn voor verdere interactie
dan een ongemakkelijke inconsistentie die zo snel mogelijk gladgestreken moet
worden.

Een tweede implicatie van de positie van Rorty is dat er criteria
geformuleerd kunnen worden die 'onwaarheden' kunnen onderscheiden van
'waarheden'. Onwaarheid is kennis ten koste van andere waarheden en komt
voort uit verhalen die interacties met bepaalde groepen actoren wensen uit te
sluiten of als consequentie uitsluiten. We kunnen derhalve grondregels
formuleren die helpen om bepaalde redeneringen of uitspraken als ongewenst of
onaanvaardbaar, in de zin van ethisch of moreel niet verantwoord, te
bestempelen. Dit is een grondregel die aangeeft wat dienstig is aan een vri je
discussie.

Dit brengt ons bij wat Van Dongen de ethische procedure noemt. Met de
formulering etbiscbe procedure geeft Van Dongen aan dat de ontologische positie
niet bepalend is voor de ethiek, maar dat het ethische criterium vooraf gaat aan
datgene wat in een ontologie als karakteristiek voor het zijnde, en voor het
kenbare, wordt gehouden. Het beslisbaar maken van het uiteenlopende en het
inconsistente, vraagt om een waardering. Immers het vertrekpunt anytbinggoes
kan impliceren dat kennis en sociale interacties, worden verdrongen door meer
gewelddadige verhalen. Waarmee er tevens een eind is gekomen aan anything goes.

Belangrijkste kenmerk van de ethische procedure is dat de ontwikkeling
van betekenissen niet wordt gehinderd, totdat deze betekenissen en hun
organisatorische uitwerking weer verhinderen dat, et cetera. (Van Dongen 1996).
Dit betekent dat in het domein van de ethiek of de mot:aliteit niet aan de orde is
welke positie o f verklaringsstrategie beter of slechter is, maar welke in termen
van effecten ongewenst is. Het marginaliseren of ontkennen van andere vormen
van kennisontwikkeling en kennis, betekent sociale interacties, geschiedenissen,
lokale antwoorden op vraagstukken, en bi j gevolg varidteit niet willen toestaan of
bagatelliseren.

Een korte illustratie. De opvatting dat er sprake zou zijn van informatiemaatschappij waarin een tweedeling gaande is en
dat deze met een digitale versie van de democratie bestreden kan women, kan vanuit een ethische positie bijvoorbeeld
worden beoordeeld op de mogelijke consequentie van deze uitspraak. Bijvoorbeeld dat in een digitale democratie, lokale
betekenissen van verkiezingen, met bijbehorende interacties tussen bewoners, niet meer mogelijk zijn. Vergelijkbare
vraagstukken zijn als stille strijd op vele plekken te herkennen: de kennis van de medische stand versus de kennis die

patiantenverenigingen ontwikkelen; de kennis, initiatieven en sociale netwerken die ouders van vermiste kinderen
ontwikkelen versus de routine en de systemen van politie en justitie; het promoten van de informatiemaatschappij met
behulp van internet versus de lokale initiatieven tegen sociale exclusie.
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Recapitulatie 4© stap
Waar leidt de in de vorige paragraaf gegeven schets van de discussie tussen
moderne en postmoderne denkers toe? De vraag was een conceptueel kader te
beschrijven waarmee intellectuele posities gekarakteriseerd kunnen worden.
Beginnend bii het modernisme zijn ontologische, epistemologische en
methodologische kenmerken te onderscheiden. Via een overzicht van kritieken
en debatten over de modernistische positie, is geconcludeerd dat ethische en
morele vragen impliciet, als verborgenheid, in de ontologie zijn opgenomen. Het
vraagstuk van de verantwoordeliikheid voor, en de waardering van redeneringen
en kennisclaims is daarmee 66n van de belangrijke vraagstukken in deze studie.
Aan de hand van het postmoderne commentaar is dit verder uitgewerkt.

Het debat tussen voor en tegenstanders van de postmoderne positie is een
debat met een grote diversiteit aan opvattingen. Het debat gast onder meer over
interpretaties van posities, over en weer, waarbii andere posities verworpen
worden. In deze discussie is het gebruik van de term postmodern, als contrapunt
voor het moderne, een mogelijke bron van verwarring. Vandaar dat in deze
studie gesproken wordt van het eerder genoemde reflexief constructivisme. Deze
positie is synoniem met een stroomopwaartse benadering. Overigens zal in het
vervolg van deze studie over het constructivisme of de constructivistiscbe positie

gesproken worden, aangezien het naTef constructivisme als een variant van het
modernisme te beschouwen is. Modernistische perspectieven begrijpen we als
synoniemen voor een stroomafwaartse benadering.

Op grond van het voorgaande kan het eerdere raamwerk als volgr worden
samengevat.

Karakteristieken van twee intellectuele posities (3)
positivisme (reflexieD constructivisme

ethiek bepaald door de ontologische positie van de grondregels voor voortgaande interactie
waamemer

ontologie realisme - er is een objectieve, kenbare relativisme - werkelijkheden zijn gerelateerd
exteme werkelijkheid aan de sociale structuur en alleen voor

betrokkenen kenbaar

epistemologie dualistisch en objectief - de waamemer kan transactioneel en subjectief - kennis wordt in

vaststellen hoe de dingen werkelijk zijn interactie gevonnd en kan niet geabstraheerd
worden van de context

methodologie experimenteel en manipulatief - verificatie of hermeneutisch en dialectisch gericht op
falsificatie van hypothesen deconstructie van lokale kennis

De eerste stap van het onderzoek - Posities in kennisontwikkeling en mogel#ke

verboienbeden - ziin hiermee behandeld. In de volgende paragraaf spitsen we het
algemene vocabulaire toe op verhalen over ICT. Alvorens daartoe over te gaan
ronden we deze paragraaf af met een korte beschouwing over de positie die in
deze studie wordt ingenomen. Daarbii gebruik makend van bovenstaand
raamwerk.
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Constructivisme als positie in deze studie
Vanuit de volgende argumentatie wordt in deze studie de positie van het
constructivisme ingenomen. We lichten dit toe aan de hand van de drie
onderdelen van de probleemstelling:

1. Welke conceptuele kaders zijn nodig voor de explicitering van
redeneringen over ICT?

2. Welke conceptuele kaders ziln nodig om sturingsgevolgen te
waarderen?

3. Welke methodische grondslagen zijn van belang om het denken over
ICT te problematiseren en de handelingsopties te vergroten?

In de eerste plaats vraagt de explicitering van de wike waarop kennisclaims tot
stand komen een positie waarin niet verwezen wordt naar algemeen geldende
waarheden of een objectieve werkelijkheid buiten ons. Indien een dergelijke
positie wel gekozen zou worden, kunnen veronderstellingen en aannames ten
aanzien van kennisontwikkeling als vanzelfsprekendheid verborgen blijven.

In de tweede plaats maakt een constructivistische positie het mogelijk om
morele en ethische consequenties van redeneringen te problematiseren. Zowel
uit de voorbeelden als uit het debat tussen modernisten en postmodernisten is
naar voren gekomen dat de vraag naar de verantwoordelijkheid voor zowel de
sturingsgevolgen, als de waardering daarvan, een belangrijk vraagstuk in het
nadenken over ICT is.

In de derde plaats wordt er van uitgegaan dat voor het ontwikkelen van

alternatieve handelingsopties, de actor en zijn context relevante
aangrijpingspunten voor interventies zijn, en derhalve om een reflexieve positie
van betrokkenen vragen.

Tenslotte kunnen we met de uitwerking die tot dusver aan de verschillende
posities is gegeven, concluderen dat alleen in een constructivistische positie het
onderscheid tussen stroomopwaarts en stroomafwaarts, vanuit een logic of
supplementarity, gemaakt kan worden.

3.6 Concepten voor explicitering van verborgenheden in redeneringen
over ICT
Om qua taal zo dicht en zo duidelijk mogelijk bij de constructivistische positie
aan te kunnen sluiten is het van belang dat in het vocabulaire deze positie tot
uiting komt. In de volgende subparagrafen gaan we op enkele belangrijke termen
uit dit vocabulaire in.
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Narratief en narratieve strategieiEn
Tot nu toe is gesproken over teksten, redeneringen, kennisclaims, verhalen,
vooronderstellingen, aannames, auteurs, en verantwoordelijkheden. Vanuit een
constructivistische positie bezien hangen al deze begrippen met elkaar samen.
Redeneringen zijn vertellingen waarin verslag wordt gedaan van de samenhang
tussen waarneming, interpretaties, ervaringen, en kennis verkregen uit eerdere
activiteiten of van anderen. Voor deze studie worden opvattingen, inzichten,
redeneringen, theorieen, studies, beleidsnota's, en del:gelijke, beschouwd als zo'n
vertelling. Er wordt door de verteller verslag gedaan van wat er volgens hem aan
de hand is en wat er zou moeten gebeuren. ICT-redeneringen behandelen
onderwerpen als de mogelijkheden van ICT, de trends in ICT of het verband
tussen ICT en een maatschappelijke ontwikkeling. In het algemeen heeft de term
'redenering' betrekking op de inhoud van een verhaal.

Zoals in het voorgaande beargumenteerd is het niet alleen de inhoud,
maar zijn het ook de geschiedenis van een redenering, de traditie van de taal, de
productiewi ize van een tekst, de actoren die het verhaal ontwikkelen en
uitdragen, en de context waarin zij zich bevinden, die in deze studie, gegeven de
gekozen positie, centraal staan.

In de sociale wetenschappen wordt de term narratief gebruikt om zowel
de inhoud van een tekst, de wijze waarop deze tot stand is gekomen, als de
functie die een tekst heeft, op samenhangende wijze te bestuderen. Het
redeneren en de redenering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om deze
te kunnen begrijpen en om in het proces van argumenteren te kunnen
intervenidren, wordt in deze studie een narratieve benadering als methodisch
uitgangspunt genomen.

Er zijn meerdere, uiteenlopende theoretische contexten van het begrip
narratief te onderscheiden. Denzin spreekt van (...) a story told by saentists tbat are

accounts  coucbed  and framed  within  specific  stolytelling traditions,  often  dejined  as  paradigms
(Denzin 1994:3). Daarbi j concludeert hi j dat Grand  narratives  (overarcbing set  of global
beliefs)  will  be  replaced  by  more  local,  smallscale  theories fitted  to  specific  problems  and specific

situations (Denzin 1994:11). Shibutami definieert het narratief als (...) een
persoonlijke, geordende manier van kijken, en bebulpflam om een steeds weer veranderende
wereld als betrekkelijke stabiel, ordelijk en voorspelbaar te maken (Dongen A.M.

1997:75). Anderen leggen de nadruk op het narratief als ubiquitous symbols, met als
belangrijkste functie om nieuwe medewerkers in organisaties te socialiseren
(Putnam  1996:387).Weick stelt.  Wben  peopleput  their lives  into  narrative form,  tbe
resulting stories  do  not  duplicate  tbe  experience.  Tbe  experience  is filtered.  Events  in  a  stoyy  are

reso,ted andgiven an order (...) (Weick 1995:128). Hiermee geeft hij aan dat verhalen
of redeneringen te beschouwen zijn als gefilterde, geordende en gesorteerde
gebeurtenissen en ervaringen. Door de narratieve vorm van verhalen als
vertrekpunt te nemen, worden de et:varingen, de filteringen en ordeningen, en
andere verborgenheden toegankelijk.
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De term nana«verwijst, naast inhoud, tevens naar het proces van
redeneren en argumenteren. Kennisclaims, zijn te begrijpen als uitkomsten van
dit proces en de bewerkingen die daarin hebben plaatsgevonden. Tegenover het
bevragen van het narratief staat het onderzoek naar de inhoud van kennisclaims.
Bij dat laatste ligt het accent op datgene wat mensen als 'feiten' of 'waarheden' in
tekst naar buiten brengen.

Met het begrip narratief wordt onderstreept dat een verslag o f een
redenering subjectief van aard, individueel of groepsgebonden, is en dat de taal
van het narratief niet een neutraal o f objectief medium is, maar een middel om
door ordening, selectie en verhulling iets te bereiken in een sociale context. De
term narratief of narratieve vorm verwijst, hier wijst Shubitami ons op, tevens
naar het persoonlijke, naar het individu, dat ordening en selectie gebruikt om de
wereld enigszins begrijpelijk en stabiel te maken. Narratieven hebben daarmee
tevens een polideke lading  (...)  narratives are political in tbat tb€y establish positions
»m  wbicb persons  must  speak  and from  wbicb  consequences  in  tbe material worldflow  (Clegg

1996:696)15.

Samengevat verwijst de term narratief, zoals dat in deze studie gebruikt wordt,
naar het proces van verbalen, naar het onder woorden brengen van ervaringen,

gebeurtenissen, opvattingen of idealen, opdat daarover met anderen
gecommuniceerd kan worden en opdat daarmee ook de eigen wereld
consistenter wordt. In deze interpretatie van de term narratief kan ook
gesproken worden over de nanatieve karaktenstieken van een tekst. Deze
karakteristieken hebben betrekking op:

_De traditie van het verhalen, het voortbouwen op bestaande verhalen en
redeneringen, en de wijze waarop daarin continuiteit wordt gemaakt.

_De actoren en hun onderlinge relaties, en de uitsluiting van anderen.
_De veronderstellingen en aannames van de vertellers en de groep

waartoe zij willen behoren.
_De taal en de begrippen die gebruikt worden.
_De productiewijze van het verhaal, de ordeningen en selecties van

gebeurtenissen en ervaringen.
_De strategie van het selecteren, verhullen, beinvloeden.
_De context waarin een verhaal ontstaat en verteld wordt.

Door de narratieven karakteristieken van een verhaal over ICT als object van
onderzoek te nemen komen al deze karakteristieken voor explicitering in
aanmerking. Nan'atieve strategie verwijst aldus naar handelingen, formuleringen,

15 Het bedenkelijke van de uitspraak van Clegg is overigens dat hij narratief gebruikt als een autonoom, verzelfstandigd
begrip dat, zoals vaak over technologie wordt gesproken, van zichzelf eigenschappen heeft.
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interacties die bedoeld zijn om anderen van de iuistheid of aannemelijkheid van
een verhaal te overtuigen.

Deconstructie en deconstrueren
In de literatuurwetenschappen wordt onder deconstructie de methode verstaan
van het interpreteren van teksten waarb4 niet alleen wat er staat wordt betrokken
maar ook wat er niet staat. Deze door Derrida aangereikte methode is te
begrijpen als een strategie om de taal waarmee we betekenissen construeren, te
deconstrueren. In de deconstructie worden de logica, impliciete ordeningen,
causale relaties, tegenstellingen, van de taal losgemaakt van de kennisclairns
zelve.

Een deconstructieve strategie richt zich op de veronderstelde mogeliikheid
van een onafhankelijke definitie van concepten, syntaxis van teksten en betekenis
van woorden, teneinde de dominante invloed van teksten te ondermijnen. Het
deconstrueren is een reactie op modernistische methoden waarin de taal een
neutraal medium verondersteld wordt te zijn om kennis onder woorden te
brengen. In deze studie richten we ons niet zozeer op de methode van het
analyseren van teksten maar staat het deconstrueren voor een breder methodisch
repertoire om narratieve strategiean te analyseren.

Deze analyse richt zich niet alleen op de teksten zelf maar tevens op de
ordening van ervaringen, de interpretatie daarvan, de verborgen argumentaties
en veronderstelling, en de productieregels voor kennisclaims. Chia omschrijft dit
gls volgt  Deconstruction  is jirst  and foremost a  critical intellectual  activi(y  whose primaty
focus  is  tbe  analysis  of tbe  linguistic oganiZation  of our experiences  (versus  tbe  modernist
discours:  linguistic  oqaniZation  of tbougbtprocesses  wbicb  legitimiRe  tbe focus  on  reason,
meaning and  trutb  as  tbe  ultimate objects  of intellectual inquig)  (Chia 1996:191).

Moderniteitskwalen
Allereerst gaan we terug naar de wat Chia noemde de flaws of kwalen van een
stroomafwaartse positie:

_Het streven naar controle op representaties van de werkelijkheid.
_Het streven naar en de mogelijkheid van maakbaarheid.
_Het streven naar perfecte en objectieve kennis.

Deze kwalen worden hieronder uitgewerkt tot concepten die verwijzen naar
actoren, taal, handelingen en artefacten. De concepten zijn belangrijke dragers en

symbolen van narratieven en vormen het kader voor het analyseren en
diagnosticeren van redeneringen over ICT.
Controleerbare representaties en impliciteren van metboden
Zoals eerder beschreven betekent het controleren van representaties die van de
werkelijkheid gemaakt worden, het ontkennen of weglaten van verschijnselen die
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in het streven naar perfecte en obiectieve kennis er niet toe doen. Dat wil
zeggen: als een verschijnsel niet in een narratief past, dit voorlopig terziide
geschoven zal warden, in de veronderstelling dat met 'betere' kennis, deze later
ook te verklaren zal ziin. Het 'weglaten' wordt bereikt door methoden van
kennisontwikkeling tot vanzelfsprekende werkwijzen te bestempelen. We
noemen dit het 'impliciteren' van de keuze voor andere methoden en andere
representaties. Met deze term doelen we op het verbullen van verborgenheden in
narratieven met als doel het algemeen geldende karakter daarvan te benadrukken
en de suggestie van maakbaarheid in de stand te houden.

Maakbare werkelijkbeid en decontextualiseren van actoren
Verder kunnen we het anonimiseren als kenmerk van modernistische narratieven
noemen. Niet de individuele ervaring staat centraal, maar de grootst gemene
deler, de statistiek van de grote aantallen, en de homogene definitie van de
werkelijkheid. Dit maakt controle en maakbaarheid mogeliik. In meer algemene
zin geformuleerd gaat het daarbii om het anonimiseren van personen, ervaringen
en gebeurtenissen door deze los van hun context te beschrilven. Een tweede

belangrijk karakteristiek is derhalve het dea)ntextualiseren dat in her narratief
plaatsvindt.
Pe«ecte en objectieve kennis en stabiliseren van betekenissen
Een derde belangrijk thema dat uit het debat tussen postmodernen en modernen
naar voren komt, betreft het stabiliseren van betekenissen en
betekenisconstructies. Dat wil zeggen het vaststellen van een common ground waar

aan we niet meer hoeven te twijfelen. Perfecte kennis betekent steeds verder de
werkelijkheid kenbaar maken. Dat gebeurt in stappen en dat vraagt derhalve om
het vasthouden, het continueren van eerder verzamelde kennis.

Prioriteren van bet artefact
Zowel Creswell (1998) als Law (1994) verwijzen naar de betekenis van het
artefact als drager van deze drie handelingspraktijken en daarmee als
agingrijpingspunt voor onderzoek. Artefact heeft zowel de betekenis van door
mensen gemaakte voorwerp of gereedschap, als een resultaat van een experiment
dat niet vanuit het onderwerp van het experiment voortkomt, maar vanuit de
gevolgde aanpak. De term artefact verwijst daarmee zowel naar het hulpmiddel
als naar een uitkomst van een gekozen handelingswijze. Beide auteurs geven aan
dat het artefact zowel methodisch, sociaal als inhoudelijk betekenis heeft.
Pnoriteren van  bet artfaa verwijst daarmee naar de keuze voor techniek als
hulpmiddel voor streven naar een maakbare en controleerbare werkelijkheid.

Concepten voor stroomopwaartse en stroomafwaartse benaderingen
Impliciteren, decontextualiseren, stabiliseren en prioriteren zijn vier praktijken in
een stroomafwaartse benadering van kennisontwikkeling. Het zijn praktijken die
dienen om tot maakbare, controleerbare en perfecte kennis te komen. Deze
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perfecte kennis is op basis van directe observatie en vanuit een veronderstelde
permanente samenhang, empirisch toetsbaar. Welke praktijken van
kennisontwikkeling kunnen hier tegenover gesteld worden?

Wat upstream praktijken zijn, is daarmee de volgende vraag. Dit brengt
ons op een tweede set van concepten. Deze betreffen:

_Het toestaan van meerdere, gevarieerde werkelijkheden, en daarmee van
andere wijzen van kennisontwikkeling en andere verborgenheden.

_Het mede in beschouwing nemen van de positie en rol van de
onderzoeker of waarnemer, en zijn interactie met andere actoren, en daarmee het

geven van een 'gezicht' aan deze actoren.
_De explicitering van de in taal besloten statica van interpretaties en

daarmee verbonden morele en ethische, ontologische, epistemologische en
methodologische vraagstukken.

Deze handelingen zijn complementair aan de hiervoor geschetstefaws. Aldus
ontstaan begrippenparen waarmee vanuit een constructivistische positie,
stroomopwaartse en stroomafwaartse manieren van denken te bevragen en op
een continuum te duiden zi in. Heide manieren van denken zijn elkaars

complement en niet elkaar uitsluitende keuzes. 'Stroomopwaarts gaan' betekent
zoeken naar de bronnen van de stroom naar beneden. 'Stroomafwaarts drijven'
betekent handelen vanuit tijdelijke keuzes die weliswaar geinformeerd, verfijnd
en draagvlak hebben maar voortdurend om herinterpretatie vragen.

Impliciteren versus expliciteren
Tegenover de activiteit van het impliciteren staat het expliciteren of het benoemen
van andere wijzen van kennisontwikkeling. Via narratieven van anderen kunnen
verborgenheden onthuld worden en het impliciteren van methoden doorbroken.
Expliciteren heeft derhalve betrekking op het onderkennen dat er andere
kenbare werkelijkheden zijn, dat er beperkingen zijn aan de verhouding tussen
onderzoeker en het onderzochte, en dat er derhalve meerdere methoden zijn.
Contextualiseren versus decontextualiseren
De tegenhanger van het decontextualiseren is de activiteit van het contextualiseren,
in de zin van onderkennen of zoeken van situationele verschillen door de
actoren te benoemen. Dit kan op vele manieren. Door aandacht te geven aan het
lokale en tijdelijke karakter van ervaringen en gebeurtenissen. 0 f door
individuen in hun sociale en historische context te plaatsen. Het vertrekpunt van
meervoudigheid in perspectieven betekent actoren en hun narratieven in een
context plaatsten waardoor meer varilteit zichtbaar wordt.

Dynamiseren versus stabiliseren
Tegenover het stabiliseren staat het dynamiseren van betekenissen en van
betekenisconstructies. Dit zijn activiteiten die telkens weer gericht zijn op het
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doorbreken van in de taal besloten verstarring, verhulling, controle, en
homogenisering, als gestreefd wordt naar een objectieve representatie van de
werkelijkheid. Dynarniseren betekent maakbaarheid, perfectioneren en
controleren problematiseren door via andere narratieven andere representaties
voor het voetlicht te brengen.

Prioriteren van bet menselijk bandelen versus bet artefact
Met dit begrippenpaar brengen we tot uitdrukking dat de inzet van technologie
als artefact een keuze is. Niet een keuze tussen handmatig werken of
automatiseren, maar tussen redeneren vanuit de mogelijkheden van het sociale
versus de mogelijkheden van het technische.

Samengevat levert de confrontatie tussen modernistische en postmodernistische
posities begrippenparen op die behulpzaam kunnen zijn bij blootleggen van de
narratieve karakteristieken. Voornoemde begrippenparen hebben betrekking op
de methoden, betekenissen en actoren die in een narratief te onderkennen ziin
Deze eerste operationalisering wijst ons op enige belangrijke handelingen of
praktijken van een modernistische of juist meer kritische positie. De
begrippenparen zijn kapstokken voor verdere explicitering, voor een gesprek met
andere actoren, voor een zoekproces naar andere et:varingen en opvattingen.

Een korte illustratie:

In de opnamestudio van Eno is de meest geavanceerde opnameapparatuur synoniem met het steven naar de perfecte,
volledig controleerbare en maakbare registratie van muziek. Het streven is om allerlei imperfecties te verhullen in de
veronderstelling dat dit tot betere muziek leidt. De vele opties en effecten lijken bedoeld te zijn om de artiest tot
codperatie te verleiden en zijn eigen handicaps te helpen verbergen. Het registreren van muziek impliceert en impliciteert
een bepaalde methode van werken. Hel begrippenpaar decontextualiseren-contextualiseren richt onze aandacht op het
weglaten van actoren die deze opvatting van muziek kunnen verstoren. Zoals een zeer variabele context als publiek,
krakende en niet geheel zuivere instrumenten, of humeurige muzikanten. Het stabiliseren kan in dit verband begrepen
worden als het stabiliseren van de definitie van muziek, waarbij steeds nieuwere versies van apparatuur het steeds beter
mogelijk maken deze interpretatie van muziek te realiseren.

3.7 Samenvatting

Recapitulatie van de probleemstelling van deze studie
Deze studio is gcen zocktocht naar algemeen geldende criteria om vast te stellen
o f een kennisclaim over ICT juist of oniuist is - dat zou slechts in nieuwe
verhalen resulteren zonder te weten o f we daarmee de verborgenheden uit de
oude verhalen geruisloos overnemen. Het gaat daarentegen om de ontwikkeling
van conceptuele kaders om verhalen vanuit een narratieve benadering te kunnen
beoordelen en waarderen. In de ontwikkeling van deze kaders zijn
achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde:
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1 De verborgenheden in kennis en kennisontwikkeling die betrekking
hebben op veronderstellingen, idealen, vanzelfsprekendheden,
verantwoordelijkheden.

_2 De productie van kennisclaims en de verborgenheden die in
productieprocessen besloten kunnen liggen.

_3 De wijze waarop verborgenheden in narratieven over ICT meer impliciet
worden, of juist meer expliciet.

_4 De invloeden van een narratief over ICT en de daarin besloten
verborgenheden op het vermogen tot herinterpretatie.

5 De sturingsgevolgen van een afnemend vermogen tot herinterpretatie van
uitspraken en redeneringen over ICT.

Expliciteren en problematiseren van ICT-narratieven heeft derhalve betrekking
op het vermogen tot reflexiviteit en de mogelijke consequenties van beperkte
reflexiviteit. Met andere woorden: niet het waarheidsgehalte van kennisclaims
over ICI' is aan de orde, maar of mensen in hun narratieven over ICT in staat
zijn andere verhalen, andere vertellers en andere kennisclaims te blijven horen,
en die van zichzelf te beoordelen. In plaats van als doven achter de aan ICT
toegekende mogelijkheden op een betere wereld, aan te blijven lopen.

Recapitulatie van de vragen uit hoofdstuk 2
In dit hoofdstuk is ingegaan op het onderwerp kennisontwikkeling en
verborgenheden. In hoofdstuk 2 zijn daarover de volgende vragen gesteld:

_Welke intellectuele posities zijn te onderscheiden in het streven om over
de wereld buiten ons kennisclaims te formuleren?

_Wat zijn relevante karakteristieken van deze posities en van de betekenis
van kennisclaims en de wijze van produceren?

_Welke impliciete aannames en veronderstellingen en andere

verborgenheden kunnen aan een ingenomen positie, en de daar mee
samenhangende doelen en claims, onderscheiden worelen?

_Vanuit welke intellectuele positie dient de aanpak van deze st:udie
opgezet te worden en welke concepten zijn daarroor nodig?

Stroomopwaarts en stroomafwaarts
De beantwoording op de eerste twee vragen kunnen we samenvatten in het
onderscheid tussen positivistische en constructivistische posities ten aanzien van
kennisontwikkeling. Dit onderscheid is tot stand gekomen door een bespreking
van het debat tussen moderrlisten en postmodernisten, tussen aanhangers van

representatieve en van constructieve benaderingen van kennisontwikkeling.
Beide posities zijn aan de hand van vier perspectieven op kennisontwikkeling
verder uitgewerkt. Deze perspectieven zijn: het ethische of morele, het
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ontologische, het epistemologische en het methodologische perspectiefi In
onderstaand overzicht zijn enkele onderscheidende karakteristieken van beide

posities samengevat.

positivisme constructivisme

emiek                       b,paald door de. ont,Idgische *ositte Vah.de        g-,611'rege" vootv M ande interalie      :       -waamemer

ontologie realisme - er is een objectieve, kenbare relativisme - werkelijkheden zijn gerelateerd aan
exteme werkelijkheid de sociale structuur en alleen voor betrokkenen

kenbaar

epistemoloie  -2    duilistisch in objectief - de waamemeikari' ,   , trindidioneel ed subjectief - kennistwordt in
vaststellen hoe dd dingen vierkelijk zin      1  111    intedctie gevormd enkan niet geabitraheerd

worden vanda context                ' - -

methodologie expedmenteel en manipulatief - verificatie of hermeneutisch en dialectisch gericht op
falsificatie van hypothesen deconstructie van lokale kennis

Met clit raamwerk hebben we vervolgens stroomafwaartse (te vergelijken met
technologie-effect benaderingen) en stroomopwaartse (toekenning-technologie
benaderingen) manieren van denken onderscheiden. Beide manieren van denken
staan in de context van de vragen over expliciteren en waarderen als
supplementair ten opzichte van elkaar. Het ene is nodig om het andere te
kunnen articuleren. Het raamwerk en de daarop gebaseerde denkpraktijken
dienen tevens als conceptuele kader voor de volgende stappen in deze studie.

Verborgenheden in narratieven
In het bespreken van het onderscheid tussen beide benaderingen zijn aan de
hand van kritieken op het modernisme de belangrijkste moderniteitskwalen
samengevat. Deze vormen de bron voor het benoemen van impliciete aannames

en veronderstellingen die aan een modernistische positie verbonden zijn. De
term verborgenheden verwijst naar deze 'kwalen' van het modernisme. De
verborgenheden hangen samen met het streven naar een perfecte representatie
van de werkelijkheid en de controle daarop, en het ontkennen van meervoudige,
door actoren geconstrueerde werkelijkheden. Daarmee is een antwoord gegeven
op bovengenoemde derde vraag.

Conceptueel kader

Op grond van dit materiaal is vet:volgens het conceptuele kader voor het
expliciteren en waarderen van verhalen over ICT verder uitgewerkt. Wij vatten
dit als volgt samen.

Het narratief als proces van verbalen
In deze studio verwijst de term narratief naar het proces van verbalen, naar het
onder woorden brengen van ervaringen, gebeurtenissen, opvattingen of idealen,
opdat daarover met anderen gecommuniceerd kan worden en opdat de eigen
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interpretatie van de wereld om ons heen consistenter wordt. Redeneringen en
uitspraken over ICI' zijn te begrijpen als een narratief.

Deconstructie als strategie van onder4ek
Deconstructie begrijpen we als een strategie om de taal waarin betekenissen
geconstrueerd worden te analyseren. In de deconstructie worden de logica,
impliciete ordeningen, causale relaties, tegenstellingen, van de taal, losgemaakt
van de kennisclaims zelve.

In*liciteren versus expliciteren
Dit verwijst naar de handelingen en methoden die verborgenheden in stand
houden respectievelijk die gericht zijn op de onthulling van impliciete aannames,
veronderstellingen en uitsluitingen. Deze kunnen betrekking hebben op de
intellectuele posities, op rollen en handelingen van actoren, op de doelen van
kennisontwikkeling, en dergelijke.
Decontextualiseren versus contextualiseren
Deze dichotomie verwilst naar at:gumentaties en uitspraken waarin actoren als
anonieme individuen worden gezien. Het streven naar objectieve kennis en
maakbaarheid impliceert het ontkennen en weglaten van specifieke en lokale
contexten van actoren, en het ontkennen van vari8teit.

Stabiliseren  versus  dynamiseren
Stabiliteit van betekenissen is een essentiele voorwaarde om de werkelijkheid
verder te kunnen ontdekken (en geen andere toe te laten) en om vari8teit in
contexten, taal, actoren, ordeningen, zoveel mogelijk tegen te gaan. Stabiliseren is
het inkapselen van betekenissen opdat de productie van kennis gecontroleerd
kan worden.

Prioriteren van bet menselijk band€len versus bet artefact
Met dit begrippenpaar brengen we tot uitdrukking dat de inzet van technologie
als artefact een keuze is. Niet een keuze tussen handmatig werken of
automatiseren maar tussen het redeneren vanuit de mogelijkheden van het
sociale versus het technische.

De volgende stap in de ontwikkeling van kaders en methode
Het expliciteren van de posities die actoren in hun narratief innemen, en het
benoemen van de daaraan mogelijkerwijs verbonden kwalen, vormen de eerste
stap in het te ontwikkelen conceptuele raamwerk. Voor het analyseren van het
vermogen tot herinterpreteren van het narratief is meer inzicht nodig in de wijze
waarop kennisclaims geproduceerd worden. Er is immers geen grond om alleen
op basis van de uitkomsten, de kennisclaims, of het perspectief, een waardering
van een narratief te maken. Dit zou immers impliceren dat er van juiste of
onjuiste kennis sprake is. Bovendien zijn er zonder het proces van
kennisontwikkeling te kennen, geen aangrijpingspunten om met betrokkenen
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over hun claims in gesprek te gaan. Een beschrijving van het productieproces, en
de analyse daarvan, is noodzakelijk voor de stap naar het waarderen en andere
wijzen van acteren.

Positie in deze studie
De positie die in deze studie wordt ingenomen is die van het reflexief
constructivisme. Wif hebben beargumenteerd dat alleen vanuit deze positie een
methodische strategic voor het expliciteren en waarderen van narratieven
mogelijk is. Een strategie waarin de analyse gericht wordt op de specifieke
karakteristieken van een verhaal, op de context van de individuen die een verhaal
vertellen, op de niet-eindigheid van verhalen, en op de ethische en morele
vraagstukken die in verhalen besloten liggen.

Volgende stap
De stappen in het onderzoek die in hoofdstuk 2 beschreven zijn, betreffen kort
samengevat:

1 Posities in kennisontwikkeling en mogelijke verborgenheden
2 Productiekarakteristieken van kennisclaims
3 Vermogen tot herinterpreteren
4 Sturingsgevolgen
5 Intel:ventiemethodologie

In het volgende hoofdstuk 4 wordt de tweede stap van het onderzoek -
productiekarakteristieken van kennisclaims - behandeld.
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PRODUCTIEKARAKTERISTIEKEN VAN KENNISCIAIMS

4.1 Inleiding
De term kennisclaim is in hoofdstuk 2 omschreven als een aanspraak of een
pretentie iets over een onderwerp te weten. Het 'weten' is de uitkomst van een
sociaal proces waarin actoren een werkeliikheid construeren. Deze werkelijkheid
is intersubjectief. Zo ook is kennis intersubjectief en te begrijpen als een
gezamenlijk aanspraak van een aantal mensen. Dit betekent dat er over een
onderwerp meerdere aanspraken zullen bestaan die onderling vet:schillen. Zoals
in het voorbeeld van de muziekstudio: de technicus beweert dat de digitale
opnameapparatuur meer vihiheid biedt, en de musicus vindt dat hi j zijn vrijheid is
kwijtgeraakt.

Bij het uitwerking van de probleemstelling is gesteld dat deze studie zich
niet richt op de vraag wie er gelijk heeft, maar wie beter geinformeerd is, en of er
wellicht anderen ziin die nog beter geinformeerd zijn over een specifiek
vraagstuk. We gaan er van uit dat, afhankelijk van de situatie, voor sommige
musici ICT helpt om tot een prestatie te komen en dat voor anderen technologie
eerder in de weg zit. Dit kan evenwel veranderen. Nieuwe verschiinselen, nieuwe
hulpmiddelen en nieuwe interacties kunnen tot nieuwe kennis leiden. Kennis is
niet statisch omdat werkelijkheden voortdurend in constructie zijn.

Als kennis dynamisch is en als pretenties kunnen verschuiven is dus niet
de vraag wie gelijk heeft, maar o f iemand in staat is ziin kennis over een
onderwerp opnieuw te interpreteren en zijn aanspraken te herzien. Dit hebben
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we het vermogen tot herinterpreteren genoemd. De vraag is derhalve of mensen
in staat zijn hun aanspraken te herzien, te nuanceren, of met anderen te
onderzoeken. Of beter, de vraag is wanneer mensen niet in staat zijn, niet het
vermogen bezitten, hun kennisclaim te herinterpreteren.

Het analyseren van een dergelijk onvermogen betekent onderzoeken hoe
kennisclaims tot stand komen en wat actoren kan hinderen om tot andere
kennisclaims te komen. We begrijpen het voortbrengen van kennisclaims als een
productieproces en vragen ons af wat behulpzame concepten  zijn om te kunnen

analyseren waarom in een proces geen andere kennisclaims geproduceerd
kunnen worden. Voor de beantwoording zal mede gebruik gemaakt worden van
de eerder genoemde verborgenheden in de productie van kennisclaims. Daarbij
zullen we ons vooral richten op de productie van kennisclaims over ICI'. De
uitkomsten van dit onderzoek vormen tevens aangrijpingspunten voor
interventies om stagnaties in het vermogen tot herinterpreteren te doorbreken.
Dit geeft een verklaring voor de titel van dit hoofdstuk: de

productiekarakteristieken van kennisclaims

De onderwerpen die in dit hoofdstuk behandeld worden volgen de stappen in
bovenstaande inleiding. De onderwerpen zijn:

_Welke theoretische noties en concepten zijn bruikbaar om de productie
van kennisclaims te kunnen analyseren (4.2)?

_Welke karakteristieken van productieprocessen kunnen we
onderscheiden om verborgenheden te expliciteren (4.3)?

_Welke karakteristieken zijn specifiek voor productieprocessen van
kennisclaims over ICI' om verborgenheden te expliciteren (4.4)7

_Welke mechanismen kunnen er toe leiden dat geen herinterpretatie van
kennisclaims over ICI gemaakt kan worden waardoor sprake is van stagnatie of
irreflexiviteit  (4.4) P

In het volgende hoofdstuk wordt met de resultaten van de beantwoording van
deze vragen verder gegaan en behandelen we de sturingsgevolgen van het niet
kunnen herzien van kenniscl;aims.

4.2 De productie van kennisclaims als organiseerproces
Karl Weick heeft vanuit de sociale-psychologie een perspectief op organiseren
geformuleerd met als titel Tbe social-pgcbology  oforlaniging (Weick 1979). In clit
perspectief worden organiseerprocessen gedefinieerd als een samenstel van
interacties tussen actoren. Deze interacties zijn gericht op het reduceren van

meerduidigheid of dubbelzinnigheid in input. In de volgende subparagrafen
wordt stil gestaan bij de concepten die Weick gebruikt (4.2.1) en bij de relaties
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tussen deze concepten (4.2.2). We sluiten af met een korte recapitulatie (4.2.3).
In de volgende paragraaf (4.3) staat de vraag centraal of dit perspectief, en de
daarin aangereikte karakteristieken van productieprocessen, bruikbaar is om de
in de inleiding gestelde vragen te beantwoorden.

4.2.10rganiseerconcepten
Definitie van oqaniseren
Organiseerprocessen richten zich op het verhelderen van puzzels ten einde tot
een resultaat te kunnen komen. De term puzzel refereert zowel aan het oplossen
van een vraag als aan het geintrigeerd zijn door een vraagstuk. Er zijn vele
manieren om uit een puzzel, uit input die op meerdere manieren te duiden is,
betekenissen te destilleren die het voor betrokkenen mogelijk maken gericht te
handelen.

Organiseren is in het perspectief van Weick een aaneenschakeling van
interactieprocessen die gericht zijn op het reduceren van meerduidigheid in
waarnemingen, opdrachten, vragen, et cetera; input waar mensen mee aan de slag
willen gaan. Deze input kan begrepen worden als ruwe informatie, als ruw
materiaal, dat ruis bevat, en dat voor meerdere interpretaties vatbaar is. De input
is meerduidig van aard - er is sprake van equivocality in input. Mensen zullen
volgens bepaalde regels of recepten, die reeds afgesproken kunnen zijn of die
men al doende wil ontwikkelen, hun interactieprocessen organiseren om deze
meerduidigheid te verminderen. De recepten zijn onderdeel van wat Weick een
grammar noemt. Hil geeft daarmee aan dat recepten niet als een eenduidige en
complete set van voorschriften begrepen kunnen worden, maar als een taal die
mensen gebruiken om het organiseren vorm te geven.

De definitie van organiseren luidt als volgt: a consensual  validatedgrammar
for reducing equivocaliLy  by  means  of sensible interlocked  behaviour  Weick 1979.·3)zG. Dat
wil zeggen, organiseren is een proces waarbij actoren in onderlinge interactie en
met behulp van een gezamenlijk overeengekomen grammar17, meerduidigheid in
de input verminderen. Deze definitie vraagt om een verdere ontleding, om de
mogelijkheden van dit perspectief voor het analyseren van kennisontwikkeling te
kunnen bepalen.

16 Dit perspectief op organiseren richt zich op processen die in alle mogelijke settings van organisaties kunnen
plaatsvinden, werkprocessen in afdelingen, netwerken van mensen die lets willen realiseren, virtuele organisaties,
tijdelijke samenwerkingsverbanden, et cetera. Het laat ruimte voor uiteenlopende opvattingen over wat organisaties zijn,
hoe organiseren in de praktijk kan plaatsvinden en wat mogelijke verbeteringen zijn. Er zijn immers geen vooraf gegeven
definities van wat bijvoorbeeld 'organisatie-structuuf is, anders dan dat 'structuuf een verzameling regels en
interactiepatronen zijn waarin afspraken over verdelingen van taken, verantwoordelijkheden en communicatielijnen
tussen mensen vast liggen. In dit perspectief op organiseren zullen organisaties beschouwd worden als een set van
juridische of economische afspraken betreffende de afbakening van actoren en activiteiten.

17 Teneinde zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke vocabulaire van Weick te blijven zullen enkele minder makkelijk te
vertalen temien, zoals grammar en sensib/e, zoveel mogelijk als term gehandhaafd blijven zonder daarbij in de tekst een
typografisch onderscheid te maken.
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Equivocality  of meerduidigbeid
De term equivocalily staat voor meerduidigheid in het materiaal dat actoren willen
bewerken. Dit materiaal vormt het stat:tpunt van interactieprocessen. Actoren
streven in onderlinge interactie naar een reductie van de gepercipieerde
meerduidigheid.  Wat  boudt un  opdracbt precies  in, wat gebeurt  er in  mijn  omgeving of

welk e#ect bebben on* activiteiten, zijn mogelijke vragen die over deze input gesteld
kunnen worden. Er is altijd wel, in meer of mindere mate, sprake van een puzzel.
Of het nu gaat om de juiste handelingen bij het opnemen van muziek (wat
ondanks de bij de recorder geleverde handleiding toch een aanzienli)ke puzzel
kan zijn) of om te begrijpen waarom sornmige werklozen geen baan kunnen
vinden (een waarneming waar een onderzoeker zich een vraag over stelt).
Daarbii wordt er van uit gegaan dat actoren deze gepercipieerde meerduidigheid
willen reduceren, teneinde tot een actie, conclusie, of resultaat te kunnen komen.

Interacties tussen actoren
Een tweede aspect van organiseren is dat reductie van meerduidigheid in
interacties tussen individuen plaats vindt. Bij het produceren van kennis is in dit
perspectie f derhalve meer dan 66n actor betrokken. Wat niet wil zeggen dat een
actor niet gedurende een langere tijd op zichzelf bezig kan zijn met het
interpreteren van bijvoorbeeld onderzoeksgegevens of het instellen van een
recorder. Echter de wijze waarop een individu deze activiteiten uitvoert zal veelal
in een verleden een keer ziin overgedragen, besproken, of geoefend, en er zal in
de toekomst een moment komen waarop op resultaten en ervaringen wordt
teruggeblikt. Organiseren betekent dat er tussen mensen interactieprocessen
bestaan waarin handelingen van de ene persoon reacties bij de ander oproepen.
De andere actor kan op meerdere manier present zijn.
Interlocked  behaviour  of gekoppeld  gedrag
Als voorbeeld volgen hierna enige handelingen die als start gezien kunnen
worden van een reeks van interacties tussen actoren:

_Het selecteren, of afl: akenen, van meerduidige input uit een
veranderende omgeving. Biivoorbeeld door zich, uit een veelheid aan
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, waarin vele puzzels verscholen liggen, te
richten op een groep mensen die als werkloos getypeerd zijn en die voor langere
ti id geen baan kunnen vinden.

Het selecteren en uitvoeren van een aanpak om meerduidigheid te
reduceren. Bijvoorbeeld de wilze waarop, en de volgorde waarin, een puzzel zal
worden onderzocht. Dit kan bijvoorbeeld een literatuuronderzoek zijn, een
steekproef, of een gesprek met een werkzoekende.

Het afwi iken van een bestaande werkwijze. Het anders dan gebruikelijk
te werk gaan, door een puzzel anders te definieren of door nieuwe wegen te
behandelen bij het interpreteren, kan aanleiding geven tot reacties van anderen.
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Het evalueren van een interpretatiewijze is een laatste voorbeeld van een
handeling waarbij een actor met anderen meerduidigheid - is het onderzoek
goed gegaan, begrijpen we de uitkomsten - wil verminderen.

In interactieprocessen gaat het om meer dan het verduidelijken van inhoud. Er is
tevens sprake van een beinvloeding van de wijze van het verduidelijken. Het
stellen van een vraag kan door de ander beantwoord worden met een inhoudelijk
antwoord. In dat geval gaat de ander blijkbaar mee met de formulering van de
vraag, en met het hanteren van een bepaalde vraag- en antwoordcyclus als
methode voor het verwijderen van meerduidigheid. De ander kan ook op een
wijze reageren die maakt dat eerst een andere vraag gesteld moet worden, of dat
een ander persoon voor een antwoord gezocht moet worden. Op handelingen
kunnen anderen, kort samengevat, reageren door een bepaalde keuze,
interpretatie of evaluatie te accepteren, te verwerpen of aan te passen. Dit zal
vervolgens weer een reactie van de eerste actor oproepen: de tweede actor

volgen, of juist zijn reactie verwerpen. Er is aldus sprake van interlocked bebaviour
of gekoppeld gedrag. Actoren reageren  op elkaars handelingen en geven inhoud
aan hun onderlinge relatie en hun werkwijze.

Double interacts of dubbele interacties
Weick bouwt in zijn perspectief voort op het werk van Hollander en willis 18.
Deze stellen dat een dubbele interactiecyclus de basiseenheid vormt voor het
beschrijven en analyseren van interpersoonlijke beinvloeding. Een dubbele
interactie houdt in dat de eerste persoon acteert in de richting van een ander
(actie 1), de ander reageert of respondeert (actie 2 - nota bene niet reageren is
ook een vorm van responderen), en vervolgens komt er een reactie van de eerste
persoon (actie 3). Acties 1 en 2 vormen een interactie evenals de acties 2 en 3,
zodat de acties gezamenlijk een double interact vormen. Met interlocked behaviour
wordt dus gekoppeld gedrag bedoeld op basis van dubbele interactie cycli. In
dubbele interacties kunnen vier basisvormen van beYnvloeding onderscheiden
worden: eensgezindheid, non-conformisme, onafhankelijkheid en conformisme.
In het schema op de volgende pagina zijn deze basisvormen afgeleid van een
simpel interactieproces waarbij twee actoren zich voor keuze A of keuze B
kunnen uitspreken.

Vormen van beinvioeding in dubbele interacties tussen persoon (1) en (2}
eerste actie (1) tweede actie of interactie (2) derde actie of dubbele interactie invloed

0)

18 Zie (Weick 1979:89) waarin uitgebreid op wat Weick noemt de bouwstenen van organiseerprocessen ingegaan wordt.
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keuze A keuze A keuze A eensgezind
keuze A keuze A keuze B non-confomiist

keuze A keuze B keuze A onafhankel kheid
keuze A keuze B keuze B conformist

Bij deze eenvoudige weergave van de dubbele interactie als basis voor cycli
waarin meerduidigheid wordt gereduceerd is het volgende commentaar te

plastsen. Dit schema wil niet de suggestie wekken dat met de beschrijving van de
diadische structuur de betekenis van 'invloed' vastgesteld en bevroren kan
worden. Invloed is niet een statisch gegeven maar een tijdelijke resultante van
een interactieproces. Er is een derde nodig, en in de praktijk ook vaak aanwezig,
om het interactieproces te verrijken en te voorkomen dat actoren in hun relatie
stagneren en 'alti id' bijvoorbeeld conformist blijven. Als tweede commentaar

wijzen wij er op dat interactieprocessen vanzelfsprekend complexer zijn. Zowel
ten aanzien van de keuzes als de invloeden die actoren op elkaar uitoefenen. We
dienen het simpele overzicht derhalve te begrijpen als opmaat voor de criteria die
Guba en Lincoln onderscheiden voor de beoordeling van de kwaliteit van
interpretaties (zie paragraaf 3.5). Deze criteria waren: infonned (kwaliteit en
beschikbaarheid van informatie waarop inzichten gebaseerd zijn), sophistication (de
mate waarin informatie zinvol geinterpreteerd en gebruikt wordt) en consensus

(het draagvlak bi j betrokkenen)

Samengevat: dubbele interacties vormen de bouwstenen voor het reduceren Iran

meerduidigheid en voor het produceren van kennisclaims. Gekoppeld gedrag
van actoren is aan de orde als er sprake is van dubbele interacties tussen actoren.
Dit betekent onder meer dat enkele interacts waarbij een tweede actor op een
handeling van de eerste reageert, zonder dat er op deze actie gereageerd kan
worden door de eerste actor, geen bijdrage leveren aan de reductie van
meerduidigheid op het niveau van de actoren gezamentijk. Wat niet wil zeggen
dat 66n van de actoren niet 'wijzer' wordt van een enkele interact, maar dan is
sprake van nieuwe input die betrokkene met anderen via dubbele interacties gaat
gebruiken of verwerken19.

Sensible  of dejinities van  finnigbeid
Afhankelijk van het succes van een dubbele interactie in het reduceren van
meercluidigheid zullen bepaalde gekoppelde gedragingen later weer worden
gekozen. Soms helpt eensgezindheid. Door elkaar te bevestigen dat een bepaalde
methode de beste werkwijze is, zal een actie met minder kans op verstoringen

19 Interacties met voorgeprogrammeerde systemen, zoals wasmachines, schaakcomputers of voice-response
programma's, zijn in dit model te plaatsen. Uiteindelijk zal het interactiepatroon voorspelbaar worden. Bovendien bestaat

er in principe geen mogelijkheid de interacties te evalueren. Tenzij de bouwer van het programma achter zijn systeem
vandaan wenst te komen.
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kunnen verlopen. Soms helpt juist onafhankehikheid of non-conformisme om
een betere manier te vinden voor het oplossen van een puzzel.

Het adjectief sensible heeft op dit aspect, welke interactie te kiezen in een
bepaalde situatie, betrekking. Na verloop van tijd zullen actoren interactiecycli
kiezen die zij het meest behulpzaam vinden. Zinnigheid, o f nuttig o f verstandig,
is dus een criterium dat betrokkenen met elkaar definieren, en niet een criterium
dat door een onderzoeker of toeschouwer objectief kan worden ingevuld. Een
dergelijk criterium kan wel aan betrokkenen aangereikt worden en zal bii volledig
conformisme van actoren als vanzelfsprekend gevolgd worden. Een mogelijke
consequenties daarvan kan zijn dat actoren geen nieuwe meerduidigheid zullen
herkennen of kunnen verwerken, hetgeen irreflexiviteit tot gevolg heeft. Hierop
komen we in de volgende hoofdstukken uitgebreid terug. Om nieuwe
meerduidigheid in input, o f nieuwe input, te kunnen reduceren is het van belang
dat actoren tot nieuwe recepten kunnen komen voor wat nuttige of verstandige
interactiecycli zijn.
Consensual validation  of gefamenlijke waardering van een grammar
Tot zover is het tweede decl van het perspectief toegelicht: reducing equivocality  by

means  of sensible interlocked behaviour. Organiseren betekent dat mensen handelen, in
voor hen zinnige en functionele interactie-processen met anderen, om ruw
materiaal van ruis te ontdoen. Weick spreekt voorts van een consensuall validated
Manimar. Voor het reduceren van meerduidigheid is een gezamenli ike waardering
of validering van de recepten in het grammar nodig. Tbe grammar consists  of recipes
for getting things  done  wben  one  person  alone  can't  do  tbem  and  recipes for ink,preting wbat
bas been done (Weick  1979:4).  Een grammar is van belang voor het kunnen
bepalen wat relevante input is, om dubbele interacties te kiezen, om resultaten te
evalueren, et cetera.

Weick refereert hierbi  aan het werk van Sullivan die de term consensual
validation gebruikt als een kritisch alternatief voor wat sommigen wel 'de
werkelijkheid' noemen. Sullivan beoogde hiermee het begrip werkelijkheid te
vermijden omdat dit teveel de connotatie heeft van een objectieve toestand die
buiten mensen om bestaat. Met consensually validated grammar wordt
onderstreept dat actoren met elkaar een grammar delen om tot nuttige
interactieprocessen te komen. Een grammar is zowel gericht op het met
meerdere actoren komen tot een bepaald resultaat, als op het interpreteren van
de handelingen die aan een resultaat ten grondslag liggen.

4.2.2 Relaties tussen organiseerconcepten
Tot zover de toelichting op de gegeven definitie van organiseren. In het nu
volgende onderdeel wordt kort ingegaan op de modelmatige presentatie van de
activiteiten die organiseerprocessen constitueren.
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De assemblaM van interadiegcli
Organiseerprocessen zijn opgebouwd uit dubbele interactiecycli. Hiervan ziin er
vele in een sociale structuutf' voorhanden. Het selecteren van interactiecycli, en
het assembleren tot een proces van interacties, gebeurt op basis van de recepten

of assemblageregels, als onderdelen van het grammar, dat invloedrijke actoren
hanteren. Regels voor assemblage kunnen betrekking hebben op de
beschikbaarheid van mensen, gebleken succes van interactiecycli, kosten van een

cyclus, betrouwbaarheid, et cetera. Ook van deze assemblageregels zijn er
meerdere voor handen, afhankelijk van de aard van de verandering in de
omgeving, en de gepercipieerde hoeveelheid meerduidigheid in de informatie
over deze veranderingen. De relatie tussen deze drie variabelen, meerduidigheid,

21

assemblageregels en interactiecycli, is in schema 1 als een causale kaart

weergegeven.

Schema 1: reductie van meerduidigheid

hoeveelheid

meerduidigheid

4-
A

aantal

assemblageregels

1-
aantal te in te zetten

interactiecycli

Het schema laat zien dat er bii veel meerduidigheid in input, omdat er iets
onverwachts, iets onverklaarbaars wordt waargenomen, weinig assemblageregels
beschikbaar zijn. Immers veel meerduidigheid duidt op een ongewone, weinig
bekende input, waar nog weinig ervaring mee is opgedaan en er dus nog weinig
regels voor het selecteren en samenstellen van interactiecycli voorhanden zijn.
Omdat er weinig regels zijn, komen veel interactiecycli in aanmerking. Dit zal
bijdragen aan de vermindering van meerduidigheid. Bij een verandering met
weinig meerduidigheid, althans in de perceptie van betrokkenen, zal het aantal

20 Het woord organisatie kan hier vanzelfsprekend niet gebruikt worden omdat dan mogelijkerwijs al een impliciete grens
wordt getrokken tussen actoren, die van binnen' of van 'buiten' kunnen komen, en de veelheid aan interacties tussen
deze actoren.

21 Een causale kaart geeft de relaties weer tussen variabelen. Een pijl van a + b betekent dat variabele a variabele b

be'invloedt, a f- b betekent vice versa dat een verandering in een b een verandering in a zal veroorzaken. Een minteken

bij de kop van de pijl geeft aan dat er een inverse relatie bestaal tussen twee variabelen: als a groter wordt, wordt b
kleiner en andersom. Een plusteken wijst op een gelijkgerichte relatie.
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assemblageregels groter zijn, en zal het proces uit een beperkt aantal interacties
samengesteld kunnen worden. De hoeveelheid meerduidigheid die vervolgens
vet:wijderd kan worden, zal navenant beperkter zijn. Er is derhalve sprake van
een dempende kringloop waarbij na verloop van een aantal cycli een proces
stopt, dat wil zeggen er wordt gehandeld en een volgende cyclus met andere
actoren kan van start gaan.
Een korte illustratie: als een intaker van een Arbeidsbureau die een werkzoekende moet inschrijven een persoon voor
zich 'ziet' met weinig meerduidigheid, dan zal het aantal regels waarlangs de inschrijvingsinteractle zal verlopen, voor
wat betreft de intaker, groot zijn. Welke formulier, welke vragen en welke stappen in het gesprek gevolgd zullen women,
liggen grotendeels vast. Evenals wat er allemaal niet hoeft te gebeuren, omdat in recepten bepaald is dat dat nutteloos
is, niet toegestaan is, of te veel tijd kost. Vele regels, die maken dat er een gestandaardiseerd proces van vragen en
antwoorden ontstaal Een persoon die veel meerduidigheid bij de intaker oproept, bijvoorbeeld een bekende werkgever
wil zich laten inschrijven, zal andere, minder voorspelbare interactieprocessen tot gevolg hebben. Nota bene:

meerduidigheid is een gepercipieerde grootheid. De meerduidigheid van een 'standaard werkzoekende' is de resultante
van het organiseerproces waar de intaker onderdeel van uitmaakt. Een werkzoekende is als mens oneindig veel

meerduidiger dan een intaker kan of wil zien.

De hiervoor beschreven cyclus kan beschouwd worden als een bouwsteen die in
elk proces waarin meerduidigheid van input aan de orde is, zal terugkeren.
Samengevat gaat het om:

_interactiegcli: cycli van dubbele interacties die actoren tot hun beschikking
hebben om meerduidigheid te reduceren,

_assemblageregels: regels die de selectie en assemblage van interactiecycli tot
een bruikbare en adequate reeks van interacties sturen,

_dubbele interacties: interacties tussen actoren waarbij sprake is van

onderlinge beYnvloeding.

In de volgende paragrafen warden andere bouwstenen behandeld die met elkaar
in modelmatige zin het organiseren representeren.
Selection  en  retention

De reductie van meerduidigheid heeft, zoals eerder bij de toelichting op de term
grammar aan de orde is geweest, betrekking op twee typen handelingen. Het
eerste is gericht op  (...) getting things done wben one person alone can't do tbem  (...)  -

organiseren betekent met anderen op een verstandige manier meerduidige input
verwerken. Het tWeede heeft betrekking op (...) interpreting wbat bar been done (...)
- oftewel reflecteren op hoe betrokkenen een bepaald resultaat bereikt hebben.
Eerstgenoemde handelingen warden selection processen genoemd, de tweede
retention processen. Het schema waarin de relatie tussen meet:duidigheid,
assemblageregels en interactiecycli is geschetst, betreft zowel selectieprocessen
(dubbelzinnige input van buiten) als retentieprocessen (de meerduidigheid van
selectieprocessen reduceren en de resultaten opslaan). Deze twee processen zijn
als volgt aan elkaar gerelateerd - zie schema 2 op de volgende pagina. Het
plusteken duidt op een gelijk gerichte causale relatie tussen beide grootheden.
Veel selectiehandelingen zullen veel retentiehandelingen tot gevolg hebben.
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Weinig selectiehandelingen betekent omgekeerd dat er minder geinterpreteerd
hoeft te worden over wat er gedaan is.

Schema 2: relatie tussen selection en retention

selection 4 ...

1 +        ····'·'
positief

retention

De pijl terug van retentie naar selectie is van een andere orde. Er wordt hier niet
een causale relatie mee bedoeld maar een feedback relatie tussen retentie en
selectie.  Als deze relatie positief is worden ervaringen met succesvolle
interactiecycli uit het verleden als vertrekpunt, of kader, gebruikt voor de selectie
van volgende cycli. Succesvo]le recepten uit het verleden worden opnieuw
toegepast. Indien actoren deze keuze lang volhouden zal routine ontstaan, dan
zal meerduidigheid steeds op dezelfde wijze worden aangepakt en zullen
uitkomsten op dezelfde wijze worden geinterpreteerd.

Als de feedbackloop negatief is worden eerdere ervaringen juist niet
gebruikt. Men gaat al dan niet bewust afwijken van het verleden, en zelf
uitzoeken hoe meerduidigheid gereduceerd kan worden.

Ecological change en enactment
Naast selectie- en retentiehandelingen onderscheidt Weick een derde type
handelingen. Dit noemt hij enactment processen. Een moeilijk te vertalen begrip.
Het verwijst naar het focussen of het omkaderen van veranderingen in de
buitenwereld die als ruw rnateriaal verder uitgezocht moeten worden. Enactment
is omkaderen door te handelen, een ac4 die zelf weer tot veranderingen in  de
omgeving kan leiden. Verandering, Weick spreekt van ecological cbange om te
benadrukken dat het hier om het ruwe materiaal gaat en niet alleen om wat een
actor als verandering'ziet', en enactment beinvloeden elkaar in causale zin in
dezelfde richting met als uitkomst enacted equivocali(y. 'Omgeving' is in dit
begrippenkader derhalve niet een objectiefgegeven dat zich buiten een
organisatie of organiseerproces bevindt. Omgeving is het product van
organiseren, het is de resultante van interactieprocessen over wat als relevante
input voor verdere selectie te beschouwen is. Er worden geen veranderingen in
de buitenwereld gekozen, er is immers geen volledig overzicht van wat er in de
buitenwereld gaande is, maar er wordt gekozen voor bekende manieren van
handelen of juist het ontwikkelen van nieuwe handelingen. In schema 3 is deze
relatie weergegeven.
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Schema 3: relatie tussen ecological change en enactment

ecological change

+ +TV

enactment

4.
enacted equivocality

input for selection

Deze causale kaart laat zien dat meer enactment tot meer omkadering van
ecological change Ieiden, de daaruit resulterende toename aan input leidt weer tot
meer enactment. Dit proces resulteert in steeds meer enacted equivocality, of
omkaderde meerduidige input, en zal zichzelf opblazen22 als de

enactmenthandeling zelf niet wordt bijgestuurd. Zoals retentieprocessen de
selectieprocessen beYnvloeden, zo is er een vergelijkbare relatie tussen enactment
en retentie te leggen. Vanuit retentie zal bij een positieve feedbackloop het
enactment proces gestuurd worden met intel:pretaties van wat nuttige input is en
wat niet interessant is om nader te bekijken. Ook hier kan bij langdurige
positieve sturing sprake zijn van routine o f verstarring: alleen wat vroeger
succesvol was wordt als relevante omgeving beschouwd. Een negatieve
feedbackloop kunnen we omschrijven als 'met een andere bril op naar de
buitenwereld kijken'.
Model van oGanisee,processen
In schema 4 zijn de voorgaande schema's samengevoegd tot een structuur
waarin de onderlinge samenhang tussen enactment, selection en retention als
bouwstenen van organiseerprocessen is weergegeven. Zie de volgende pagina.

Grammar en grammars - stable subassemblies en loosely coupled fystems
Alhoewel dat tot zover niet expliciet aan de orde is geweest, zal duidelijk zijn dat
een organiseergrammar niet als een totale receptuur door alle actoren in een
proces gevolgd zal worden. Zoals aangegeven is een grammar een resultante van
een voortgaand proces van gezamenlijke validering, waarbij meerdere
concurrerende recepten of meerdere uiteenlopende grammars aan de orde zijn.
Actoren zullen in verschillende valideringsprocessen betrokken zijn, en ook
verschillende interpretaties maken van wat is overeengekomen. Deze vari8teit is
een noodzakeliike voorwaarde voor het omkaderen van nieuwe ontwikkelingen,

22 Een voorbeeld van dit 'opblazen' is de 'information disease' waar sommige managers bij het werken met internet en E-

mail blijkbaar aan kunnen leiden. Deze managers 'zien' steeds meer mogelijk relevante input maar veroorzaken zelf ook
weer allerlei veranderingen, door op al deze mail te reageren, waardoor ze met nog meer input geconfronteerd worden.

85



ICT en het gekluisterde denken

voor het kunnen samenwerken met nieuwe actoren, en voor het benutten van
uiteenlopende competenties van actoren. Weick vertaalt deze dynamiek door in
organiseerprocessen onderscheid te maken tussen wat hij noemt stable

subassemblies en van loose(y coupled subassemblies.

Schema 4: structuur van organiseerprocessen

ecological change

1+ 1+
enactment 4

.1                pos"fnegatiefselection 4

positief

+ *          negatief
retention

Stabiele subassemblages verwijzen naar actoren die vanuit een gedeeld en relatief
stabiel grammar specifieke organiseerprocessen samenstellen en dat over een
langere periode met succes weten vol te houden. Subassemblages zullen deels
dezelfde recepten gebruiken, deels eigen specifieke recepten kennen die niet
door andere actoren gevalideerd worden. Met andere woorden een grammar is in
feite een verzameling van grammars. Afhankelijk van wie men spreekt of van het
proces dat onderzocht wordt zullen betrokkenen spreken van 'het' grammar. Er
is dus geen sprake van subgrammars maar van spelers die over uiteenlopende
recepten onderhandelen en de resultaten als een tijdelijk consensually validated
grammar betitelen.

De relaties tussen de stabiele subassemblages bestaan uit wat Weick
noemt looseb coupled relaties. Een uitdrukking die aangeeft dat varitteit mogelijk is

en dat in organiseerprocessen niet alle actoren strak op elkaar betrokken kunnen
zijn en al hun handelen gezamenlijk valideren.

4.2.3 Recapitulatie
Tot zover zijn, naast een toelichting op de definitie van het perspectief op
organiseren van Weick, de bouwstenen van organiseerprocessen behandeld.
Tevens is ingegaan op het grammar met de recepten op basis waarvan de actoren
hun interacties organiseren. Resumerend kunnen we de volgende bouwstenen
onderscheiden. Deze bouwstenen vormen het conceptuele kader met behulp
waan·an organiseerprocessen geanalyseerd kunnen worden.
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_Dubbele interacties zijn interacties tussen actoren waarbij sprake is van
onderlinge beinvloeding. Het ziin de bouwstenen in interactiecycli en deze geven
zicht op de wiize waarop actoren elkaar wederzijds beinvloeden.

_Assemblageregels zijn procedures, richtlijnen of instructies die invloedrijke
actoren hanteren om interactiecycli te selecteren en samen te stellen tot een
samenhangende reeks van handelingen.

-Interactiecycli in selectieprocessen bestaan uit cycli van dubbele interacties die
actoren tot hun beschikking hebben om meerduidigheid in input te verwijderen.

_Interactiegcli in retentieprocessen zijn gericht op het reduceren van
meerduidigheid in interpretaties van wat enactment en selectie hebben

opgeleverd.
_De feedback loops vanuit retention naar enactment en selection kunnen

positief zijn (gebruik maken van eerdere ervaringen) of negatief (andere wijze
van handelen ontwikkelen). De inhoud en de wijze waarop feedback plaats vindt
zijn derhalve belangrijke variabelen in de opbouw van een proces.

_Enactmentprocessen betreffen het omkaderen, in de zin van handelend de
aandacht richten, van veranderingen in de buitenwereld.

Hiermee is de eerste vraag van stap twee uit de onderzoeksaanpak beantwoord.
Namelijk: welke activiteiten kunnen in processen van meerduidigheidreductie
onderscheiden worden.  In de volgende paragraaf behandelen we de vraag of we
met dit perspectief de productie van kennisclaims, zoals omschreven in
hoofdstuk 2, en in de inleiding van dit hoofdstuk, kunnen analyseren.

4.3 Bruikbaarheid van het perspectief op organiseren
In de beschrijving van het organiseerproces zijn 'reductie van meerduidigheid' en
'productie van kennisclaims' als synoniemen gebruikt.  In deze paragraaf gaan we
na of dat werkbaar is. We behandelen achtereenvolgens:

_of het organiseerperspectief aansluit bij een constructivistische positie
(4.3.1);

_of het perspectief aansluit bij de concepten narratief en narratieve
strategic (4.3.2);

of we met dit perspectief karakteristieken van productieprocessen
kunnen formuleren die het diagnosticeren van irreflexiviteit ondersteunen (4.3.3);

of het perspectief een vocabulaire biedt om functies en betekenissen die
actoren aan ICT toekennen te benoemen (4.3.4)

4.3.1 Aansluiting 1: Organiseren en sociaal construeren
Het geschetste perspectief wordt door Weick niet als een theorie over
organisaties gepresenteerd. Dat wil zeggen, het is niet bedoeld als algemeen
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geldende verklaring van hoe de werkeliikheid gekend kan warden. Noch worden
algemeen geldende voorschriften gegeven om het organiseren te verbeteren. Het

perspectief reikt een vocabulaire aan waarmee kennisontwikkeling, in de context
van interacterende individuen, begrepen en geproblematiseerd kan worden.
Weick doet geen expliciete uitspraken over de ontologische, epistemologische en

methodologische kenmerken van zijn perspectief. Hij laat de grenzen van het
kenbare onbesproken, evenals de status van kennisclaims. Evenmin komen
ethische of morele aspecten aan de orde. Dit neemt niet weg dat met het concept
grammar' deze aspecten geproblematiseerd kunnen worden. We lichten dit in de
volgende alinea's kort toe.

Consensual validation en vragen over moraliteit en etbiek
De in narratieven ingenomen positie ten aanzien van ethiek en moraliteit kan

door explicitering van processen van consensual validation aan de orde gesteld
worden. Immers:

_De term 'organiseren' veronderstelt dat actoren handelen, om
meerduidigheid in input te reduceren, en dus input willen interpreteren. Actoren
onderkennen, op eigen gezag of door anderen daar op gewezen, dat er sprake is
van meerduidigheid. Het vraagstuk van verantwoordelijkheid nemen voor de
wijze van kennisontwikkeling en de kwaliteit van kennisclaims is aldus te
adresseren.

_Bij het produceren van kennisclaims, wat we als een proces van
organiseren begrijpen, wordt 'de ander' als essentieel verondersteld om tot
kennis te kunnen komen. 'Anderen' kunnen op meerdere manier present ziin.
Dit biedt een ingang om expliciet te maken welke anderen bij processen van
consensual validation betrokken zijn en welke geexcludeerd worden.

_De dubbel-interact als bouwsteen voor het reduceren van

meerduidigheid impliceert dat actoren op elkaar reageren. Dat wil zeggen:
actoren responderen en maken hun interactiepatronen in principe bevraagbaar
door henzelf of door derden.

Het concept consensual validation laat ruimte voor pluriforme werkelijkheden en
impliceert niet op voorhand bepaalde criteria om tussen werkelijkheden te
kiezen. Het is aan de betrokkenen zelf om daar met anderen over te
onderhandelen. Wie deze anderen ziln, welke verantwoordelijkheden zij hebben,
en welke waardering zij aan interacties hechten, kunnen bi j de analyse van
consensual validation aan de orde gesteld worden.

Reduction  of equivocaliLy en  vragen over ontologie en epistemologie

De ontologische en epistemologische posities in kennisontwikkeling kunnen we
onderzoeken door de recepten in het grammar, de assemblageregels en de
feedback loops, die de handelingen in enactment, selection en retention sturen,
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te expliciteren. De recepten bieden ingangen om actoren te bevragen op wat zij
als kenbaar veronderstellen, hoe de afbakening van het kenbare wordt
beargumenteerd, en hoe zij zich ten opzichte van kennis en kennisontwikkeling
opstellen. Daarin kunnen actoren meerdere posities innemen en al dan niet
willen streven naar perfecte, representeerbare en controleerbare kennis.

Sensible interlocked  behaviour en  vragen over metbodolo#e
De methodologische positie tenslotte is aan de orde bij de criteria die voor de
keuze voor bepaalde interactiecycli, alsmede de inzet van hulpmiddelen zoals
ICT daarbij, worden gehanteerd. De term sensible verwijst naar de methodologie
van kennisvergaring, en naar de methodologie van het valideren van de
methoden die ingezet ziin. Met andere woorden, in een grammar liggen als
methodologie de criteria besloten over hoe tot kennis gekomen kan worden.
Deze criteria kunnen zowel gericht zijn op het bevorderen van interactiecycli die
tot 'objectieve' kennis leiden als op interactie cycli die een hermeneutisch
benadering ondersteunen. Ook hier worden meerdere posities toegelaten.

We kunnen tot zover concluderen dat dit perspectief niet in tegenspraak is met
de in deze studie gekozen positie van het constructivisme. De volgende
subparagraa f gaat op de vraag in hoe het organiseerperspectief aansluit op de
concepten narratief en narratieve karakteristieken.

4.3.2 Aansluiting 2: Grammars en narratieven
Organiseren betekent het samenstellen van voortgaande, interdependente acties
die voor betrokkenen tot zinnige en praktische volgordes van handelingen leiden
en waar vervolgens zinnige en praktische resultaten uit komen. De resultaten
daaruit zijn voor betrokkenen te begrijpen als kennis. De deelnemers aan het
organiseerproces pretenderen na diverse interactiecycli doorlopen te hebben iets
over een omkaderd onderwerp te weten. Voor het produceren van deze
kennisclaims zijn uiteenlopende consensually validated grammars beschikbaar of
te ontwikkelen. In de vorige sectie hebben we laten zien dat Weick's perspectief
op organiseren niet suggereert, dat er objectieve regels gelden voor de meest
'adequate' productie van 'goede' kennisclaims. Organiseren kan derhalve op
uiteenlopende wijzen, zowel qua interactiecycli, qua definitie van wat sensible is,
als qua regels voor het samenstellen van interactiecycli, inhoud krijgen.

In de organisatiekunde, een bonte verzameling van narratieven over de
inrichting van organisaties, wordt vanuit uiteenlopende posities gestreefd naar
explicitering en optimalisering van deze grammars23. Al deze narratieven zijn te

23 Er zijn bijvoorbeeld narratieven die vooral ingaan op het samenstellen van organiseerprocessen - sommigen spreken
van het ontwetpen van organisaties - zoals bijvoorbeeld socio-technische of human relatjons narratieven. Andere richten
zich meer op het optimatiseren van assemblageregets, zoals systeem-theoretische of financieel-juridische. Weer andere
richten zich op de diagnostiek en op de feedback /oops en op het doorbreken van stagnaties in organiseerprocessen
zoals in constructivistische perspectieven.
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begrijpen als ordeningen en filteringen van ruw materiaal dat over organiseren of
organisaties is verzameld op basis van veronderstelde wetmatigheden, tradities,
afspraken, en overtuigingen. Een grammar kunnen we derhalve begrijpen als een
narratief waarin 'verteld' wordt hoe te organiseren.

Explicitering van de recepten in een grammar, van de wijze van validering,
van de actoren die daarin een rol spelen, zullen ingangen zi in orn
veronderstellingen, aannames, argumentaties, relaties inzichteliik te maken. Het
expliciteren van deze recepten is te vergelijken met het blootleggen van
verborgenheden in een narratieve strategie. In het vervolg van dit hoofdstuk
wordt daar nog op teruggekomen.

Bii deze conclusies ziin twee kanttekeningen te plaatsen. In de eerste

plaats gaat Weick in het organiseerperspectief slechts zijdelings in op mogelijke
stagnaties in processen van validering, waardering, en aanpassing van grammars.
Evenmin besteed hij veel aandacht aan de rollen en invloeden van actoren. Om
het vermogen tot herinterpreteren te kunnen diagnosticeren is het evenwel van
belang te kunnen analyseren wat actoren doen bij het valideren van grammars en
bij het samenstellen van interacties. En welke actoren dat zijn. We dienen als het
ware een laag dieper in het organiseren te kunnen kijken om deze vragen te
kunnen behandelen. Dit zal in de volgende paragraaf gebeuren.

Als tweede kanttekening. Het organiseerperspectief biedt weliswaar een
vocabulaire voor de analyse van processen van kennisontwikkeling, maar geen
methode of grondslagen hoe deze analyse uit te voeren.  Uit het perspectief is
bi ivoorbeeld geen strategic af te leiden voor het interveniEren in de processen
van consensual validation. Deze interventievraag zal in het voorlaatste hoofdstuk
behandeld worden.

4.3.3 Aansluiting 3: Verborgenheden als karakteristiek van
kennisproductie
De volgende vraag is of met de hiervoor beschreven concepten de eerder
beschreven moderniteitskwalen geadresseerd kunnen worden. Kunnen we het
perspectief op organiseren gebruiken om verborgenheden in de productie van
kennisclaims te expliciteren? Moderniteitskwalen in kennisontwikkeling hebben
we in hoofdstuk 3 geoperationaliseerd met vier algemene begrippenparen die
betrekking hebben op methodische, sociale, cognitieve en instrumentele
verborgenheden. De vier begrippenparen zijn:

Expliciteren versus impliciteren van methoden.
_Decontextualiseren versus contextualiseren van actoren.
_Dynamiseren versus stabiliseren van betekenissen.
_Prioriteren versus relativeren van artefacten.
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Hieronder gaan we na hoe, gebruik makend van de concepten voor organiseren,
de begrippenparen geoperationaliseerd kunnen worden.

Het  waagst:ik van  consensual  validation  of grammars
Zoals aangegeven hebben processen van consensual validation betrekking op de
validering van recepten. In dubbele interacties worden interpretaties gemaakt van
wat gedaan is en warden criteria ontwikkeld voor de toepassing van
assemblageregels. Het al dan niet vasthouden aan eerdere ervaringen betreft weer
andere recepten. Explicitering van deze processen betekent onderzoeken welke
actoren, en in welke assemblagecycli, tot een gezamenlijk inzicht en besluit
gekomen wordt over de recepten. Het adjectief consensualverwijst naar de wijze
waarop daarbij tot gezamenlijkheid wordt gekomen. Dit betreft de metbodiscbe zin,

hoe valideren actoren dat en is het voor andere zichtbaar, de sociale zin, wie zijn
de betrokken actoren en in hoeverre wordt rekening gehouden met de specifieke
context van actoren, de inboudel#ke Zin. Op welke inhouden richten zij zich en
wordt variifteit toegestaan, en de instrumentele zin, welke betekenis Keven zii aan
technologie.

Het vraagstuk van reducingequivocalitly
Voor de selection processen geldt ten aanzien van de reductie van
meerduidigheid en de te onderscheiden assemblagecycli hetzelfde. Ook hier
worden door actoren, volgens bepaalde methoden interpretaties gemaakt van de
input die geselecteerd is. Daarnaast bieden hier de feedback loops een belangrijk
aanknopingspunt om moderniteitskwalen betreffende methoden, actoren,
betekenissen en instrumenten te onderzoeken. Het afwijken van de interpretaties
van wat gedaan is betekent immers het zoeken naar nieuwe metboden om input te
omkaderen of meerduidigheid te reduceren. Evenzo kan dit betekenen dat
andere actoren, andere input en een andere inzet van tecbnologie in het zicht komen.

Het vraagstuk van sensible interlocked behaviour
Tenslotte biedt een onderzoek naar wat impliciet dan wel expliciet onder sensible
verstaan wordt mogelijkheden om argumentatics voor de selectie van
assemblageregels bloot te leggen. Deze argumentaties zullen bijvoorbeeld
betrekking hebben op nut, noodzaak, belang om een bepaalde manier van
werken te volgen, mensen te betrekken, onderwerpen te selecteren of
hulpmiddelen in te zetten. De focus ligt hier op de termen 'nut' (wat is de
metbodiscbe dcfinitie daarvan en welke inboud staat voorop), 'noodzaak' (welke

externe krachten dwingen een keuze voor een bepaalde tecbnologie af) of 'belang'
(zijn er andere grammars in het geding en ziin er mensen die in Ineerdere
valideringsprocessen een sleutelrol vervullen).

Van moderniteitskwalen naar verborlenbeden
Als het mogelijk is om in de verschillende activiteiten en bouwstenen van
organiseren de vier domeinen van moderniteitskwalen te adresseren, is de
volgende vraag hoe het verschil tussen stroomopwaarts denken en
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stroomafwaarts denken te karakteriseren. Als deze verschillen met de taal van het
organiseerperspectief te operationaliseren ziin, hebben we een gereedschap, of
een conceptueel kader, om mogeliike verborgenheden te benoemen.
Onderstaand overzicht geeft voorbeelden hoe deze verschillen 'onder woorden
kunnen worden gebracht'. Het noemt onderwerpen die bij een analyse of
diagnose van narratieven aandacht verdienen opdat zij naar impliciete aannames,
uitsluitingen, prioriteringen, et cetera, kunnen verwi izen. In het schema staan

stroomopwaarts en stroomafwaarts naast elkaar omdat niet de ene positie beter
is dan de ander maar omdat het gaat om de mogelijkheid de benaderingen te
herinterpreteren. Het gaat, zoals eerder aangegeven, om de supplementariteit van
beide posities.

Stroomafwaarts Stroomopwaarts
decontextualiseren contextualiseren
impllciteren  expliciteren
stabiliseren dynamiseren
prioriteren relativeren

consensual homogeniseren van actoren contexten van actoren benoemen en variaren

validation verantwoordelijkheden reguleren en vastleggen verantwoordelijkheden problematiseren
methoden standaardiseren met methoden experimenteren
betekenissen en interpretaties objectiveren andere betekenissen en interpretaties zoeken

onderhandelen over andere interpretaties

redudng interactiecydi standaardiseren of specialiseren intbractiecydivan'6ren
equivocalily meerduidigheid standaardiseren expliciteren van weglatingen en ordeningen

enactment controleren en afwijkingen relativeren problematiseren van samenhang
betekenissen en interpretaties objectiveren andere betekgnissen eninterpretaties zoeken

sensible definitie van sensible objectiveren meerdere definities van sensible faciliteren
interlocked mogelijkheden van actoren controleren mogelijkheden van actoren activeren
behaviour regels of recepten foinaliseren regels of recepten problematiseren

criteria voor het gebruik van technologie criteria voor altematjeven voor technologie

De onderwerpen voor analyse zijn hier nog algemeen geformuleerd. Later komt
aan de orde hoe deze toe te spitsen ziin op narratieven waarin kennisclaims over
ICT geformuleerd worden.

4.3.4 Aansluiting 4: Organiseren en ICT-recepten
De vierde en laatste vraag betreffende de bruikbaarheid van het
organiseerperspectief gaat over de mogelijkheid om betekenissen die actoren aan
ICT toekennen vanuit dit perspectief te beschriiven. Het perspectief richt zich
op interactieprocessen waarin informatie wordt uitgewisseld en bewerkt en op
recepten of regels voor het samenstellen van de interactieprocessen. Het inzetten
van hulpmiddelen daarbij wordt niet uitgesloten. Dit betekent dat we
interactiecycli kunnen onderscheiden waarin het hulpmiddel ICT al dan niet een
functie heeft o

24 Dat deze functie na verloop van tijd 'essentieel' is geworden en niet meer weg te denken is betekent niet dat ICT 'dus'
meer is dan een hulpmiddel (een productiefactor, een infommtiemaatschappij), maar dat in de loop der tijd keuzes voor
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Wi j verwi izen in dit verband naar Law en ziin actor-network theorie:
patterned networks of heterogeneous material  (people, objeds,  texts)  Baw 1994:18). In deze
netwerken zijn ordeningen, uitsluitingen, prioriteringen, te onderscheiden, die
door mensen, teksten, systemen gedragen worden. We kunnen bijvoorbeeld cycli
voor reductie van meerduidigheid vertalen naar programmatuur die volgorde en
inhoud vastleggen. Daarbij wordt een vertaalslag gemaakt die een interactie kan
steunen (niets vergeten en erg snel) en kan verzwakken (het programma
omkadert de input). Law noemt dit proces formaliseren en stelt dat dit weer
gevolgen heeft voor de samenstelling en selectie van volgende assemblagecycli.
Om dit te kunnen analyseren en beoordelen, dienen de netwerken van
heterogeen materiaal, mensen en dingen, als vertrekpunt genomen te worclen.
Met andere woorden systemen zijn resultanten van wijzen van organiseren en
vervolgens mede bepalend voor de wi ize waarop georganiseerd wordt.

Een andere verwijzing betreft Creswell die bij het beschrijven van
methoden voor kwalitatief onderzoek onderscheid maakt tussen gedrat, taal en
art€/acten (Creswell 1998). Beide auteurs geven aan dat het artefact zowel
methodisch (met de introductie van ICI worden bepaalde werkwijze
geintroduceerd), sociaal (de introductie van ICT brengt nieuwe specialisten met
zich mee en nieuw gedrag van actoren) als inhoudelijk (met ICT wordt taal
geintroduceerd) betekenis heeft. Zowel voor het toepassen van ICT als voor het
valideren van ICT.

Tenslotte refereert ook Weick aan het artefact. OrlaniZation is a mediated
causal relationship behveen two items, in wbicb tbe relationship between tbe two items is
inBuenced by tbe state €fa tbirditem (Weick 1969:38). Waarbij item zowel naar
mensen, betekenissen als dingen kan verwijzen.

4.3.5 Recapitulatie
In deze paragraaf is de bruikbaarheid van het organiseerperspectief aan de hand
van vier vragen getoetst. Namelifk:

sluit het aan bij de constructivistische positie en bij de karakteristieken
die in algemene zin voor de onderscheiding van intellectuele posities worden
ingenomen,

_zijn met het vocabulaire narratieve karakteristieken en strategiedn te
expliciteren,

_zijn met het perspectief moderniteitskwalen en verborgenheden te
expliciteren, en

input, voor reductie van meerduidigheid, voor definities van zinnigheid, zijn ontstaan die alleen met ICT zijn uit te voeren.
Toen er nog geen ICT was vroeg niemand aan een bejaardenverzorgster exact vast te leggen hoeveel minuten het kost
om iemand te wassen. Nu is dit blijkbaar relevante meerduidigheid om over budgetten voor bejaardenzorg kennis te
ontwikkelen en besluiten te nemen.
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kunnen aan ICT toegekende functies en betekenissen beschreven
worden.

Deze toetsing betekent niet dat het vocabulaire voldoende gearticuleerd is om
het gevraagde conceptuele kader voor de explicitering van ICT-narratieven te
kunnen opstellen. Daarvoor is een verdere uitwerking nodig van de wijze van
validering van ICT-recepten. Om bijvoorbeeld te kunnen analyseren wat mensen

pan doen als zij meer van artefacten gebruiken willen gaan maken (of is ze dat
opgelegd?) en hoe zij op dit doen terugblikken (of zijn het anderen die ICT

recepten valideren?). In de volgende paragraaf gaan we het algemene vocabulaire
en de algemene onderwerpen betreffende verborgenheden verder toespitsen op
ICT-recepten25.

We kunnen op grond van het voorgaande concluderen dat het geschetste
perspectie f op organiseren voldoende aanknopingspunten biedt om een
conceptueel kader voor de analyse van narratieven over ICT te ontwikkelen.

4.4 Organiseerprocessen en ICT-recepten
In deze laatste paragraaf staan twee vragen centraal:

_welke karakteristieken zijn specifiek voor de productie van kennisclaims

over ICT 6 om verborgenheden te expliciteren?
_welke mechanismen kunnen er toe leiden dat geen herinterpretatie van

kennisclaims over ICT gemaakt kan worden waardoor sprake is van stagnatie of
irreflexiviteit?

Beide vragen hebben betrekking op de twee gebieden waarvoor recepten, in het
bijzonder ICT-recepten, worden ingezet. In de woorden van Weick (zie tevens

paragraaf 4.2) zijn deze gebieden 6..) reapes for getting things  done wben  one person  alone

can't  do  tbem  and  recipes for inte¥preting wbat  bas  been  done  3 dck 1979:4).

Argumentaties voor de inzet van ICT kunnen derhalve gericht ziin op het
gebruiken van ICT en op het, na validering, blijven gebruiken van ICT. We

25 Het perspectief van Weick wordt niet voor niets een perspectief of een vocabulaire genoemd en niet een theorie. De

functie van dit perspectief is niet om de werking van organiseerprocessen te voorspellen en volgens objectieve,
theoretisch onderbouwde maatstaven te verbeteren, Het heeft een generatieve functie om per situatie specifieke

vraagstukken in behandeling te kunnen nemen, door per situatie en vraagstuk, de onderscheiden bouwstenen te

articuleren.

26 Wij benadrukken dat deze kennisclaims zowel betrekking kunnen hebben op het 'eigen' organiseerproces (ik heb ICT

nodig om betere muziek te kunnen maken) als op organiseerprocessen van 'anderen' (zij moeten digitale trapveldjes
maken om jongeren sociaal te integreren).
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spreken in het vervolg daarom over argumentaties voor de ingt van ICI'en Voor

de continuering van ICI'.
Evenals in de vorige paragraaf gebruiken we als ingang voor het

expliciteren en analyseren van deze argumentaties de onderwerpen die in
productieprocessen karakteristiek zijn voor een stroomopwaartse of
stroomafwaartse benadering. Alvorens hier dieper op in te gaan besteden we
eerst aandacht aan de functies die mogelijkerwijs aan ICT in interactiecycli
toegedicht kunnen worden. De opbouw van deze paragraaf is als volgt:

_Mogehike functies die aan ICT als artefact in organiseerprocessen
toegedicht kunnen worden (4.4.1).

_Mogelijke argumenten voor recepten voor de inzet van ICT in
organiseerprocessen en bronnen van stagnatie (4.4.2).

_Mogelijke argumenten voor gemeenschappelijk validering van deze
recepten, in het bijzonder argumenten die voor continuering of optimalisering
van ICT-recepten pleiten; alsmede bronnen van stagnatie (4.4.3).

4.4.1 Een inventarisatie van ICT functies
Het eerste wat wij ons bij de behandeling van deze vraag kunnen afvragen is:
welke functies zijn er allemaal aan ICT toe te kennen. Indien dit context:loos
gedaan zou worden, ontstaat het eerder gesignaleerde probleem dat er vanuit de
fysische eigenschappen van ICT gestreefd wordt naar:

_een volledige en limit:atieve opsomming van deze eigenschappen,
_een  1 -op-1 vertaling van functies naar het praktische gebruik,
_generalisatie om subjectief gekleurde waarnemingen en fantasieen te

kunnen omzeilen, en
_opsommingen, vertalingen en generalisaties als algemene waarheden die

geen toetsing behoeven.

In het bestek van deze studie is dit een niet begaanbare weg. Het zou immers
suggereren dat een complexe werkelijkheid op objectieve wijze te beschrijven
is27. Een andere weg is om vanuit het organiseerperspectief, aan de hand van een
voorbeeld van ICT-functies, mogeli ike argumentaties voor deze geconstrueerde

27 Dit wil dus niet zeggen dat in een concrete situatie geen inventarisaties gemaakt zouden kunnen worden. Immers, in
herinnering roepend dat problematiseren betekent het benoemen van de zaken die men wil onderzoeken en de context
waarin men dat wil doen, is in concrete situaties het maken van een inventarisatie te begrijpen als een handeling die
onderdeel uitmaakt van proces van meerduidigheidsreductie waarop betrokkenen na verloop van tijd kunnen
terugblikken en weer nieuwe inventarisaties kunnen maken. Daarbij kunnen betrokkenen voor hun specifieke situatie en
context betekenissen aan ICT toekennen, die niet door een buitenstaander volledig te kennen zijn. Mogelijkerwijs wordt
aan technologie de functie van statusverhoging toegekend, of speelt het een rol in het verkrijgen van een subsidie, of
gebruikt men PC's om medewerkers te verleiden zich aan administratieve procedures te houden.
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functie te bedenken. Het maken van een inventarisatie van functies van ICT is in
een dergelijke benadering geen inhoudelijke vraag maar een methodische.

We beginnen de inventarisatie met de volgende veronderstellingen. Stel dat
informatie- en communicatietechnologie een verzameling technologie8n is
waarmee mensen en systemen informatie kunnen verwerken en informatie
kunnen overdragen. Stel verder dat we informatie gelijk stellen aan de
meerduidige input waar het organiseerperspectief over spreekt. Deze
meerduidige input blijft na verwerking en na overdracht nog steeds meerduidig
maar is wellicht volgens actoren, die geleerd hebben om ICT-systemen te
gebruiken, anders meerduidig of makketijker meerduidig. Immers
meerduidigheid is pas gereduceerd als iemand de output van een
softwareprogramma of het beeld op een beeldscherm accepteert dan wel na
bespreking met anderen vaststelt. We zouden derhalve ICT kunnen typeren als
een technologie waarmee meerduidige input qua plaats, qua tijd, qua
beschikbaarheid of qua ordening bewerkt of uitgebreid is. Daarmee blijft
bijvoorbeeld een met grote rekenkracht opgestelde voorspelling over de baan
van een orkaan in essentie meerduidig totdat er besloten wordt een
waarschuwing te laten uitgaan. Wat overigens niet wil zeggen dat daarna niet

doorgegaan wordt met het interpreteren van nieuwere, meerduidige gegevens.
De bewerking van input met behulp van ICI' kan evenwel om meerdere

redenen een bijdrage leveren aan de mogel#kbeidvan actoren om tot reductie van
meerduidigheid te komen. Bijvoorbeeld omdat ICT fysieke functies bezit
waarmee input op een directe manier verzameld kan worden. Zoals bijvoorbeeld
voor geluidstrillingen, beelden, temperatuur, en druk. Of waarmee input continu
verzameld kan worden. Bijvoorbeeld met behulp van identificatietechnieken de
positie van een voorwerp registreren28. De mogelijkheid tot reductie betekent
niet dat met ICT als vanzelfsprekend ook andere, rijkere of betere omkaderingen

van ecological change gemaakt kunnen worden. Dat is afhankelijk van het vermogen
tot het selecteren van cycli die nieuwe meerduidigheid kunnen reduceren en cycli
die nieuwe recepten kunnen valideren.

Naast het registreren zijn andere veel voorkomende functies van ICT het
transporteren, archiveren en manipuleren. Het transporteren betreft het
verplaatsen van data zonder dat daar tussenkomst van individuen voor nodig is.
Het archiveren betreft de mogelijkheden die ICT biedt om data voor langere tijd
op te slaan en later weer op te roepenm. Het manipuleren heeft betrekking op het

28 Het is ten aanzien van dit registreren interessant om te zien welk een vlucht dit genomen heeft. Zowel in kwalitatieve

zin, bijvoorbeeld de sensoren die zeer kleine verschillen in temperatuur kunnen registreren, als in kwantitatieve zin.

Waarbij onder meer gedoeld wordt op het aantal sensoren dat in objecten wordt gestopt om een veelheid aan variabelen

te registreren en op het aantal objecten dat met barcodes of'tags' wordt uitgerust om registratie door ICT-systemen
mogelijk te maken.

29 Ook de functies transporteren en archiveren hebben de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Zowel in

kwalitatieve zin, de vele soorten opslag- en communicatiemedia, als in kwantitatieve zin. De combinatie van voomoemde
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volgens een specifiek algoritme bewerken van data tot andere data. Zoals
bijvoorbeeld in een boekhoudpakket gebeurt of in software waarmee men lange
termijn weersvoorspellingen opstelt. In beide gevallen  bli j ft sprake van
meerduidige input voor de actor die van de uitkomsten van de manipulatie
kennis neemt. Tenzij men in de validering van het grammar concludeert dat men
de na manipulatie resulterende meerduidige input als (voorlopig)
ondubbelzinnige output dient te beschouwen. De afspraak is dan blijkbaar dat de
recepten voor de reductie van meerduidigheid, die volgens eerder ontworpen
vaste recepten in het systeem plaatsvindt, nuttig en zinnig zi3n.

Een tweede reden waarom de inzet van ICT nuttig gevonden kan worden,
is dat bewerking, transport, opslag of herordening van de ruwe input op een
herhaalbare wijze kan plaats vinden. Althans als de technologie functioneert en
als de definitie van herhaalbaarheid door betrokkenen gezamenlijk is gevalideerd.
De functionaliteit is dus niet alleen gelegen in het helpen reduceren van
meerduidigheid maar tevens in het helpen reproduceerbaar maken van
interactiecycli. Digitale registratie van geluid helpt om automatisch bijgeluiden te
filteren (iets wat met mensenhanden moeilijk kan). En digitale registratie maakt
het mogelijk de opname zodanig te organiseren dat een in hoge mate
voorspelbaar proces ontstaat. Het is niet meer noodzakelijk om musici
gezamenlijk te laten optreden. De studio komt naar de musicus toe en de
technicus mixed alles tot een geheel.

Aangezien ICT-recepten onderdeel zijn van een organiseergrammar
waarin ook sprake is van andere, niet-technologische recepten, is een verdere
detaillering van mogelijk ICT-functies voor deze studie niet nodig. Door
redeneringen en argumentaties over de inzet van technologie te expliciteren in de
context van bet grammar en van andere recepten en in de context van andere grammars
worden de mogelijke functies zichtbaar en kunnen de ingezette ontwikkelingen
en trends verder doorgetrokken worden30. Een inventarisatie van mogelijke ICT
functies is een activiteit die het beste per situatie of vraagstuk kan worden
georganiseerd door de ontwikkeling van ICT-recepten tot dan toe met enige
creativiteit te extrapoleren en door de betrokkenen goed te observeren.

drie functies geeft nog eens een extra dimensie aan deze functionaliteiten. Zoals bijvoorbeeld blijkt uit het voomemen
van een grote Duitse automobielfabrikant om alle auto's te voorzien van een uniek intemetadres waardoor het mogelijk is
op elk gewenst moment, ongeacht plaats en tijdstip de positie en de conditie van een auto op elke andere plaats en
tijdstip te registreren.

30 Mocht de lezer behoefte hebben om toch een inventarisatie te maken van mogelijke toepassingen dan zou hij als
vertrekpunt kunnen nemen dat ontwikkelingslijnen er op wijzen dat in de toekomst alles en iedereen een uniek
intemetadres heeft, alle veranderingen van objecten en subjecten geregistreerd zullen worden, en al deze input gebruikt
zal worden om beter te voorspellen, beter te beinvloeden, sneller te reageren of achteraf beter een gebeurtenis te
kunnen reconstrueren. All information in all places at all times (Poster 1990:70).  Er is daarom voorlopig een
onverzadigbare 'behoefte' aan kleinere ICT (nanotechnologie en embedded systems), meer communicatiekanalen
(glasvezel naar de huisdeur, b/uetooth op ieder object, en UMTS en GPS voor elk mens of dier), meer opslag en unieke
identificatiesystemen, en meer geavanceerde sensoren. Voor al deze mogelijkheden zullen toepassingen bedacht
warden: van autorijclen met losse handen tot aan dagelijks een stem uitbrengen vanaf elke locatie op de wereld. Zie
onder meer Bradley (1993), Burstein (1995), Kelly (1994) en Keyes (1995)
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4.4.2 Argumenten voor de inzet van ICT - het voorbeeld van registreren
Aan de hand van het voorbeeld over registreren gaan we in deze paragraaf in op
mogelijke argumenten voor de inzet van ICT als hulpmiddel. Daartoe maken we

gebruik van het conceptuele kader voor kennisproductie en de verborgenheden
die in argumentaties besloten liggen. Argumenten voor de inzet van ICT kunnen
we expliciteren door moderniteitskwalen in grammars en recepten te
onderzoeken. Explicitering is vanzelfsprekend tevens mogelijk door op expliciete
argumenten (het voordeel van ICT is dat iedereen overal toegang toe heeft)
verder door te vragen. We geven daar in de volgende secties voorbeelden van.

Enactment en ICT-recepten
Wat zijn mogelijke argumenten voor de inzet van ICI' als hulpmiddel voor
registratie voor activiteiten in enactmentprocessen? Een paar voorbeelden.

_Betekenissen: Met ICT zegt men de empirische fundering en toetsing
van kennisclaims te kunnen versterken. Vanuit het credo 'meten is weten' zal het
gebruik van de registratieve functies van ICT resulteren in toepassingen voor het
verzamelen van meer input over de reeds in enactmentprocessen omkaderde
veranderingen. Het streven naar een objectief kenbare werkelijkheid en naar een
zo volledig mogelijke representatie van die werkelijkheid levert argumenten voor
meer input, in de zin van meer details, meer meetmomenten, meer meetplaatsen,
et cetera31. Gedefinieerde betekenissen zullen aldus stabieler worden, namelijk

gebaseerd op meer input, waardoor men zoveel 'weet' dat andere interpretaties
van hetzelfde verschijnsel steeds onwaarschijnlijker worden3:

_Actoren: Met ICT, wordt wel gezegd, is directe observatie van
verschijnselen mogelijk. Bijvoorbeeld door metingen bij de bron te verrichten,
camera's te plaatsen, sensoren voor de meting van vele fysische variabelen te

gebruiken, et cetera. Het streven naar directe observatie en betrouwbare en
consistente informatie resulteert in argumenten voor de inzet van ICT,
bijvoorbeeld omdat dergelijke systemen op plekken komen waar geen mensen
kunnen komen, continu operationeel kunnen zijn, of geen last hebben van
wisselingen in het vermogen van mensen om alert te blijven. Het handelen van
actoren kan daarmee, zou het argument kunnen zijn, minder gevoelig gemaakt
worden voor de specifieke, individuele context van een actor. Dergelijke vormen
van registeren schakelen als het ware actoren uit en kunnen leiden tot
decontextualisering, in sociale zin, van enactmentprocessen.

31 Dit heeft op een breed scala van enactmentprocessen betrekking. Van de gedetailleerde vragenlijsten die sociale
dienst moet invullen van mensen die bijstand vragen teneinde 'precies' vast te stellen of men aan alle juridische
voorschriften voldoet, tot aan de formule 1 racewagen waarvan tijdens een race vele honderden variabelen geregistreerd
worden.

32 Het zal voor betrokkenen bijna ondenkbaar zijn om werklozen ook als werkenden te beschouwen, maar dan als
vrijwilliger, en daar ook nota van te nemen. Evenals het bijna ondenkbaar zal zijn om pati8nten die niet genezen zijn als
gezond te betitelen en andere handelingen te prioriteren die het gezonde optimaliseren in plaats van het zieke.
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Methoden: Vanuit de veronderstelling dat er tussen gebeurtenissen een
permanente samenhang bestaat, is de inzet rain ICT, waarin deze samenhang in
algoritmen wordt vastgelegd, een krachtig hulpmiddel om deze samenhang in
systemen vast te zetten. Voor enkele gespecialiseerde actoren zal deze
samenhang expliciet gemaakt kunnen worden, voor de gebruiker van dergelijke
systemen wordt de methode evenwel een door anderen gestandaardiseerd en
bijgevolg een vanzelfsprekend recept.

Selectie  en  retentie  en  ICT-recepten
Evenzo kunnen we argumenten noemen die een rol kunnen spelen bij de inzet
van ICT als registratiehulpmiddel in selectie- en retentieprocessen. Hier zal ICT
behulpzaam kunnen zijn als bijvoorbeeld de volgende argumentaties aangevoerd
worden:

Stabiel houden van betekenissen door voor te schrijven welke
meerduidigheid met behulp van welke interactiecycli gereduceerd moet warden.

_De context voor actoren zodanig te structureren dat zij zich volgens de
regels optimaal kunnen richten op hun activiteit en verstorende invloeden door
wisseling van actoren geminimaliseerd worden.

_De validering van recepten voor het vastleggen van gegevens beperken
of annuleren omdat deze herhaalbaar in systemen zijn ondergebracht.

Het voorbeeld zou verder aangevuld kunnen worden met een nadere
beschouwing van feedback loops, assemblage regels en interactiecycli. Aangezien
een conceptueel kader in deze studie als generator dient om per situatie ICT-
recepten te benoemen, niet als ordening vooraf, sluiten we het voorbeeld
hiermee af en gaan in de volgende subparagraaf in op de continuering van de
inzet van ICT.

4.4.3 Argumenten voor de continuering van de inzet van ICT
De inzet van ICT is een mogelijke optie in het zoeken naar nieuwe
mogelijkheden om de kwaliteit van organiseerprocessen te verbeteren.
Argumenten voor de inzet zullen, zoals hiervoor aangegeven, velerlei kunnen
ziin. Voor het onderzoeken van sturingsgevolgen van ICT-narratieven is
derhalve niet de inzet het aangrijpingspunt, maar de continuering van de inzet.
Oftewel welke mechanismen maken dat na validering ICT-recepten
gecontinueerd worden of door het ontbreken van validering als vanzelf ingezet
bliiven worden? Ook hier gebruiken we de moderniteitskwalen om argumenten
te vinden voor het positie f valideren of niet valideren van recepten betreffende
de inzet van ICT. Welke argumentaties zi in daarbi i denkbaar en welke
mechanismen kunnen tot irreflexiviteit bii betrokkenen leiden? We ordenen de
voorbeelden van argumentaties aan de hand van de vier begrippenparen voor
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verborgenheden. We concentreren ons daarbi j op argumenten die betrekking
hebben op stroomafwaartse benaderingen.
Stabiliseren van  betekenissen
Indien men streeft naar een volledige kenbaarheid van de werkeliikheid en een
adequate representatie daarvan, dan is ICI behulpzaam om meer input over de
omkaderde verschijnselen te verzamelen. Om deze toenemende input te kunnen
verwerken zal men vervolgens zoeken naar mogelijkheden om ICT in te zetten
om deze grotere hoeveelheid gegevens te manipuleren tot input die voor
interactiecycli behapbaar is. Er zullen in een dergelijke situatie keuzes ontstaan
tussen minder registreren of meer registreren en ICT inzetten om de ruwe input
de ordenen.

Verder is het voorspelbaar dat ook voor de opslag van de input en van de
resultaten die uit interactiecycli komen ICT zal worden ingezet, en dat de
transportfuncties worden gebruikt om de omvangrijke input, dicht bij de bron
geregistreerd, op meerdere plekken beschikbaar te stellen. Er zal een consistente
argumentatie te ontwikkelen zijn om, eenmaal gekozen voor de inzet van ICT,
de op gang gebrachte stroom van input door het gehele proces van organiseren
met behulp van ICT te blijven ondersteunen.

Daarbij zullen, zoals we bij het voorbeeld van registreren hebben gezien,
om deze inzet mogelijk te maken door het gehele proces heen argumenten
gehanteerd worden om betekenissen zoveel mogelijk te standaardiseren Om te
bereiken dat de geprecodeerde programmatuur en gegevensverzameling voor
iedereen zal werken. De 'voordelen' van ICT zullen maximaal zijn als niet elke
actor in zijn interactiecych telkenmale opnieuw uit de omvangrijke input vanaf
nul probeert tot interpretaties te komen. Er zijn derhalve argumenten te vinden
om betekenissen te stabiliseren en de bijbehorende recepten als voorschrift, als
algemeen geldend recept, terug te koppelen

Het valideren van ICT-recepten, met als criterium de voordelen van
stabiele betekenissen, zal derhalve gebaseerd zijn op argumenten die:

_De inzet van ICT en de verbreiding daarvan naar andere handelingen
logisch en dwingend maken.

_Domeinoverschrijdingen, in de zin van betekenissen aan actoren
opleggen die niet bij de validering betrokken zijn, logisch en dwingend maken.

_De validering van ICT-recepten aan specialisten of centrale beslissers
overlaat omdat alleen zij 'het overzicht hebben'. De validering van deze recepten
raakt in sociale zin ontkoppeld van de validering van andere recepten.

Impliciteren van metboden
Het impliciet maken van methoden hebben we eerder vertaald in het
standaardiseren, controleren en forrnaliseren van recepten. Deze recepten
hebben betrekking op processen van meerduidigheidsreductie en
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gemeenschappelijke validering. De term imphdteren verwijst naar het vastleggen
en opleggen van recepten zonder de argumenten voor anderen te articuleren.

Voortbouwend op hetgeen bij het stabiliseren van betekenissen is gezegd
zal het verbreiden en continueren van de inzet van ICT kunnen resulteren in
argumenten om andere recepten aan te passen. Deze aanpassingen richten zich
op de organiseerprocessen in zijn algemeenheid teneinde 'optimaal' gebruik te
kunnen maken van wat men als mogelijkheden van ICT gedefinieerd heeft. Deze
optimalisatie kan zich in meerdere argumentaties uiten:

Optimaliseren van de ICT-functies zelve. Validering van ICT-recepten
hoeft niet altijd te betekenen dat men volledig tevreden is met de werking van
ICT. Deskundigen zullen bijvoorbeeld beargumenteren dat er inmiddels betere
technologie beschikbaar is. Dit leidt tot nieuwe interactiecycli van deskundigen
om deze betere technologie Uit te zoeken. Niet alleen omdat ze dat zelf willen.
Argumenten kunnen zijn dat niemand het zich kan veroorloven met
onbetrouwbare hulpmiddelen te werken.

_Optimaliseren van het grammar om ook andere organiseeractiviteiten
aan de mogelijkheden van ICT aan te passen, of om aansluitingen met recepten
van andere actoren, bijvoorbeeld andere organisaties, mogelijk te maken. Hier
zullen economische at:gumenten een rol kunnen spelen waarbij gestreefd wordt
naar een betere benutting van investeringen in ICT, of naar het oplossen van
knelpunten clie door een gescheiden ontwikkeling van systemen ontstaan zijn.

_Vet:kleinen van het aantal interactiecycli om te verhinderen dat er een te
grote variifteit aan cycli ontstaat waarvan de uitkomsten gevalideerd moeten
worden. Deze reductie kan betekenen dat interacties tussen mensen en systemen
prioriteit krijgen boven interacties tussen mensen alleen. Hierdoor ontstaan meer
enkelvoudige interacties, de actor volgt de methoden die in een systeem zijn
voorgeschreven, en neemt het aantal dubbele interacties tussen actoren af.

In een stroomafwaartse benadering is het proces van impliateren een mogelijke
strategie om zo optimaal mogelijk van ICT gebruik te kunnen maken. Optimaal
in de zin van efficiEnt, of in de zin van veel gebruikers, of in de zin van zoveel
mogelijk gebruik maken van de opties. Dit introduceert andere criteria voor de
validering van recepten. Deze zullen deels buiten de interactieprocessen van
betrokkenen liggen en verschuiven naar bijvoorbeeld ICT-experts en financieel
deskundigen. Het is derhalve niet vanzelfsprekend dat actoren in een primair
proces een relatie kunnen leggen tussen een recept o f assemblageregel en wat
met een organiseerproces of interactiecyclus beoogd wordt33

33 Het introduceren van ICT voor de registratie van de tijd die mensen aan een activiteit besteden kan bijvoorbeeld
resulteren in het expliciteren van methoden en definities van wat tijd en activiteit precies is. Om er voor zorg te dragen
dat gegevens tijdig en volledig worden ingevuld kunnen medewerkers worden uitgerust met draagbare ICT-hulpmiddelen
die directe invoer van gegevens mogelijk maken. Wellicht rust men elke object, waar een medewerker zijn handelingen
op richt, uit met een identificatiecode zodat de medewerkers niet telkens het object van zijn handelen hoeft in te voeren.
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Het valideren van ICT-recepten, met als criterium de optimalisatie van ICT-
recepten, zal derhalve kunnen resulteren in of gebaseerd zijn op argumenten die:

_De inzet van ICT optimaliseren en de verbreiding van
gestandaardiseerde ICT-recepten logisch en dwingend maken.

_Domeinoverschrijdingen, in de zin van recepten aan actoren opleggen
die niet bij de validering betrokken zi in, logisch en dwingend maken.

Ontkoppeling van de validering van ICT-recepten logische en dwingend
maken, omdat dit reeds eerder gevalideerde en in systemen ondergebrachte
recepten zijn die alleen door specialisten beoordeeld kunnen warden.

Decontextualiseren van actoren
Indien actoren niet betrokken zijn bij de validering van ICT-inzet kunnen hun
handelingen buiten de 'grenzen' van het grammar vallen en als niet relevant
worden beschouwd. De specifieke kenmerken van hun context zi n niet relevant
voor de continuering en optimalisatie van ICT.

Als enkel invloedrijke personen of medewerkers van gespecialiseerde
stafafdelingen ICT-recepten valideren, raken ook zij in een isolement. Hun
kennis en ervaring zal voor anderen, als gebruikers van systemen waarmee ICT-
recepten verbonden zijn, minder relevant worden. Decontextualiseren van
actoren is niet een proces dat slechts 66n groep raakt. Het verkleinen van de
context van validering kan ingegeven worden door bounded rationality. Orn in een
complexe en meet,voudige werkelijkheid tot zinvolle consensual validation te komen
kunnen actoren zich genoodzaakt voelen het aantal actoren te beperken. Ook als
dit ten koste gaat van de relatie met anderen.

In dit proces zullen argumenten voor continuering van ICT, voor
ontkoppeling van actoren en voor domeinoverschrijding van betekenissen
vet:sterkt worden. 'Niet iedereen kan over alles meepraten'.

Priontering van bet artefact
Geen enkele technologie is uitontwikkeld, en dat geldt zeker voor ICT waar
nieuwe hardware, software, netwerken, protocollen, standaarden, elkaar in korte
periodes opvolgen. Mensen blijven geconfronteerd worden met 'nieuwe
mogelijkheden'. Wellicht is het beter te spreken van verleiding of verslaving. 34.

Prioritering van het artefact heeft betrekking op het vertrouwen van mensen dat
de fysische mogelijkhedenvan een technologie in de praktijk een voorspelbaar

Een dergelijk werkwijze kan in processen waarin de toegevoegde waarde minder eenduidig in categorie n en definities
is vast te leggen leiden tot (a) 'rommelen' met opgelegde definities en methoden of (b) uitsluiten van activiteiten die niet
in het systeem passen. In het eerste geval weet de manager niet meer wat de betekenis van registraties is. In het
tweede geval weet de medewerker niet meer waar hij mee bezig is.

34 De Suggestie dat met geavanceerde technologie een ramp in een tunnel wat minder waarschijnlijk is of iets eerder

gesignaleerd kan women, is soms voldoende aanleiding om de inzet van ICT te prioriteren boven het aantrekken van
extra mensen voor controle. Zie de besluitvorming over de beveiliging van tunnels in de Betuweroute.

102



Hoofdstuk 4 Productiekarakteristieken van kennisclaims

en causaal effect zullen hebben. Vanuit dit vermeende causale effect zullen
'verantwoordeliike' personen kiezen voor techniek boven mensen. De baten van
anders handelen door mensen kan 'immers' niet uitgerekend worden. Voor
systemen meent men deze berekeningen wel te kunnen maken. Op dit
mechanisme zullen we in het volgende hoofdstuk terugkomen.

Argumenten voor de continuering van ICT hebben in dit voorbeeld te
maken met vermeende zekerheden over technologie en de onmogelijkheid van
betrokkenen om deze zekerheden kritisch te onderzoeken. Tevens speelt hier
een rol dat de definitie van zekerheid en veiligheid in landelijke voorschriften zal
ziin vastgelegd en ;ian technologie zal zijn gekoppeld (veiligheid betekent dat
systemen san bepaalde normen moeten voldoen). Zo ook meent elke politieke
bestuurder het recht te hebben om van de landelijke overheid maximale
veiligheid te veriangen voor ziin burgers. Veiligheid die overigens in termen van

systemen gedefinieerd is.

Het valideren van ICT-recepten, met als criterium ICT heeft prioriteit vanwege
zekerheid of veiligheid, zal derhalve kunnen resulteren in of gebaseerd zijn op
argumenten die:

_de inzet van ICI' optimaliseren;
_domeinoverschrijdingen als vanzelfsprekend accepteren omdat deze in

wetten en regels zijn vastgelegd;
_ontkoppeling van de validering van ICT-recepten als logisch beschouwen

gezien de specialistische kennis die daar voor nodig is.
Mecbanismen en irreflexieve continuering van recepten
Samenvattend: cle continuering van ICT-recepten vanuit een stroomafwaartse
benadering van vraagstukken is een proces waarbij zowel ten aanzien van
actoren, betekenissen, methoden als artefacten sprake is van argumentaties die
leiden tot een drietal processen:

Onontkoombare continuiteit van ICT, organiseerprocessen ziin zodanig

opgebouwd dat aan de inzet van ICT niet meer ontsnapt kan worden.
Domeinoverschrijding van betekenissen, betekenissen van ICT en de

recepten die daar aan verbonden zijn, worden vanuit het ene domein van actoren
aan andere domeinen voorgeschreven.

35

_Ontkoppeling van actoren bij validering van recepten  .

35 Weick komt in een artikel over de complexiteit van ICT-systemen, vanuit een andere benadering overigens, lot de
conclusie dat dergelijke systemen vanwege hun continue aard, stochastisch functioneren, en partiele kenbaarheid, niet
meer gevalideerd kunnen worden (Weick 1990).
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Dergelijke argumentaties kunnen we als mechanismen van irreflexiviteit
bestempelen, wanneer sprake is van een doorgaand proces, waaraan betrokkenen
zelf niet meer kunnen 'ontsnappen'. Zoals bijvoorbeeld 'Veiligheid kan niet
bestaan zonder geavanceerde ICT' of'zoveel mogelijk mensen moeten het ICT-
systeem gebruiken maar niet iedereen kan de inzet van ICI evalueren'. In
dergelijke situaties is de toepassing van ICT als niet te problematiseren of te
herinterpreteren set van argumentaties onderdeel van het narratiefgeworden. Of
in andere woorden: een voor altijd gevalideerd recept waar gezamenlijk niets
meer over te zeggen valt.

Tot nu toe hebben we aan de hand van voorbeelden mogelijke argumentaties
beschreven voor de inzet van ICT. Dit verklaart evenwel niet, anders dan in
casuistieke termen, hoe actoren deze keuzes tot onderdeel van hun narratief
maken en niet meer op deze keuzes kunnen reflecteren. In het volgende
hoofdstuk gaan we de mechanismen van irreflexiviteit verder onderzoeken door
een verband te leggen met de sturingsgevolgen van irreflexief handelen. Alvorens
daar toe over te gaan vatten wij in de laatste paragraaf de verborgenheden en
argumentaties samen teneinde het specifieke karakter van ICT-narratieven te
laten zien.

4.4.4 Recapitulatie: Een overzicht van argumenten
In onderstaand overzicht geven we een samenvatting van mogelijke argumenten
voor de inzet van ICT. Dit overzicht is afgeleid van het overzicht uit paragraaf
4.3.3 waarin een verband is gelegd tussen moderniteitskwalen en
verborgenheden in de productie van kennisclaims. We beschriiven eerst de
argumenten die aan een downstream benadering verbonden zijn; waarbij we ons
richten op het onvermogen tot herinterpreteren van uitspraken over ICT.

decontextualiseren argumenten voor de inzet van ICT
impliciteren
stabiliseren

consensual objectiveren van actoren objectief waameembare vastleggen
validation verantwoordelijkheden afbakenen vastleggen is een specialisme

grammars ontkoppelen of complexiteit vraagt beperking aantal actoren
standaardiseren

reducing meerduldigheid standaardiseren alleen wat in het systeem zit is waar
equivocality enactment begrenzen · niet alle variabelen kunnen vastgelegd worden

afwijkingen relativeren afwijkingen zijn er niet
op het fysische concentreren we kunnen alleen wat met harde gegevens

sensible interlocked ontkennen van andere actoren systemen zijn kwetsbaar'dus' beste technologie
behaviour definitie van sensible objectiveren nodig

mogelijkheden van actoren controleren systemen zijn kostbaar dus efficiency nastreven

regels of recepten formaliseren het is beter als we dezelfde gegevens gebruiken
ICT is betrouwbaar
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De vraag is vervolgens of ICT in potentie een hulpmiddel kan zijn om
betekenissen te dynamiseren, om actoren te contextualiseren en om werkwijzen
of methoden te expliciteren. Onderstaand overzicht laat zien dat het antwoord
volmondig'ja' is. Met ICI' is van alles mogelijk. Evenwel niet beredeneerd vanuit
de mogelijkheden van ICI' - omdat ICT goed kan registreren gaan we meer
registreren - maar vanuit de specifieke context en de specifieke vraagstukken
waarin mensen zich willen organiseren.

contextualiseren recepten voor
expliciteren de inzet van ICT

dynamiseren

consensual contexten van actoren articuleren alle denkbare
validation verantwoordelijkheden problematiseren recepten zijn

andere grammars ontwikkelen of verbinden mogel)k of juist
rdudng      -       .'    idderd,88#h61-8-coniextubli§erdn   .                   '" ' onmogelijk - dit

equivocality 'ex0iateren vanweglatingen en ordeningen is afhankelijk van
peblemauderen *an hamenhang                                           ·                "   .  '  wat het

. - , .    nieuwe betekenis on ontwikkelen    ,„ . contextualiseren,

sensible deelname door andere actoren expliciteren en

interlocked meerdere definities van sensible faciliteren dynamiseren

behaviour mogelijkheden van actoren activeren oplevert

regels of recepten problematiseren

Contextualiseren, expliciteren en dynamiseren zijn processen die gericht zijn op
de bron van een vraagstuk, op de veronderstellingen achter een diagnose, op de
verborgen keuzes in een oplossing. De inzet van ICT zal bij een dergelijke
benadering telkens weer geherinterpreteerd worden en op argumentaties
onderzocht worden. In een stroomopwaartse benadering is de inzet van ICT
derhalve te gebruiken als een sensitizer om oplossingen k problematiseren. Zoals
eerder gezegd staan beide benaderingen supplementair tot elkaar. Zodra deze
supplementariteit in disbalans is omdat men de inzet van ICT niet in
stroomopwaartse zin kan begrijpen, is sprake van een onvermogen tot
herinterpreteren.

4.5 Samenvatting

Recapitulatie van de vragen over de productie van kennisclaims
Stap 2 van de probleemstelling betreft de volgende vragen.

_Welke act:iviteiten kunnen in het productieproces van kennisclaims
onderscheiden warden?

_Welke vragen zi in over deze activiteiten te stellen teneinde
verborgenheden in de productie van kennisclaims te kunnen benoemen en
problematiseren?
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_Welke functies kunnen actoren aan ICT toekennen bij de productie van
kennisclaims, en welke argumenten spelen daarin een rol?

_Welke mechanismen kunnen de leiden tot een continuering van de ICT
in de productie van kennisclaims?

Activiteiten in de productie van kennisclaims
Om de productie van kennisclaims vanuit een narratieve strategie te kunnen

expliciteren is gebruik gemaakt van het perspectie f op organiseren van Karl
Weick. Organiseren wordt door hem omschreven als a consensualb validated
grammarfor reducing equivocality  by  means  of sensible  interlocked behaviour. Metbehdp
van de concepten die dit perspectief, dat wij hier niet zullen samenvatten,
aanreikt, is het mogelijk om argumentaties en uitspraken betreffende ICT te
expliciteren. Zowel in inhoudeliike, sociale als methodische zin.  Of in andere
woorden: zowel in termen van het construct, de constructeurs als het constructieproces.
Daarmee hebben wij de eerste vraag van een antwoord voorzien. De term
grammar begrijpen we in deze studie als een verzameling recepten die mensen
gebruiken om hun activiteiten te organiseren. Tbe gammar consists  of recipes for
getting things  done  wben  one  person  alone  can't  do  tbem  and  reapes for  interpreting wbat  bas
been done. Recepten die op de inzet van ICT betrekking hebben noemen we ICT-
recepten.

Vragen over verborgenheden in de productie van kennisclaims

Met behulp van het vocabulaire dat in voornoemd perspectief op organiseren
wordt aangereikt, is vervolgens een uitwerking gegeven aan de vragen over
verborgenheden. Deze fragen zijn afgeleid van de concepten die in het Forige
hoofdstuk geformuleerd zijn. Zie het navolgende overzicht voor een
samenvatting van voorbeelden van vragen.

Stroomafwaarts Stroomopwaarts
decontextualiseren contextualiseren
impliciteren expliciteren
stabiliseren dynamiseren
prioriteren relativeren

consensual homogeniseren van actoren contexten van actoren benoemen en variaren
validation verantwoordelijkheden reguleren en vastleggen verantwoordelijkheden problematiseren

methoden standaardiseren met methoden experimenteren
betekenissen en interpretaties objectiveren andere betekenissen en interpretaties zoeken

onderhandelen over andere interpretaties

reducing interadiecycli standaardiseren of specialiseren interactiecycli vari6ren

equivocality meerduidigheid standaardiseren expliciteren van weglatingen en ordeningen
enactment controleren en afwilkingen relativeren problematiseren van samenhang
betekenissen en interpretaties objectiveren andere betekenissen en interpretaties zoeken

sensible definitie van sensible objectiveren meerdere definities van sensible faciliteren
interlocked mogelijkheden van actoren controleren mogelijkheden van actoren activeren
behaviour regels of recepten formaliseren regels of recepten problematiseren

criteria voor het gebruik van technologie criteria voor altematieven voor technologie
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Argumenten voor de inzet van ICT
Voor de beantwoording van de derde vraag is vervolgens ingegaan op mogelijke
argumenten voor de inzet van ICT of voor het toepassen van ICT-recepten.  Een
aantal argumenten zijn in onderstaan schema samengevat.

Stroomafwaarts argumenten voor de inzet van ICT
decontextualiseren
impliciteren
stabiliseren

consensual objectiveren van actoren objectief waameembare vastleggen
validation verantwoordelijkheden afbakenen vastleg[len is een specialisme

grammars ontkoppelen of standaardiseren complexiteit vraagt beperking aantal actoren
redud g meerduidigheld standaardiseren alleen wat in het systeem zit is waar

equivocality ehactmentbegranzen niet alle vanabelen kunnen vastgelegd worden
afwilkingen rela#veren afwijkingen An er niet

op hetfysische. concentreren we kunnen alleenwat met harde gegevens
sensible ontkennen van andere actoren systemen zijn kwetsbaar'dus' beste technologie
interlocked definitie van sensible objectiveren nodig

behaviour mogelijkheden van actoren controleren systemen zijn kostbaar dus efficiency nastreven
regels of recepten formaliseren het is beter als we dezelfde gegevens gebruiken

ICT is betrouwbaar

Continuering van argumentaties voor de inzet van ICT
Met behulp van voornoemde concepten is de laatste vraag behandeld: welke
mecbanismen  kunnen tot een irr«lexieve continuering leiden  van  de toepassing van  ICT-

recepten. De volgende drie mechanismen zijn daarbij onderscheiden:

Onontkoombare continufteit van ICT, organiseerprocessen zijn zodanig
opgebouwd dat aan de inzet van ICT niet meer ontsnapt kan worden.

_Domeinoverschrijding van betekenissen, betekenissen van ICT en de
recepten die daar aan verbonden zijn, worden vanuit het ene domein van actoren
aan andere domeinen voorgeschreven.

Ontkoppeling van actoren bij de validering van deze recepten.

Volgende stap
De stappen in het onderzoek die in hoofdstuk 2 beschreven zijn, betreffen kort
samengevat:

1 Posities in kennisontwikkeling en mogelijke verborgenheden
2 Productiekarakteristieken van kennisclaims
3 Vermogfn tot berinte*reteren

4 Sturingsgevolgen
5 Interventiemethodologie

Met de afsluiting van dit hoofdstuk ziin de eerste twee stappen van het
onderzoek gezet. Een analyse van voortgaande irreflexiviteit ten aanzien van de
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inzet van ICT in relatie tot het vermogen tot herinterpreteren van het eigen

narratief, vraagt aanvullende concepten.. Deze derde stap komt in het volgende
hoofdstuk 5 aan de orde. In samenhang hiermee wordt in dit hoofdstuk tevens

stap 4 - sturingsgevolgen - behandeld.
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Hoofdstuk 5

HET VERMOGEN TOT HERINTERPRETATIE EN

STURINGSGEVOLGEN

5.1 Inleiding

Wie ziet, wie ziet, wat ik niet zie
ICT en de dood. Stel u woont in een gemeente waar men besloten heeft om de
diensten van de gemeente via internet beschikbaar te maken. De gemeenteraad
en de ambtenaren willen dat omdat zij vernomen hebben dat bijvoorbeeld het
doorgeven van een adreswijziging omslachtig is en zelfs voor sommige burgers
frustrerend is. Zo frustrerend dat zij de Gemeente als een relikwie uit het
verleden beschouwen, geen vertrouwen hebben in de mensen die daar werken,
en zelfs alle andere activiteiten van de gemeente als bron beschouwen van de
ongemakken waarmee zii dagehjks geconfronteerd worden. Rommel op straat,
onveiligheid in de buurt, en slecht openbaar vervoer. De mensen bij de gemeente
merken dat hun positie onhoudbaar dreigt te worden. Zelfs initiatieven om met
burgers het beleid interactief te ontwikkelen lopen tegen muren van vijandigheid
en desinteresse op. Waar te beginnen? Besloten wordt met de adreswiiziging via
internet te beginnen. Immers, de burger kan dat op elk uur van de dag doen,
vanaf elke plaats in de wereld. Hij is dan zelf verantwoordelijk voor het tijdig
doorgeven en de iuistheid van de gegevens, en de gemeente kan via allerlei
koppelingen tussen systemen de wijzingen aan anderen doorgeven. Niemand
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hoeft op deze wijze georganiseerd de gemeente nog te bezoeken, wat voor alle
partijen een groot voordeel zal zijn. Geen confrontaties meer tussen

gefrustreerde burgers en onmachtige ambtenaren. Men gaat aan de slag. Alle
processen worden zodanig herontworpen dat de burger alleen nog maar via
internet hoeft te commurliceren. De loketten kunnen nu gesloten worden. Ook
het overlijden van een naaste moet nu via elektronische weg aan de burgerliike
stand gemeld worden. Opnieuw breekt de hel los. De gemeente wordt amoreel
handelen verweten. Het kan toch niet zo zijn, zeggen de burgers, dat de dood als
een anonieme gebeurtenis wordt gedefinieerd. Ook andere activiteiten die de

gemeente met ICT onderneemt worden beschouwd als amorele initiatieven. De
camera's op straat, de PC's op scholen en de gratis internetaansluitingen voor de
bejaarden. De Gemeente is volledig in verwarring: 'blijkbaar doen we alles fout'.

Irrefectiviteit en sturingsgevolgen
Een dergelijke situatie kunnen we karakteriseren als een situatie waarin het ICT-
narratief, of ruimer, het narratief over de relatie burger-overheid, niet
geherinterpreteerd kan worden. Waar een buitenstaander argumentaties kan
aanwijzen voor de continue aanwezigheid van ICT (de burger kan niet meer de
ICT-recepten vermijden), domeinoverschrijding (cle burger wordt
geconfronteerd met interpretaties van dienstverlening die hem als onbegrijpelijk
voorkomen), en ontkoppeling van grammars (burger en gemeente delen geen
processen van gezamenlijke validering).

Het voorbeeld illustreert dat het onvermogen tot herinterpretatie niet als
vanzelfsprekend vanuit het narratief geproblematiseerd kan worden. Als men de
definitie van gemeente als gegeven beschouwd, zal het moeilijk zijn te begrijpen
waarom diensten (doorgeven van het overlijden van je kind) en instrumenten
(via internet) niet door de ander geaccepteerd wordt. Terwijl het wijzigen van
een parkeervergunning via internet wel aanvaard wordt. Blijkbaar kan de sturing
die een narratief over ICT-mogelijkheden geeft aan andere organiseerprocessen,
uiteenlopende gevolgen hebben. Een gevolg kan zijn dat actoren hun
organiseerprocessen koppelen door ICT-recepten over te nemen of af te
stemmen en deze positief te valideren. Een ander gevolg kan zijn dat actoren niet

alleen niet willen koppelen maar tevens de ander uitsluiten van validering.
Het voorbeeld illustreert voorts dat indien sturingsgevolgen niet 'gezien

worden, er geen prikkels ziin om de inzet van ICT-recepten opnieuw te
valideren. Andersom, als sturingsgevolgen evenmin door de ander 'gezien'
warden of duidelijk gemaakt kunnen worden zullen er geen sturingsgevolgen
'bestaan'. We spreken in beide gevallen van circulaire processen. De continuering
van recepten, gedreven door domeinoverschrijding, ontkoppeling en de
continuiteit van ICT zelf, wordt niet meer door externe sturingsgevolgen ter
discussie gesteld. Het vermogen tot herinterpreteren wordt als gevolg tot nul
gereduceerd. Er is sprake van een circulair proces of van een circulariteit.
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Het vocabulaire dat aanvullend op het organiseerperspectief voor de
analyse van circulariteiten nodig is heeft betrekking op onvermogen, op
ontkenning, op verantwoordelijkheden afschuiven, et cetera, van
sturingsgevolgen. Het gaat om de vraag welke strategieln in het geding kunnen
zijn die maken dat mensen in hun narratief, redenerend en argumenterend,
irreflexiviteit tot onderdeel van hun verhaal hebben gemaakt. Vele antwoorden
zijn mogelijk. Zoals er vele verschillende sturingsgevolgen zullen zijn. Deze
verschillen kunnen we ordenen naar de perspectieven op kennisontwikkeling.
Sturingsgevolgen zijn immers gedefinieerd als de sturing die irreflexief handelen
heeft op de handelingsruimte van anderen. We kunnen derhalve onderscheiden:

Circulariteit en sturingsgevolgen vanuit het methodologische perspectief
bezien. Dit betreft de wi ize waarop kennis verworven wordt en de methoden en
instrumenten die daarbij ingezet worden. Zie verder paragraaf 5.2.

_Circulariteit en sturingsgevolgen vanuit de ontologische en
epistemologische perspectieven bezien. Wij nemen deze twee samen omdat zij
betrekking hebben op de status en inhoud van kennis. Zie verder paragraaf 5.3.

Circulariteit en sturingsgevolgen vanuit het ethische en morele
perspectief bezien. Dit betreft de codering van verantwoordelijkheden en de
mogelijkheden daar weerstand tegen te bieden. Zie paragragf 5.4.

De analyse en de diagnose van circulaire mechanismen gaat over onwetendheid
en naYviteit, over geloof en vertrouwen, over handig en onbetrouwbaar, over
macht en controle; gaat kortom over menselijk handelen. De verdere uitwerking
van circulariteiten is derhalve een opmaat voor het doen van interventies in het
doorbreken van circulaire processen, door stagnaties in gedragspatronen,
relatiepatronen en denkpatronen te doorbreken. In hoofdstuk 6 worden de
grondslagen voor mogelijke interventiestrategie8n uitgewerkt.

5.2 Methodologisch perspectief op circulariteit en sturing

5.2.1 Gekoppelde gedragingen
Methodologie heeft betrekking op de wijze waarop mensen kennis ontwikkelen.
In hoofdstuk 4 hebben we een parallel getrokken tussen de gekoppelde
gedragingen en methodologische vraagstukken van kennisontwikkeling. De wijze
van kennisontwikkeling laat zich derhalve analyseren door na te gaan welke
gekoppelde gedragingen in de praktijk plaatsvinden en welke verschuivingen daar
onder invloed van ICT-recepten in aan te wi izen zijn. De samenstelling van
gekoppelde gedragingen kan vanuit verschillende posities beargumenteerd
worden. Bij een stroomafwaartse positie zal het verder vervolmaken van kennis
centraal staan door biivoorbeeld meer data te verwerken of door verschillen in
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interpretaties te onderzoeken en op te lossen. In een stroomopwaartse
benadering staat het proces van interpreteren centraal en zal vanuit een analyse
van dit proces gezocht worden naar andere manieren van interpreteren - naar
andere interactiecycli en gekoppelde gedragingen. We kunnen derhalve
concluderen dat circulariteit, vanuit een methodologisch perspectief bezien, zich
laat herkennen als interactiecycli geselecteerd worden op grond van de bijdrage

die zij aan vervolmaking van bestaande kennis leveren. Er zal niet besloten
worden tot het vari8ren van interacties (actoren, inhouden en methoden) om
ook andere kennis tot ontwikkeling te laten komen.

Om enig zicht te hebben op de vraag over welke varieteit of non-varidfteit
we spreken bij het analyseren van gekoppelde gedragingen, wordt in de volgende
subparagraaf (5.2.2) een overzicht gegeven van mogelijke gekoppelde
gedragscycli die bij kunnen dragen aan het reduceren van meerduidigheid.
Daarna gaan we in op vragen die over circulariteit vanuit een methodologisch
perspectief gesteld kunnen worden  (5.2.3). We eindigen deze paragraaf met
enkele opmerkingen over st:uringsgevolgen (5.2.4).

5.2.2 Sensible interactions - sensemaking
Voor een typering van gekoppelde gedragingen wordt gebruik gemaakt van twee

publicaties van Weick die hij na het formuleren van het perspectief op
organiseren heeft uitgebracht - namelijk Sensemaking and Group Support Systems

(Weick 1993) en Sensemaking in o,ganisations (Weick 1995). Hij omschrijft
sensemaking als volgt·.  6..)  sensemaking is  about plausibili),  coherence and reasonableness.
Sensemaking is about accounts  tbat are social)  acceptable  and  credible  ¢Weick 1995·.61).

Sensemaking manifesteert zich in symbolische ornamenten, zoals Weick het
noemt, als: mythen, metaforen, algemeenheden, fabels, verhalen en paradigma's.
Oftewel: in narratieve strategieifn die helpen om ervaringen en gedachten tot een
verhaal te kunnen omvormen. Daarbij gaat het om plausibiliteit, en niet om
accuraatheid. Met sensemaking wordt verklaard, in de alledaagse betekenis van
het woord, en wordt energie gemaakt. Sensemaking kunnen we beschouwen als
het proces waarin sensible interactions geselecteerd worden om sensible

outcomes op te leveren.
Weick onderscheidt vijf typen handelingen waarmee actoren processen

van sensemaking kunnen samenstellen om tot sensible interlocked behaviour te
komen. Aan de hand van recepten of assemblageregels worden uit het palet aan
mogeliike handelingen interactiecycli samengesteld. De handelingen zijn:

Action: door te handelen roepen we reacties op, dit levert materiaal op
waar op kan worden teruggeblikt. Op basis waarvan weer nieuwe acties

geYnitieerd kunnen worden die beter geschikt zijn voor de reductie van

meerduidigheid. Bij action ligt de focus op de retrospectie op het handelen.
_Triangulation: door een derde actor bij interacties te betrekken worden

deze interacties van een context voorzien, wordt het proces van consensual
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validation expliciet gemaakt. Bi j triangulation hgt de focus op het expliciteren en
voor anderen toegankeli1 k maken van interactiecycli.

Affiliation: door de ontwikkeling van sociale relaties, investeren we in de
mogelijkheid van nieuwe interactieprocessen, in deze interacties kunnen nieuwe
vormen van meerduidigheidsreductie aan de orde zijn en in het verlengde
daarvan van nieuwe kennisclaims. Bij affiliation ligt de focus derhalve op vorming
en ontwikkeling van sociale verbindingen.

_Deliberation: hiertoe worden de interactiecycli gerekend die gericht zijn
op de ontwikkeling en toepassing van activiteiten als redeneren, onderbouwen,
modelleren, teneinde de effectiviteit van het reduceren van meerduidigheid
vergroten. Bij deliberation hgt de focus op de cognitieve aspecten van
meerduidigheidsreductie.

Contextualization: hier ligt het accent op interactiecycli die informatie
over historic, politiek, omgeving, et cetera, bij de reductie van meerduidigheid
betrekken. De focus ligt hier op verrijking van de input teneinde andere actoren,
grammars, en kennisclaims te kunnen ontdekken.

5.2.3 Vragen over circulariteit in sensemaking
De termen sensemaking, narratief, kennisclaim verwijzen naar kennis die voor
betrokken en acceptabel en geloofwaardig is; waar mensen een aanspraak op
willen maken. Vanuit een stroomafwaartse benadering zullen acceptabel en
geloofwaardig geoperationaliseerd worden in termen van: wat kunnen we doen
om onszelf en anderen te overtuigen dat de kennis die we nastreven juist is en
ons dichter bij het kennen van de werkelijkheid brengt. Zoals besproken zullen
op grond van dit streven interactiecycli gekozen worden die gericht zijn op het
'verbergen' van afwijkingen en variaties. Door te impliciteren, stabiliseren,
decontextualiseren, en bijvoorbeeld te kiezen voor controleerbare ICT.

Wanneer is nu methodologische circulariteit in kennisontwikkeling over
ICT aan de orde? Dat zal zijn indien in grammars systematisch interactiecycli
geselecteerd worden die bestaande ICT-recepten bevestigen en die verhinderen
dat andere actoren of argumentaties, waarin andere validatiecriteria aan de orde
zijn, toegang krijgen. Dit betekent dat per categorie van handelen nagegaan kan
worden:

_of handelingen genoemd uit voomoemde vij f categorieitn in het
grammar bestaan en ingezet worden;

_of met deze handelingen gevarieerd kan worden bij het reduceren van
meerduidigheid;

of voor deze handelingen meerdere, onderling verschillende,
valideringsprocessen te onderkennen zijn, die verschillende resultaten kunnen
opleveren;

_of deze verschillen geproblematiseerd worden, door andere handelingen
in te zetten, of iuist als niet relevant ter zijde worclen gelegd.
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Per categorie van handelingen volgen hieronder enkele voorbeelden van vragen
die op deze aandachtspunten ingaan.

Action
_Welke acties ziin geinitieerd en op welke acties wordt teruggeblikt?
_Welke acties en reacties van andere actoren worden betrokken?
_Welke acties van welke actoren worden niet betrokken?
_Wordt op sturingsgevolgen teruggeblikt?

Hoe worden verschillen behandeld?

Zie biivoorbeeld het verslag van de musicus in de muziekstudio (hoofdstuk 2) en
de wijze waarop betrokkenen op hun acties terugblikken.

Triangulation
_Welke derden hebben toegang tot interactiecycli, welke niet?
_Welke bijdrage leveren derden aan interactiecycliP
_Welke argumenten worden voor triangularisatie gebruikt?
_Op grond van welke criteria worden deze cycli gevalideerd?

Zie bijvoorbeeld het voorbeeld uit de inleiding waarin voor het aangeven van
overlijden van een kind de gemeente als derde wordt uitgesloten.

Affiliation
_Welke actoren worden gezien als potentiele partners in interacties?
_Welke interacties worden bevorderd o f juist ontmoedigd?
_Op grond van welke criteria wordt de waarde van een relatie gevalideerd?
_Hoe worden partners betrokken bij het valideren van deze cycli?

Deze vragen zouden we bijvoorbeeld aan de deelnemers van een digitaal
trapveldje kunnen stellen om na te gaan in hoeverre ICT in de keuze voor
recepten voorop staat.

Deliberation
Gezien het cognitieve gehalte van ICT als gereedschap lijkt het overbodig over
deze interactiecycli vragen te stellen. Zij lijken in ICT-narratieven in aantal en
vari6teit toe te nemen. Echter, vooral vragen over dit type handelingen bieden de
mogelijkheid om de impliciete prioritering van bijbehorende recepten te toetsen.

_Zi in cognitieve interactiecycli daadwerkelijk op delibereren gericht,
ingebed in dubbele interacties, of is sprake van irre flexief meedoen aan door
anderen opgelegde interactiecycliP

Hoe wordt met verschillen in uitkomsten van deze cycli (in de zin van
met en zonder ICT-recepten) omgegaan?
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_Worden in de validering afwegingen gemaakt tussen deze cycli en andere

mogelijke interacties?
_Wordt op sturingsgevolgen gereflecteerd?

Zie bijvoorbeeld de bemiddeling van werkzoekenden waarin bemiddelen
opgevat kan worden als nauwkeurig registreren enerzijds of als heel nauwkeurig
onderhandelen met aanbieders en vragers anderziids.

Contextuali»hon
Zijn er cycli gericht op het verzamelen en bewerken van input over de

context van een vraagstuk.
Zijn deze cycli geformaliseerd of door van betrokkenen te initiEren?

_Wordt op sturingsgevolgen gereflecteerd?
Hoe worden verschillen in validering behandeld?

Zie bijvoorbeeld het verslag van de RMO en de algemene uitspraken over sociale
cohesie en ICT (hoofdstuk 2).

5.2.4 Sturingsgevolgen
In gevallen van methodologische circulariteit zal de focus komen te liggen op de

aanpak van kennisontwikkeling en op de artefacten die daarbij worden ingezet.
Methodologische circulariteit stuurt als het ware de interventieruimte van
actoren en de mogelijkheid alternatieve recepten in het grammar te ontwikkelen.
Sturingsgevolgen hebben derhalve betrekking op het niet kunnen varieren in
interactiecycli en in het instrumentarium dat daarbij gebruikt wordt, waardoor de
ander meer van hetzelfde krijgt voorgeschoteld. Sommigen noemen dat
bureaucratisering of symptoombestrijding. Er is overigens geen sprake van
variatie als nieuwe gereedschappen worden geYntroduceerd zonder dat de
interactiecycli wezenlijk veranderen. Het vernieuwen van ICT hulpmiddelen kan
dus een uitkomst zijn van methodologische circulariteit. Zoals in het voorbeeld
in de inleiding van dit hoofdstuk beschreven.

5.4 Epistemologische en ontologische perspectieven op circulariteit
en sturing

5.4.1 Grammar en validation
Recepten hebben betrekking op het al dan niet ontwikkelen van nieuwe
assemblageregels, op het al dan niet toepassen van bestaande kennis en ervaring,

op het omkaderen van ecologische veranderingen, et cetera. Via grammars en
recepten kunnen we traceren wat actoren in een organiseerproces als kenbaar
veronderstellen, en of deze kennis objectiveerbaar is. Kortom, explicitering van
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het grammar biedt de onderzoeker ingangen om de epistemologische en
ontologische posities van betrokkenen te onderzoeken.

Vanuit deze posities bezien resulteert circulariteit betreffende de aard van
kennis en kenbaarheid van de werkelijkheid in twee vraagstukken. In de eerste

plaats betekent dit dat actoren, extreem geformuleerd, hun werkehjkheid als de
enig relevante werkelijkheid begrijpen. Zij objectiveren hun werkelijkheid en
sluiten andere vormen van kennen uit. Dit betekent, als tweede vraagstuk, dat
andere kennis niet relevant geacht wordt. Kennis wordt geabstraheerd van de
context en als 'waar' beschouwd. Circulariteit vanuit het organiseerperspectief
bezien betekent dat actoren blijven 'vasthouden' aan hun recepten.

We hebben eerder beschreven dat het vasthouden aan recepten in stand

gehouden wordt door continuering van ICT, door domeinoverschrijding en door
ontkoppeling. De vraag is nu hoe actoren de sturingsgevolgen kunnen
ontkennen of accepteren waardoor zij hun vermogen tot herinterpreteren niet
zullen problematiseren.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden maken we een onderscheid tussen
verschillende vormen van 'vasthouden' aan bestaande recepten.
Achtereenvolgens:

Strategietn waarin recepten voor de reductie van meerduidigheid in
nieuwe input (selection en retention processen) niet geproblematiseerd of
gevalideerd worden. Dit werken we verder uit in de subparagraaf aunbutie (5.4.2).

_Strategiean waarin recepten gericht zijn op het zo goed mogelijk kennen
van wat omkaderd (enactment processen) is. Het omkaderde wordt niet
geproblematiseerd of gevalideerd.  Zie de subparagraaf ixatie (5.4.3).

_Strategie8n waarin het omkaderde als gegeven wordt beschouwd en als

omkadering door betrokkenen niet geproblematiseerd wordt. Zie de
subparagraaf over r«#catie (5.4.4).

_StrategieEn waarin verschijnselen als een gegeven werkelijkheid worden
aangenomen en waarbij volgens betrokken geen sprake is van omkadering. Zie
de subparagraaf: inverteren van oorzaak gevolg relaties (5.4.5).

In de laatste twee subparagrafen gaan we in op enkele vragen die over
circulariteit te stellen zijn (5.4.6) en op sturingsgevolgen (5.4.7).

5.4.2 Attributie

Binnen de sociale psychologie hebben attributietheorieln betrekking op (...) tbe

process  of interpreting orjudging tbe  properties  of people  and  objects  in  our environment
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(Wrightsman  1972:14)*'. Tenbrunsel zegt het met de volgende woorden: 6..) boiv

tbe social perceiver gathers, combines and uses information  to arrive at causal explanation for
events (Tenbrunsel 1996:315). Zij refereert aan een drietal verschillende
perspectieven binnen het veld van attributietheorie8n. Het perspectief van
Kelley, in 1967 gepubliceerd, richt zich vooral  op de causale relaties die actoren
tussen verschijnselen veronderstellen teneinde plausibele verklaringen te vinden
voor hun waarnemingen. Een samenstel van veronderstelde causale verbanden
wordt wel een causale kaart genoemd-37. De veronderstellingen achter een causale
kaart zijn  gebaseerd op  ready-made  beliefs, pre-conceptions and  theories, formed  ID,

experience (Tenbrunsel 1996:316). De waarnemer kan gebeurtenissen verklaren
door effecten of uitkomsten toe te wijzen, te attribueren, met behulp van ter
beschikking staande causale kaarten. Attributietheorie8n behandelen aldus de
wijze waarop actoren effecten en eigenschappen, oftewel betekenissen,
construeren. Of, gebruik makend van het vocabulaire van Weick, voor de
reductie van meerduidigheid kunnen reeds bekende en ter beschikking staande

reccpten warden ingezet, zonder dat betrokkenen deze recepten zullen valideren.

Voorbeelden van attributie zijn kennisclaims over 'de' effecten van
technologie. Dergelijke claims zijn gebaseerd op eerdere waarnemingen en

ervaringen, en geloof of traditie, waarbij aan het gebruik van nieuwe artefacten
dezelfde effecten als die men vroeger of elders heeft ervaren worden toedicht.
Zoals het slaan van een hamer effect heeft op de spijker. Zo zal, de illustratie uit
het eerste hoofdstuk in herinnering roepend, het effect van
communicatieapparatuur zijn dat mensen meer gaan communiceren.

Attributie verwijst naar het mechanisme waarin mensen veronderstellen
dat de fysieke eigenschappen van artefacten in de praktijk gebruikt zullen worden
en het bij een eigenschap behorende effect zullen hebben. Oorzaken van een
effect en het effect van oorzaken zijn via bestaande, stabiele verklaringsschema's
over technologie ook van toepassing op nieuwe technologie8n en op andere

obiecten. Deze attributies zijn een continuering van eerdere attributies, die in de

loop van de tijd in een grammar of narratief verteld worden. Als de validering
van deze recepten niet varieert, omdat waarnemingen en bevindingen daar geen
aanleiding toe geven, is sprake van een circulair proces. In dit circulaire proces
wordt de kenbaarheid van oorzaak-effect relaties als onveranderlijk of gegeven
verondersteld. Kennis van de werkelijkheid is eveneens onveranderlijk als de
onderzoeker of verteller zi in recepten continuccrt door te verwijzen naar
'objectieve' waarnemingen die hii van een toepassing van ICT maakt.

36 Wrightsman maakte begin jaren '70 al een verwijzing naar de eind jaren '90 nog veel geciteerde uitspraak van
McLuhan 'the medium is the message'. Het communicatiemedium, verwijzend naar de bron of de spreker, beinvioedt de

perceptie, interpretatie en acceptatie van de boodschap.
37 Causale kaarten of verklaringsschema's: een als metafoor bedoelde term om aan te geven dat mensen bij het maken
van interpretaties oorzakelijke verbanden tussen gebeurtenissen veronderstellen. Zie ook hoofdstuk 4 waarin deze
schema's gebruikt zijn om het organiseerperspectief te verduidelijken.
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Weick citeert een interessante casus uit de Golfoorlog waarin verslag wordt gedaan van een bijzonder succesvol

logistiek systeem (Weick 1995:179). Dit systeem was gebaseerd op kartonnen kaartjes waarop mensen hun vragen en
problemen konden schrijven. De kaartjes werden fysiek getransporteerd en uitgewisseld. Het logistieke systeem werd
gebaseerd op de categoriean en het jargon van de gebruikers, en bewoog met het tempo en de veranderingen in de
milita re operaties mee. De resultaten van deze aanpak waren beter dan die van systemen die intensiever van ICT

gebruik maakten. Mede omdat, stelt Weick, het de gebruiker beter in staat stelde op onverwachte situaties en

gebeurtenissen in te spelen: 6.J making sense of unexpected shortages and windfalls. Weick concludeert dat meer

vergelijkend onderzoek nodig is om te kunnen vatten (...) what is lost and gained when infomiation techno/ogy pre-
structures  what  people  come  to  treat as  their world.

Andere voorbeelden van redeneringen en kennisclaims waarin attributie een

strategie kan zijn, zijn analyses en voorspellingen van trends.

De 'verbazingwekkende' (ook dit adjectief is een voorbeeld van attributie) snelheid waarmee ICT zich de laatste
decennia heeft ontwikkeld, nodigt velen uit tot bespiegelingen over de toekomst. Diverse auteurs hebben daar het laatste
decennium uitgebreide verhalen over geschreven. Zie bijvoorbeeld Naisbitt (1984), Keues (1995) en Toffler (1990 en
1995). Met behulp van wat Naisbitt noemt content analysis, z jn aanzienlijke hoeveelheden materiaal, kranten,
tijdschriften, interviews, et cetera, doorgeploegd. De frequentie waarin thema's voorkomen, en het tempo waarin meer of
minder over een thema wordt gesproken, zijn belangrijke indicatoren voor een trend. Het bewijs voor een trend is
gelegen in het toenemend aantal keren dat een thema genoemd wordt. Los van het feit dat beide

heren en dame                                          Idermate veel trends in hun boeken verzamelen dat er altijd wei een paar waar zullen zijn, zijn beschrijvingen van trends
te beschouwen als pogingen tot objectivering van interpretaties, door bestaande verklaringskaders op nieuwe

ontwikkelingen toe te passen.

5.4.3 Fixatie

Bij attribueren warden bestaande recepten en verklaringskaders gebruikt voor de
bewerking van nieuwe input. Indien het bestaande grammar wordt gebruikt voor
de omkadering van specifieke verschijnselen zonder dit te valideren, spreken we
van fixatie. Van Diik onderscheidt drie verschiinselen (Van Dijk 1989:66) waarop

gefixeerd kan worden:

_vet:schijnselen uit het hier en nu, empirische fixatie,
_verschijnselen in de toekomstige situatie, utopische fixatie,
_verschijnselen die gerelateerd zijn aan de inzet van middelen -

instrumentele fixatie.

Fixatie betekent vanuit een epistemologisch perspectief bezien dat actoren de
reductie van meerduidigheid concentreren en relateren aan zoveel mogelijk
kennis over een verschijnsel teneinde zo goed mogelijk te kunnen vaststellen of

te voorspellen hoe de werkelijkheid er uit ziet, respectievelijk er uit zal gaan zien.

Een voorbeeld van instrumentele fixatie, waarbij ICT-middelen het object van focus zijn, geeft Lanir in een onderzoek

naar militaire decision support en expert systems in de eerder geciteerde Golfoorlog casus (Weick 1995:177). De
onderzochte systemen waren gebaseerd op een a priori rationalisatie van het besluitvormingsproces. Om over
gebeurtenissen, die wellicht voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, te kunnen beslissen, waren vooraf complexe

algoritmen geformuleerd.  Met deze algoritmen werd bepaald wat relevante informatie  is  voor het bereiken  van  een

gewenste toestand. Vanzelfsprekend werd gepoogd de algoritmen zo te vetfijnen dat alle denkbare situaties daar in
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pasten. Ondenkbare situaties bestaan niet meer. Deze vorm van fixatie impliceerde, of beter, gaf aan de gebruiker de
illusie, dat directe waamemingen, verslagen over gebeurtenissen en andere input, minder relevant zijn.

Fixatie heeft tevens methodologische consequenties. Als een bepaalde wi ize van
handelen en denken op de voorgrond wordt geplaatst, door bijvoorbeeld een

expertsysteem, zullen interact:iecycli van deliberation de voorkeur krijgen. Andere
interactiecycli, biivoorbeeld action of contextualifation, verdwijnen naar de
achtergrond38. Gebruikers van decision support systemen, constateert Weick,
komen door deze form van instrumentele fixatie onder zware druk te staan (...) to
rely for their decisions on its causal  logic,  discarting tbe human  cognitive  quali(y  of

.e

repunctuation  of tbe punctuated"  (Weick 1995:178).
Een illustratie van utopisibe fixatie is het vooruitgangsgeloof dat wordt

verbonden aan nieuwe organisatievormen die met ICT mogeliik zou ziin.
Zogenaamde fiexibele of netwerkorganisaties, of virtuele organisaties, worden als
een stap vooruit gezien in de ontwikkeling van organisaties. Zie ondermeer
Davidow (1992), Grenier (1995), Hastings (1993), Metselaar (1995), Nolan
(1995) en Sproull (1991). Burrel spreekt van unih near con«t)lion q/ #me: newfonws  
oganifation  are seen  as  bigber levels of organiqation  (Burell 1994:169).

Bauman ziet de combinatie van instrumentele en utopische fixatie als
kai:akteristiek voor technologie. Hij spreekt dan ook van een fixatie op
technologie. Tecbnologicalfix: Ifyou encounter a technical dificul(YYou can always eqed to
solve  it  by  inventing another tecbnoloUcal gadget   auman 1993.·186). De tneer of rnin(let
problematische zij-effecten van de technologie van gisteren, kunnen opgelost
worden met de nieuwe technologie van vandaag. Voor de eventuele problemen
die daaruit voortkomen is de technologie van morgen in ontwikkeling. Daarbij
wi ist Bauman op een ander mechanisme dat dit proces versterkt. Het zijn niet
alleen problematische zij-effecten, in de zin van negatief gewaardeerde gevolgen
van het gebruik van technologie, maar vooral de belofte van een verdere
verbetering. Met nieuwe technologie kan 'het' beter, ook al is een situatie niet
problernafisch. Tbe vety  availability  of usable yet under-employed tecbnolo ical resources  (...)
calls for their applications technological resources, so to  speak, sufficiently  legitimif  their
consequences and tbus make tbeir use imperative - whatever tbe results 4auman 1993.187).

Van empiriscbe fixatie is sprake als het hier en nu centraal staat in
enactmentprocessen en actoren gericht zijn op het verzamelen van zoveel

38 Deze drie vormen van interactiecycli zijn als illustratie gekozen omdat deze door Lanir in andere bewoordingen maar

met dezelfde betekenis gebruikt worden. In plaats van deliberation spreekt hij van decision rationality. Action noemt hij
action rationality - al doende uilvinden wat de beste beslissing is. En in plaats van contextualization spreekt hij van
narrative rationality - gebeurtenissen als een verhaal zien waar niet noodzakelijkerwUs een beslissing over genomen
hoeft te worden.

39 TO punctuate, letterlijk vertaald punctueren of leestekens aanbrengen, verwijstin het perspectief van sociaal
constructivisme naar het accentueren, afbakenen, inramen van een verschijnsel of gebeurtenis als onlosmakelijk gevolg
van het interpreteren van dat verschijnsel.
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mogelijk input over de verschijnselen die men heeft omkaderd. Het registreren
met behulp van ICT, zie paragraaf 4.4.2, is daar een voorbeeld van.

Fixatie kan tot circulariteit leiden als de gemaakte afbakeningen niet
geproblematiseerd en herzien worden omdat de sturingsgevolgen niet door
betrokkenen onderkend worden. In het voorbeeld van het decision support
system zal daar van sprake zijn als betrokkenen het vanzelfsprekend vinden dat
de besluiten van de centrale staf afwijken van wat lager in de hiErarchie nodig
wordt geacht. De generaal gaat immers over de strategie.

5.4.4 Reificatie
Fixatie kunnen we tevens begrijpen als opmaat naar refficatie. Van Dijk
omschrijft reYficatie als een proces waarin de eenheid tussen producent en het
geproduceerde, in dit geval de interpretatie van een reeks gebeurtenissen,
ontkoppeld raakt en een proces van vervreemding ontstaat (Van Dijk 1989:50).
Deze ontkoppeling kan een punt bereiken dat de interpretatie een op zichzelf
staand 'ding' wordt. Dit proces van 'verdinglijken' wordt reificeren genoemd: By
reijication we mean tbe moment in tbe proces of alienation in wbicb tbe characteristic of thing-
bood becomes tbe standard €fobjective reah(y (ibid.:50). Waar bij attributieprocessen nog
sprake is van een koppeling tussen te verklaren verschijnselen en de persoon die
verklaart, is bi j reificatie de interpretatie of verklaring een objectiefgegeven
geworden. Reificatie betekent vanuit ontologisch perspectief dat actoren de
reductie van meerduidigheid plaatsen binnen de gegeven omkadering. De
omkadering zelf wordt als objectief gegeven niet gevalideerd.

In het eerdere voorbeeld van het expertsysteem kunnen de experts die
hun brood verdienen met dergelijke systemen en overtuigd zijn van de
mogelijkheden van deliberatie of decision rationality, vervreemden van
gebeurtenissen en personen elders omdat geen plaats of gehoor is voor andere

interpretaties en nieuwe ervaringen. Evenzo kan dit voor managers gelden die zo
ver van de actie verwijderd zijn, dat er geen aanleiding is voor een gezond
wantrouwen van de voorgelegde beslissingen.

Een in het bestek van deze st:udie illustratief voorbeeld van reificeren is de
term 'informatiemaatschappij'. Door op technologie te fixeren, door uit vele
ontwikkelingen een selectie te maken, door popularisering van de term, raakt een
samenleving gereificeerd tot een informatiemaatschappij. Op deze interpretatie
borduren overheden, onderzoekers, programmamakers voort. De oorsprong van
de term raakt uit het zicht, een plausibele onderbouwing wordt met grote
overtuiging aangereikt, de vanzelfsprekendheid raakt in het taalgebruik
verankerd. Een mogelijke interpretatie, ooit als metafoor bedoeld, wordt een
objectief markeringspunt in een chaotische wereld.

Het proces van circulariteit bij reificatie wordt door W.I. Thomas
kernachtig geformuleerd:  If men  define situations  as  real,  tbg  are  real in  their
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consequences*'. Door de samenleving als een informatiemaatschappij te zien, zullen
ook de daaruit voortvloeiende consequenties warden 'gezien' als waar en als
onderbouwing van de situatie. Oorzaak en gevolg bevestigen elkaar. Meer leren
over internet betekent meer computers op school, betekent meer informatie
verzamelen, 'dus' hebben we het over een informatie-maatschappij. Indien de
informatiemaatschappij onze toekomst is, denk aan de rapporten van Delors
(1993) en Bangemann (1994), dan zullen we meer met internet en met computers
op school gaan doen. En, zo lijkt de redenering verder te gaan, bij een
informatiemaatschappij horen knowledge workers. Deze vormen de toekomst van
onze samenleving. Internet en computers op school 'moeten' derhalve de
vorming van knowledge workers mogelijk maken. In ontologische zin ontstaan
nieuwe tweedelingen - kennisrijken en kennisarmen - die op hun beurt weer een
eigen leven gaan leiden.  Knowledge worker (...) a nonsensical categog given tbat
information-handling is  an  aspect  of virtually  all jobs,  and  ignores  tbe  army  of  low-paid,
deskilledworkers (Thompson, P. 1994:189).

5.4.5 Inverteren
Een goede uitleg of algemeen geaccepteerd verhaal wordt niet snel van de hand
gedaan. Attributie, fixatie en reYficatie zijn behulpzaam bii het vasthouden van
argumentaties voor de toepassing van ICT-recepten. Deze drie mechanismen
kunnen gezien worden als een oplopende reeks waarbij actoren steeds verder
ontkoppeld raken van valideringsprocessen. We kunnen vervolgens de vraag
stellen wat in dit proces van ontkoppelen een volgende o f laatste stap kan zijn.

Daartoe bespreken we de term inverteren die door Woolgar is
geintroduceerd. Hi j stelt dat het wetenschappelijke proces van ontdekken en
theorieontwikkeling verstaan kan worden als een proces van vergeten en
reificeren. Hij ziet dit als een belangrijke karakteristiek van het modernistische
wetenschapsbedrijf dat een objectieve werkelijkheid veronderstelt die door
zorgvuldig onderzoek ontdekt kan worden. In het proces van ontdekken en
theorieontwikkeling onderscheidt Woolgar vijf fasen (Chia 1996:6).

Het inversieproces volgens Woolgar
Phase 1: document containing notions about how the world around us might be document
Phase 2: document is usedto legitimize the focus of investigative work -  do&iWint 4 object

Phase 3: the speculated object begins to take a life of its own document object
Phase 4: inversion - the impression is given that the very existence of the object
stimulated our.attention to it

document . + obiect

Phase 5: deny or forget about phases 1 to 3 object

De term 'document' kan hier in zijn letterlijke betekenis begrepen worden: een
stuk papier waarop de stappen van een bewijsvoering, of het beschrijven van een

40 Zie William I. Thomas en Dorothy Swaine Thomas, 1928, The Ch#d in Amedca: Behavior Problems and Programs,
New York: A.A. Knopf.
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ontwikkeling, worden vastgelegd. Dit proces van inverteren is niet alleen in het
wetenschapsbedrijf aan te treffen maar zal toepasbaar zijn op de productie van
kennisclaims in zijn algemeenheid. Het schema van Woolgar kan dan gelezen
warden als een samenvatting van het voorgaande waarbij:

attributie betrekking heeft op de eerste en tweede fase waarin bestaande

argumentaties en veronderstellingen over causale relaties de omkadering van
verschijnselen buiten ons sturen, en legitimeren,

_fixatie betrekking heeft op de fase waarin verschijnselen als reeel in de
buitenwereld verondersteld worden en de moeite waard worden gevonden om
verder op in te gaan,

_reYficatie is dan vergelijkbaar met de vierde fase waarin een verschijnsel
als een extern gegeven begrepen wordt dat verder ontdekt moet worden.

De vijfde fase is, zo kunnen we stellen, de fase waarin, circulariteit definitief
wordt omdat actoren ontkennen of vergeten dat verschijnselen constructies zijn,
selecties zijn die een naam hebben gekregen, en vervolgens als een objectieve
werkelijkheid zich aan mensen presenteren. Het ontkennen van het proces van
construeren, van de geschiedenis van termen, van de actoren die daarin een rol
hebben gespeeld, betekent letterlijk een omkering van het proces en resulteert in
een volledige cirkel waarin het gereificeerde verschijnsel niet meer
geherinterpreteerd kan worden. Het inversieproces van Woolgar is vergelijkbaar
met wat Bauman noemt 6.J tbe  hvin errors of representing (Bauman 1996:3). Het
voorwerp van aandacht of onderzoek wordt als een bron van verklaring gezien.
Datgene wat geinterpreteerd moet worden - teneinde een kennisclaim te kunnen
formuleren - wordt zelf het kader voor interpretatie. Explanandum en explanans
worden omgekeerd. In onderstaand schema wordt de relatie tussen beide

conceptuele kaders kort weergegeven.

Circulariteit en inverteren volgens Woolgar
Phase 1: document containing notions about how the world

ecological changearound us might be - het proces van kennisproductie gaat van document
& enactment

start

Phase 2: document is used to legitimize the focus of
investigative work - attributieprocessen produceren legitieme attributie document ·D object
verklaringen voor verschijnselen
Phase 3: the speculated object begins to take a life of its own -
processen van fixeren maken het verschijnsel los van de fixatie document object

personen die het wilden verklaren

Phase 4: inversion - the impression is given that the very
existence of the object stimulated our attendon to it - het remcatie document + object
verschijnsel raakt tot een 'ding an sich' gere'i'ficeerd

Phase 5: deny or forget about phases 1 to 3-met wat we
ideologiean kunnen noemen worden waarheden als op zich inverteren object
zelfstaande doelen, met een specifieke interpretatie van de
geschiedenis, in stand gehouden
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Twee voorbeelden als illustratie van mogelijke inversieprocessen. De eerste
behandelt het thema: 'Computers in het onderwijs: Daarbij is een uitspraak van
een minister van Onderwijs als eindpunt van een proces van inverteren
genomen. Daarop is vervolgens teruggeredeneerd.

Eerste illustratie van het schema van Woolgar
Fase 1: 'Zijn er hulpmiddelen waarmee kinderen met een leerachterstand geholpen
kunnen worden door ze thuis met familie, of op school met hulpouders, extra document
oefeningen te laten maken?'

Fase 2: 'Dat is mogelijk.t Er is bijvoorbeeld software waarmee kinderen zelfstandig
achter een computer extra kunnen oefenen, thuis, op school; overal, zonder.det                     document V object
noodzaak van extra ondersteuning overigenst

Fase 3: 'De markt van educatieve software biedt vele interessante producten - hoe document objectkunnen we deze software voor kinderen op de basisschool inzetten?'
Fase 4:We hebben PC'sthodig om educatieve sohware op school in te zetten-
kinderen moeten deze technologie beheersen. Zonder ICTzijn we geen aantrekkelijke      document     i*     object
Ischool meer'
Fase 5: 'De Minister van Onderwijs stelt dat op elke school per 10 leerlingen  1  PC

objectaanwezig moet zijn - zelfs Belgia heeft er op dit moment meer'

Het tweede theme geeft in een notendop het proces weer dat geleid heeft tot de
situatie waarin wetten, fiscale regelingen, politieke programma's mensen
'produceert' die steun behoeven. In plasts van, wat oorspronkelijk de bedoeling
was, mensen een steuntje in de rug geven, als de sociale omgeving van iemand
tijdelijk onvoldoende mogelijkheden voor ondersteuning biedt. Van Elswijk
(1996) beschrijt hoe een proces van inverteren in het economische en fiscale
domein geleid heeft tot een situatie waarin het voordelig is mensen
arbeidsongeschikt te verklaren. Vanuit een geheel andere benadering, waarin
sociale lasten als een vorm van BTW worden gedefinieerd, kan een situatie
gecreEerd worden waarin 'wit' werken goedkoper wordt dan 'zwart' werken.

Ondanks praktijkexperimenten en berekeningen van het Centraal Planbureau is
het tot dusver onmogelijk gebleken deze situatie terug te inverteren.

Tweede illustratie van het schema van Woolgar
Fase 1: 'Zijn er mensen, die lijdelijk geen inkomen hebben, en zo ja, hoe voorzien

documentdeze mensen in hun primaire levensbehoefte'

Fase 2: 'Ja er * mensen die van de giften en liefdadigheid van anderen moeten
leven, zijsteunen op anderen. Maarhet verschilt nogal per dorp, buurt en situatie

document -D object

Fase 3: 'De overheid is er mede om mensen die steun nodig hebben die steun ook te
bieden. ledereen heeft recht op gelijke behandeling. Laten we precies omschrijven wie document object
op steun van de overheid beroep mag doen'

Fase 4:'Er zijn erg veel steuntrekkers in onze samenleving, we hebben Sociale
Diensten, Sodale Fondsen en Sociale Wetgeving nodig, om al deze mensen te document + object
helpen'

Fase 5: 'Met ICT kunnen we op een meer rechtvaardige en rechtmatige wijze alle
mensen die recht op bijstand hebben, helpen! Door beter te registeren, door meer en objedfrequenter informatie te verzamelen, door bestanden onderling met elkaar te
vergelijken om fraude te bestrijden.'

123



ICT en het gekluisterde denken

Dit schema articuleert als kernpunt in het proces van vergeten en de historische
context, het ontkoppeld raken van handelingen en de doelen waar die
handelingen op gericht zouden moeten zijn. Arbeidsbureaus die werklozen
registreren in plaats van helpen, zorgverleners die geprogrammeerd worden om
in minuten hun zorg vast te leggen in plaats van wat hun handelingen hebben
opgeleverd, en dergelijke. In dergelijke situaties wordt ICT als vanzelfsprekend
het enige hulpmiddel dat de last van het registreren of tellen kan verlichten. Deze
loskoppeling van middel en doel en de daar mee samenhangende inperking van
handelingsalternatieven zal in hoofdstuk 6 als interventievraag opnieuw aan de
orde komen.

Intermezzo 1: meaning in the service of power
Naar aanleiding van voorgaande inventarisatie kunnen we ons de vraag stellen of
deze volledig is in het onderscheiden van mogelijke circulariteiten. Het antwoord
daarop is nee. Dit antwoord wordt evenwel niet ingegeven door het criterium
volledigheid. Er zullen meer processen aan te wijzen ziin waarin recepten niet
vernieuwd worden o f de validatie van recepten door een besloten groep van
personen gebeurt. De concepten zijn bedoeld als vertrekpunten voor onderzoek.
Het antwoord is ontkennend omdat het continueren van recepten, of het
opleggen van betekenissen aan anderen of het ontkoppeld houden van actoren,
zich niet alleen laat verklaren door onvermogen. Onvermogen in de zin van niet
vaardig zijn. De beschouwingen tot dusver vragen derhalve orn een contrapunt.

Onvermogen kan mogelijk het bedoelde effect zijn van
beinvloedingsstrategieEn van anderen. Deze strategieitn zijn bijvoorbeeld ingebed
in ideologieEn die gericht zijn op het opleggen van recepten. De term ideologie
heeft meerdere betekenissen. In een historisch-politieke context is aan ideologie
een negatieve connotatie verbonden. Het is dan een synoniem voor politiek of
religieus activisme. Van Zuthem definieert ideologie als een redenering, die dient ter
recbtvaani<ging van (...) e<genpositie en belang (Zuthem 1973:49). Hiermee wordt een
politieke interpretatie gegeven. Mannheim, zie Berger (1966:21), beschouwt
ideologie vanuit een epistemologische positie. Hij gaat er van uit dat het
menselijk denken niet immuun kan zijn voor ideologiserende invloeden vanuit
zijn sociale omgeving. Kennis is positiegebonden en is ingebed in sociaal-
historische processen van het ontwikkelen van verklaringen.

John Thompson probeert beide interpretaties te verbinden: 6.J tbe concept
of ideolog can  be  used  to  refer to  tbe  ways  in wbicb meaning serves,  in particular circumstances,
to establish and sustain relations of power wbicb are systematically asymmetrical (...). IdeoloD,
broadly  speaking,  is  meaning in  tbe service  ofpower ghompson, 1.8.1994:7). Hil legt

het accent op de constructie van ideologiean en de wijze waarop betekenissen
worden gebruikt om te beinvloeden. In de context van deze studie wordt
ideologie, in lijn met Thompson, begrepen als het formuleren van
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samenhangende redeneringen over verschijnselen, die voor betrokkenen relevant
zijn, en ingezet worden om andere redeneringen naar de achtergrond te drukken.
Elementen als eigen belang, eigen positie, gewenste toekomst en programma's
voor politieke beinvloeding kunnen de symbolen ziin waarmee een ideologie
verwoord wordt.

Grammars kunnen processen van consensual validation bevatten die als
ideologiseren op te vatten zijn. Ideologiseren is synoniem met het op actieve
wijze sturen van attributies en fixaties, en is een middel om
interpretatieprocessen van anderen te sturen. Daarbi j zijn taal, logica en retoriek
krachtige hulpmiddelen. Evenals ICT-recepten die het organiseren vastzetten in
structuren, fysieke ruimteverdeling, interfaces van computerprogramma's,
keuzemogelijkheden uit tabellen, categorieln en werkstromen. Zie Zuurmond
(1994) die in zijn boek spreekt over de Infocratie: een georganiseerde glazen kooi
waaruit medewerkers in administratieve processen niet meer kunnen
ontsnappen. Evenmin kunnen de burgers in deze kooi binnentreden, omdat zii
geen recht hebben op toegang tot informatiesystemen.

Circulariteiten zijn derhalve zowel inhoudelijk, als sociaal, als methodisch
gedefinieerd. Bij de behandeling in hoofdstuk 6 zullen de discursieve en
retorische aspecten van het narratief nader aan de orde komen.

Intermezzo 2: hyper-reality
De tweede vraag die wij ons naar aanleiding van voorgaande ordening stellen is
of we het kader met deze, op concepten van organiseren gebaseerde,
inventarisatie van sturingsgevolgen, volledig behandeld hebben. Het antwoord
daarop is eveneens nee. Dit antwoord wordt niet ingegeven door het criterium
volledigheid maar door het belang van voortgaande reflexiviteit. Het antwoord is
ontkennend omdat we ons bijvoorbeeld kunnen buigen over werkelijkheden die
nietvanuit ecological cbange in enactmentprocessen warden geproduceerd maar
vanuit een simulated cbante. Enactments bouwen voort op eerdere enactments en

er zal sprake zijn van meet:voudige enactments. Maar deze processen kunnen
door simulatie beinvloed worden.

Baudrillard gaat hier in zijn studie Simulacra and Simulation op in
(Baudrillard 1996). Veranderingen in onze omgeving hebben een verleden, een
sociale oorsprong, een geschiedenis van betekenissen, waar vragen over te stellen
zijn. Narratieven maken daar representaties van. Met de creatie van virtuele
werelden als Disneyland, virtual realities in computersimulaties, of virtual
communities op internet, is evenwel niet zozeer sprake van een representatie, al
dan niet gebrekkig of met opzet eenzijdig, maar van een referentieloze
simulatie41. Een simulacrum in de woorden van Baudrillard. De representatie is
hier niet een middel om enige stabiliteit en houvast in kennisontwikkeling te

41 Zie bijvoorbeeld Dery (1994) en Haraway (1994).
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bieden, maar een doel om ons om economische of psychologische redenen af te
leiden van de dagelijkse realiteit.

Er is in die zin, zoals eerder aangegeven, sprake van een totale inversie,

van een fase 6 in het schema van Woolgar. Namelijk een situatie waarin niet
meer sprake is van een ontwikkelingsgeschiedenis, die al dan niet met veel
moeite te reconstrueren zal zijn, maar van een situatie die geen geschiedenis
heeft, maar in de plaats komt van geschiedenis. Baudrillard spreekt van een hyper-

reality.
.Met opzet wordt de fase van de simulacra niet toegevoegd aan het schema

omdat het geen relatie heeft met de voorgaande fasen. Baudrillard geeft in zijn
studie langs andere lijnen dan die van de abstracte, complexe administraties, een
verklaring voor het ontstaan van deze referentieloze werelden. Hij ziet deze
vooral in de massamedia, ook een soapserie heeft kenmerken van een
simulacrum, opkomen. E6n van ziin verklaringen is dat gesimuleerde werelden
kunnen bestaan - er kijken immers mensen naar, en er worden hoge
entreegelden voor betaald - om referentieloos vermaakt te worden, en om ons te
doen geloven dat zich daarbuiten, in het dagelijkse leven de echte werkelijkheid
afspeelt. Een werkelijkheid die zodanig is georganiseerd, zie de eerdere kritieken
vanuit het postmodernisme, dat er geen plaats meer is voor het spelen, het lijden,
het genieten die in het simulacrum worden opgeroepen. Het simulacrum, de
technologie in veel gevallen, biedt ons troost om dit te vergeten.

We kunnen dit de inverse van de inverse noemen, Woolgar in het
kwadraat: er is geen realiteit waar we bet ve, eten van Woolgar aan kunnen
refereren. Het simulacrum is niet alleen het pretpark, de gegevensadministratie of
het computerspelletje. Het gaat ook over de narratieven die beweren dat we met
ICT een betere en directere vorm van democratie kunnen bereiken. Een
democratie waarbij de burger dagelijks ziin mening kan geven over
gebeurtenissen, of kan stemmen over voorstellen. Digitale democratie als
simulatie of simulacrum is daarbi j niet ondenkbaar. Of, een ander voorbeeld, de
verbanden die met behulp van datamining in grote verzamelingen gegevens over
het koopgedrag van consumenten worden gevonden. Met trial and error worden
strategie8n ontwikkeld om dit gedrag te beinvloeden. Waarbij wisselwerkingen
worden gevonden die volstrekt onverklaarbaar zi in maar wel blijken te werken.
Wat op zich zou kunnen duiden op een maatschappelijke ontwikkeling waar de
beproefde marketingtyperingen nog niet aan toe zijn, ware het niet dat zoeken
naar de relatie tussen de representatie en een werkelijkheid overbodig wordt
gevonden.

Het perspectief van Baudrillard is hier opgenomen als contrapunt voor
een mogelijk irreflexieve interpretatie van de concepten en noties die aan het

perspectief op organiseren verbonden zi in. Ecological change is geen
ondubbelzinnig begrip. Andere noties en concepten zullen ons de ogen openen
voor weer andere interpretaties.
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5.4.6 Vragen over circulariteit
Evenals in de paragraaf over methodologische circulariteit kunnen over de
hiervoor geschetste oorzaken van circulaire processen vragen geformuleerd
worden. We spitsen deze vragen toe op ICT-recepten.

Attributie
_Welke relaties worden tussen technologie en effect gelegd?

Op welke ervaringen en observaties zijn deze gebaseerd?
Hoe en door wie worden de vermeende causale relaties gevalideerd?

_Wat zijn mogelijke sturingsgevolgen voor anderen en in welke relatie
staan zij tot vertellers van het technologieverhaal?

Bijvoorbeeld: in het citaat over de opnamestudio (hoofdstuk 2) is de musicus
sterk betrokken bij de mogelijkheden van de nieuwe opnameapparatuur vanwege
de vele 'opties' die deze biedt. Deze term refereert blijkbaar aan andere contexten

waar de vrijheid en keuzemogelijkheid in verband zijn gebracht met de opties die
technologie biedt.

Fixatie
Op welke verschijnselen richten actoren 7.ich?

_Welke interactiecycli krijgen in enactmentprocessen voorrang?
_Welke worden ontkend of uitgesloten?
_Wie zijn betrokken bij de validering van deze regels?

_Wat zi in mogelijke sturingsgevolgen voor anderen en in welke relatie
staan zij tot eerstgenoemde actoren?

Bijvoorbeeld: het citaat over de opnamestudio verder doortrekkend lijkt er een
fase in het leven van de muzikant geweest te zijn waarin hii sterk gericht was op
de nieuwe mogelijkheden van technologie. Argumentaties clie hem daarbij
hielpen, wij moeten nu gissen, hebben wellicht te maken met een streven naar

vernieuwing. Niet omdat de oude muziek niet goed was, maar het leverde
misschien te weinig bekendheid op. Het bedwingen van de eindeloze opties had
wel nieuwswaarde, evenals de eindeloze reeks nieuwe geluiden die gemaakt
konden worden. 'Dus' werden de opties belangrijk.

Reificatie
_Welke termen worden gebruikt om het verzelfstandigde verschijnsel als

extern gegeven te beschrijven?
_Voor welke actoren wordt het verschiinsel niet als gereificeerd

verschiinsel benaderd?
Is er een situatie of ti id geweest waarin geen sprake was van reYficatie?

Wat zijn karakteristieke verschillen met het nu?
_Wat zijn mogeliike st:uringsgevolgen voor anderen en in welke relatie

staan zij tot eerstgenoemde actoren?
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Voorbeeld: de metafoor van de opnamestudio doortrekkend naar de zorgsector.
Reificatie is aan de orde als bijvoorbeeld een systeem van tijdschrijven en
kostendoorbereking door alle betrokkenen wordt verfoeid en tegelijkertijd
niemand aangrijpingspunten kan vinden om deze recepten te herinterpreteren en
anders handelen mogelijk te maken.

Inverse
Aan de hand van de voorbeelden beschreven in de twee schema's in de vorige
pat:agraaf is de inverse reeds toegelicht. Het proces van inverteren is te begrijpen

als continuering van attributie, fixatie en reificatie. De vragen die over de inverse
te stellen zijn liggen daarmee in het verlengde van hiervoor beschreven vragen.

5.4.7 Sturingsgevolgen
Circulariteit vanuit epistemologisch en ontologisch perspectief betreft de wijze
waarop over datgene dat als kenbaar verondersteld wordt, kennis worcit
ontwikkeld. Sturing betekent hier dat anderen gehinderd worden om hun kennis
te ontwikkelen. Of niet in staat gesteld worden om de handelingen te prioriteren
die zil vanuit hun eigen organiseerprocessen relevant achten. Circulariteit
betekent dat de confrontatie tussen beide narratieven niet plaats vindt en dat
beide narratieven strijden om de macht van het gelijk. Bepaalt een CITO toets de

vermogens van een kind en is de score die behaald wordt, sturend voor de
schoolkeuze? Of bepalen de onderwijzers en docenten, wellicht via gevarieerde
interactiecycli, met elkaar wat de beste vervolgopleiding is, en reflecteren zij later,
wellicht met de CITO scores in de hand, hun eerdere argumentaties en

kennisclaims? Of, als derde variant, komen beide narratieven bij de ouders bii

elkaar, en zijn er anderen nodig om de meerduidigheid voor de ouders te

reduceren? Wat op zijn beurt betekenis zal hebben voor de interpretaties die
ouders maken van de kwaliteit van het onderwijssysteem.

Deze laatste stap lijkt vanzelfsprekend maar is gebaseerd op de impliciete
aanname dat het onderwijssysteem iets is dat los van ouders en opvoeders als
zelfstandig verschijnsel bestaat en als vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid
heeft voor het onderwijs van kinderen te zorgen. We kunnen de verschillen in
adviezen en in methoden van kennisontwikkeling interpreteren als een
kwaliteitsprobleem. We kunnen ook de vraag stellen of explanans en
explanandum hier niet omgedraaid worden. Niet de experts en hun
schooladviezen zijn het kader voor interpretaties, maar de ouders en hun relaties
met docenten en onderwijzers.

Epistemologische en ontologische sturingsgevolgen hebben betrekking op
wat actoren in verscbillende configuraties als kenbaar veronderstellen. Er is sprake van
meervoudige kenbaarheid van een meervoudige werkelijkheid. Sturingsgevolgen
hebben betrekking op het vergeten van deze meervoudigheid. Of zoals Chia
(1996) het formuleert we should not start out assuming whatever we wisb  to explain.
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Een voorbeeld: in zijn boek over postphenomenology stelt Ihde (1993) zich de vraag wat z#n de consequenties van het
feit dat het individu meer gefragmenteerd raakt. Vanuit een reflexief constructivistische positie zouden eerst vragen aan
de orde als op grond van we/ke aannames worden nanatieven over gefragmenteerde individuen geproduceerd? In deze
vraagstelling wordt een definitieve conclusie over gefragmenteerde individuen in een technologische samenleving niet
nagestreefd, maar worden de situaties en processen in kaart gebracht waarin dergelijke verklaringen tot stand komen.
Vergelijk tevens uitspraken over een digitale tweedeling en de maatregelen die vervolgens bedacht worden om deze op
te heffen.

5.5 Ethische en morele perspectieven op circulariteit en sturing

5.5.1 Inleiding
In deze paragraaf staan we uitgebreider stil bij deze perspectieven op circulariteit
en op sturing. De reden is dat het leggen van een verbinding tussen ICT-
grammars en ICT-recepten voor organiseren en het morele vermogen van
actoren, een betrekkelijk onontgonnen terrein is. Daar waar deze verbinding
gelegd wordt betreft het meestal vreagstukken over hoe het gebruik van ICT te
coderen. Zoals bijvoorbeeld bij een privacyreglement. Vanuit een reflexief
constructivistische positie willen we evenwel voorafgaand aan deze
coderingsvraag de vragg kunnen stellen welke sturingsgevolgen zijn verbonden
aan het formuleren van reglementen over de inzet van technologie. Dat wil
zeggen: betekent een goed stelsel van ethische codes dat we ons daarna geen
zorgen meer hoeven te maken over de inzet van ICT?

De behandeling van deze onderwerpen is als volgt in deze paragraafopgebouwd:

_wat zijn kenmerken van een stroomopwaartse en stroomafwaartse
benadering van morele en ethische vragen (5.5.2),

_hoe kunnen ethische en morele vragen vertaald worden in het
vocabulaire van het organiseerperspectief en de productie van kennisclaims
(5.5.3),

_welke concepten zijn bruikbaar voor het diagnosticeren van het
onvermogen tot moraliseren (5.5.4 en 5.5.5),

_welke vragen kunnen over circulariteit gesteld worden (5.5.6).

5.5.2 Stroomafwaartse en stroomopwaartse benaderingen
Alvorens processen van circulariteit in het domein van de ethiek en moraliteit uit
te werken, wordt stilgestaan bij de vraag wat een stroomopwaartse benadering
van ethische en morele vraagstukken onderscheidt van een stroomafwaartse
benadering. In een stroomafwaartse benadering zal worden uitgegaan van het
streven naar een algemeen geldende ethiek, die objectief kan worden
geformuleerd. Nieuwe ethische vraagstukken, die met de ontwikkeling en
invoering van ICT verbonden worden, zullen met nieuwe ethische codes
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gepareerd worden. Casu quo, men veronderstelt dat bestaande normen en
afspraken toereikend zijn om de st:uringsgevolgen van ICT-narratieven te
kunnen beoordelen. In een stroomopwaartse benadering daarentegen zal men
zich afvragen of de bronnen, de aannames en argumentaties, voor een
uitbreicling of handhaving van algemeen geldende ethiek, met de toepassing van
ICT-recepten, reflexief tegemoet getreden kunnen blijven worden.

Stroomafwaartse benaderint: formuleren  van een  nieuive  etbiscbe  code
Voor een nadere illustratie van een stroomafwaartse benadering wordt kort
ingegaan op wat genoemd wordt het domein van de computer ethics. Sinds het
begin van de jaren'70 is hier volgens een aantal auteurs sprake van a new branch of
applied ethics. In deze periode verschijnen verschillende tekstboeken over dit
thema, die deels voortborduren op publicaties die Norbert Wiener 20 jaar eerder
publiceerde42. Bynum schetst een korte geschiedenis van de computer ethics en
refereert aan een studie van Moor om het belang van een verdere uitwerking van
deze ethiek te onderstrepen: Tbe new capabilities tbat computer tecbnolog provides, said
Moor,  can create 'polig  vacuums'  and 'conceptual  muddles'  regarding tbe  ethical  use  of sucb
technology (Bynum 1999:9). Zij zien derhalve als centrale taak van de computer
ethics om te bepalen wat wij, als individu, groep of samenleving moeten doen
met de nieuwe mogelijkheden van ICT terwijl er nog geen beleid of conceptueel
kader is om onze acties te sturen. Een adequate definitie van computer ethics is
dan ook volgens Bynum:  Computer ethics  studies  tbe  impact  of information  technology
upon fundamental  buman  values  like privag,  security,  ownership, justice,  knowledge,  bealtb
and so on (ibid.:10). In zijn historische schets constateert hij dat computer ethics
een verdere uitbreiding behoeft en dat gesproken zou moeten worden van een
global information ethics die de samenleving helpt bi) het realiseren van (...) a
democratic  and  empowering tecbnology  rather tban  an  enslaving and  debilitating one  (ibid.·.17).

Niet alle publicaties lijken te getuigen van grensverleggend denkwerk om iets aan de 'policy vacuums' of'conceptual
muddles' te doen. De ceteris paribus clausule wordt regelmatig opgevoerd om vrijuit te filosoferen of ICT nu wei of niet
nieuwe morele vragen oproept die een herijking van ethische codes noodzakelijk maakt. Als voorbeeld een artikel van

Adeney die een poging doet om beoordelingscriteria voor het plegen van cybersex te ontwikkelen. Centrale vraag is hoe
te oordelen over de perfecte virtuele sexmachine, die in staat is de meest gedetailleerde dromen te realiseren en die het
voor iedereen mogelijk maakt, ook de HIV geinfecteerde, de latente verkrachter of pedofiel, om, weliswaar fake, aan zijn
of haar gerief te komen. Zijn conclusie luidt, na diverse keren uitgesproken te hebben other things being equal dat (...)
cybersex, with respect to p/easure, at /east, is not as bad as it's often made out to be (Adeney 1999:78). Een voorbeeld
van vergaand reductionisme en homogenisering teneinde tot een generieke uitspraak te komen die een ethisch vacuOm

zou moeten opvullen.

Voornoemde onderzoekers, en anderen die hun onderzoek tot het domein van
de computer ethics willen rekenen, bedienen zich van een methodische strategie
die in een 4-tal stappen wordt gekarakteriseerd: (1) identificeer een
beleidsvacuum als gevolg van ICT, (2) verhelder de conceptuele verwarring die

42 Bynum refereert onder meer aan twee werken van Wiener: Cybernetics uit 1948 en The Human Use of Human Beings
uit  1950
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ontstaat als ICT de betekenis van sleutelbegrippen verandert, (3) formuleer
nieuwe beleid, nieuwe richtlijnen, (4) rechtvaardig of bevestig de nieuwe
richtlijnen door deze te laten aansluiten, eventueel na verdere explicitering, bij
bestaande waarden (Bynum1999:10).

Een eerste commentaar op voornoemde strategie richt zich op de vraag
vanuit welke intellectuele positie de hiervoor geschetste strategie wordt
geformuleerd. Betreft het hier een algemene ganpak die tot een verdere
aanscherping en explicitering van 'onze' waarden moet leiden? Of is de strategie
gericht op het vergroten van het vermogen van individuen? De eerste benadering
kunnen we als een stroomafwaartse benadering typeren. Langs de weg van het
wetenschappelijk onderzoek is een algemeen geldende set van codes te
ontwikkelen, die 'ons' helpt de nieuwe mogelijkheden van ICT te beoordelen. In
de tweede benadering is sprake van een aanzet tot explicitering van waarden,
maar ontbreken stappen die dit proces van verduidelijken in een sociale context
plaatsen. Gezien de eerder beschreven definitie van computer ethics en het doel

waar naar gestreefd wordt, lijkt sprake te zijn van een streven naar

wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen hoe over voornoemde vraagstukken
na te denken.

Een tweede commentaar richt zich in het bijzonder op dit streven.
Immers in de aanpak wordt gesteld dat er mogelijkerwifs door ICT een leemte
ontstaat vanuit het vigerende stelsel van normen en waarden bezien. Waarmee de
suggestie gewekt wordt dat deze tot op heden, dat wil zeggen voordat ICT ten
tonele verscheen, voldeed en compleet was.

Bauman onderstreept het belang en de noodzaak om ethische en morele
vraagstukken niet vanuit een streven naar algemene codes te bezien, maar juist
vanuit de rol die het individu daarin speelt of kan spelen. Wbat makes tbe moral self
is tbe uge to do, not tbe  knowledge  of wbat is to  be done; tbe unfuljilled task, not tbe duty

correctly pe,formed (Bauman  1993:80). Dit betekent dat iemand  uiteindelijk nooit
helemaal zeker kan zijn dat hij juist gehandeld heeft. De grondslag voor
moraliteit kan niet gevonden worden in wetten of in ethiek, maar in de
onzekerheid of we het goed gedaan hebben. Bauman gaat uitgebreid in op het
mechanisme van hospitalisering aan algemene wetten, regels, normen. Deze
conventies introduceren excuses als 'zo hoort het' of'iedereen doet het'. Hij
citeert de Deense filosoof Ingstrup:  6.-) social convention  bas tbe efect of reducing botb
tbe  trust  tbat  we  sbow  and  tbe  demand  tbat  we  care for  tbe  otber  person's  life.  Conventions

make  life  comfortable:  tbey  safeguard  life  lived in tbe persuit  of selfinterest Oaurnan

1993:78). Moraliteit is, zo beargumenteert hij, niet iets dat geclassificeerd,
beargumenteerd of van protocollen voorzien kan worden, want dan is  het
onderdeel van de gehanteerde ontologie.

Stroomopwaartse  benadering: problematiseren van  bet vermogen
In hoofdstuk 3 is toegelicht dat vanuit een reflexief constructivistische positie,
ethiek en moraliteit als een van de ontologie te onderscheiden domein
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beschouwd worden. Dit onderscheid maakt het mogelijk om ethische en morele
verborgenheden in narratieven te bevragen en deze los te zien van de andere
perspectieven op kennis en kennisontwikkeling. Aangegeven is dat in het kader
van deze studie ethiek en moraliteit toegespitst worden op de ruimte en
erkenning die in een narratief gelaten wordt aan andere kennis en andere
narratieven. Waardering heeft betrekking op de vraag of actoren in hun narratief
andere kennis en andere vormen van kennisontwikkeling hinderen dan wel
ontkennen, waardoor de mogelijkheid van voortgaande interactie met en door
andere actoren wordt belemmerd, onmogelijk gemaakt of ontkend. Moraliteit en
ethiek hebben betrekking op het proces van kennisontwikkeling en dienen niet
als toetsingkader om vast te stellen of een uitspraak of verklaring wel of niet, in
morele en ethische zin, acceptabel is. Dit impliceert dat niet de ethische code of
het moreel gehalte gebruikt wordt om ICT-narratieven de maat te nemen, maar
het vermogen om ethische codes of een morele gehalte te herinterpreteren. Het
uitspreken van een onaanvaardbaar is aan de orde als de waarheid van het eigen
narratief ten koste gaat van andere waarheden. Het vermogen tot
herinterpreteren wordt aldus toegespitst op het vermogen tot moraliseren, dat
wil zeggen, het vermogen om tot een eigen en authentiek oordeel te komen, dat
input is voor interacties met anderen.

Etbiscbe procedure
De basisaanname die Van Dongen (1996:17) voor zijn ethische procedure
hanteert, formuleert hij als volgt:

(...)  dat menselijk leven in een sociaal vacuum ondenkbaar is. Daar waar mensen afgesneden
Rijn van bet interactieproces of daar waar dit geblokkeerd raakt en tot stilstand komt, moet
men uitgaan van kwaliteitsverlies. Het omgaan met dit kwaliteitsverlies lijkt alleen mogflijk in
termen  van  negatieve  sturinh  Men   kan  niet  als  substituut  of positief sturende  instanhe  optreden
teneinde in un opvulling van  «n vacuum te voorden. Vanuit een degel#k interactieperspectief
brengt dit als  beperking met 4cb mee dat men uitsluitend  kan werken aan de condities, waa,in
de betrokkenen Ref dit vacuum opbe#en  of voorkomen.

Dit vertrekpunt geeft aan dat de ethische procedure niet invult wat een adequate
ethiek is, maar zich richt op de condities die noodzakelijk zijn om met anderen
over onder meer ethiek en moraal te communiceren.

Moraliseren
Waar Van Dongen constateert dat ethiek vooraf gaat aan de ontologie, stelt

Bauman dat moraliteit vooraf gaat aan de ontologie. I am moral before I tbink
(Bauman 1993:61). Bauman definieert moraal als een kenmerk dat niet in termen
van doelgerichtheid, wederkerigheid of contracten vastgelegd kan worden. Dit
veronderstelt immers een rationele grondslag in de zin van aanspreekbaar zijn op
doelen en middelen, of een volgorde in afspraak en uitvoering. 'Rationeel'
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veronderstelt in zijn visie 'objectief evalueerbaar' en is onpersoonlijk. Dat wil
zeggen: rationed refereert aan algemeen geldende criteria, die niet het
persoonlijke eigendom zijn, en biedt in principe de mogelijkheid tot
universaliseren. Moraliseren betekent in Bauman's termen een grotere capaciteit
tot moreel handelen: het kunnen zoeken naar morele vraagstukken en het
kunnen vinden van antwoorden daarop.

Het streven naar een rationele ethiek vervangt de leerbare kennis van
regels, door de moral  self gedragen op basis van zijn eigen verantwoordelijkheid.
Het streven naar een rationele ethiek stelt verantwoording aan de wetgever en
bewakers van de ethische code - Bauman spreekt van een power-assisted ethical code

- voorop, waar juist verantwoording aan de ander en aan het eigen morele
zelfbewustzijn centraal zou moeten staan. Dit doet de energie van de wetgever
en bewaker richten op het stilhouden van morele impulsen van het individu en
het kanaliseren van morele capaciteit voor sociaal gewenste doelen.

Ook Van Dongen stelt dat een ethische code niet kan impliceren dat er
absolute regels geformuleerd worden. Wat niet wil zeggen dat een ethische code
als tijdelijke neerslag van voorlopige afspraken in een voorgaand proces van
morele ontwikkeling, niet gewenst is. Zolang dit niet ten koste gaat van het
kunnen toepassen van ethische procedures. Basisregel is niet een ethiek die moet
zorgen dat we ons gedragen als sociale wezens maar een explicitering van de
grondslag dat we sociale wezens zijn, en het opsporen van de mechanismen die
leiden tot a-moreel handelen.

ICT-narratieven en etbiek en moraal
Meerdere auteurs hebben op het belang gewezen om ethiek en moraliteit in de
beoordeling van 'technologische vooruitgang' aan de orde te stellen. DeSanctis
stelt in zijn studie naar de betekenis van Group Support Systems dat zaken die

gemist worden in theorieln over GSS of ICT in het algemeen zijn: Affective, Moral
dimension,  Diversity and Freedom and Power (DeSanctis 1993·.101'). Besluitvorrdng
over de inzet van ICT stelt vergaande eisen aan de reflexieve vermogens van
betrokkenen. Bauman zegt het als volgt:

Hans  jonas  (...)  saw  tbe roots  of tbe problem  in  tbe formidable powers  of modern technology:
tbe scale  of possible consequences  bave  long outgrown  moral imagination  of tbe actors.  (...) All
tbis  (tbe ethical universe of contemporaries  and neigbbours)  bas decisiveb changed. Modern
tecbnolog bas introduced actions of sucb novel scale, objects, and consequences tbat tbe

framework offormer ethics no lon*r contain tbem 4auman 1993:211.

Jonas, en met hem Bauman, concludeert dat we geen vertrouwen meer kunnen
hebben in onze morele capaciteit om vragen te beantwoorden over het hebben
van verantwoordelijkheid voor iets wat we noch zien noch kennen maar dat wel
beinvloed wordt door onze acties. Overigens maakt Bauman hier zonder dit
duidelijk te beargumenteren een waardering van technologie. Voor deze studie
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wordt zijn narratief niet gebruikt om aan te tonen dat er daadwerkelijk wat
schort aan het vermogen tot moraliseren. De conclusie van Bauman geeft aan
dat dit onderwerp van belang is bij het waarderen van ICT-narratieven.

5.5.3 Consensual en sensible
De volgende vraag is hoe deze benadering van ethische en morele aspecten van
narratieven over ICT en van ICT-recepten vertaald kan worden naar het
vocabulaire dat voor de productie van kennisclaims, en mogelijke circulariteit
daarin, is beschreven.

Baurnan zegt hierover·.  We  live  in  a  modern  socie(y,  wbicb  leaves  us  little  choice  but
being our own moral agent. Even if (or rather because) tbere is no shortage  of offers  to do tbe

job for us  (for mono, freedom,  information)  4aurnan 93:31). De vraag is  dc:rhalve
welke structuren en processen te onderscheiden zijn die het vermogen van een
moreel zelfstandig handelende burger beinvloeden. De benaderingen van Van
Dongen en Bauman zijn geen pleidooi voor st:ructuurloosheid. Structuur geeft
geheugen en geheugen overstijgt het sterfeliike individu; daardoor voorkomen
we het probleem van de eindeloze herhaling. Tegelijkertijd is, zoals eerder

gesignaleerd, van belang te onderkennen dat wetten, normen en waarden
tijdelijke punctuaties zijn in een ontwikkelingsproces. Het zijn hulpmiddelen,
evenals structuur, om over situaties na te denken, die mensen als storend,
belemmerend, bedreigend ervaren. Maar zij kunnen niet ter vervanging dienen
van de moraal, de morele praktijk: To be wbat is - is moral practice - it must set itself
standards wbicb it cannot reach. And it can never placate itself witb self-assurances, or otber
people's assurances, tbat tbe standard bas been reached Viuman 1993·.81)

Circulariteit ten aanzien van ethiek en moraliteit zoals aan het begin van
dit hoofdstuk besproken, zal derhalve betekenen dat argumentaties voor de
toepassing van ICT, processen van decontextualisering, implicitering en
stabilisering met zich mee brengen, waardoor morele vragen als vraagstuk
irrelevant worden, en het vermogen tot moraliseren verdwijnt. In verschillende
bewoordingen is dit vraagstuk in het voorgaande aan de orde geweest. Daarbij
z  zmsneden gebrujkt als verantwoordelijkbeid ontkennen, gebrek aan solidariteit, doof
Ritin  voor other voices, en  ontkennen  van  bet  lokale en singuliere. We kunnen deze
woorden in het licht van dit hoofdstuk begrijpen als sturingsgevolgen van een
zich niet verder ontwikkelende ethiek en moraliteit. Deze thema's hebben alles te
maken met het mens-zijn en samen-zijn en het gebruik van ICT-systemen.

Vertaald naar het perspectie f van Weick op organiseren zullen ethiek en
mot:aliteit betrekking hebben op de concepten consensual vahdation en sensible
interlocked behaviour. Consensualomdat dit verwijst naar de vraag welke actoren

betrokken zijn bij de validering van grammars en welke invulling gegeven wordt
aan het gezamenlijke. Sensible heeft betrekking op de vraag wat nuttige en
verstandige interactiecycli zijn om actoren tot een reflexief proces van
consensual validation te brengen. De volgende vraag is nu wat een bruikbaar
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vocabulaire is om circulariteit en sturingsgevolgen met betrekking tot het
onvemiogen tot moraliseren te bevragen.

5.5.4 Concepten voor het diagnosticeren van het onvermogen tot
moraHseren

Het vocabulaire dat Bauman aanreikt als kader om het morele vermogen te
problematiseren omvat een aantal concepten die wij hieronder kort beschrijven.
Achtereenvolgens betreffen deze concepten:

_moral impulse,
socialization en sociality,

_out-rationalizing the moral impuls,
_out-aesthetizing the moral impuls.

Moral impulse.
Bauman stelt dat mensen moreel ambivalent zijn. Er is noch bewijs te leveren
voor de stelling dat de mensheid in essentie goed is maar soms geholpen moet
worden, noch staat vast dat mensen in essentie slecht ziin en daarom beschermd
moeten worden tegen zichzelf. Deze morele ambivalentie betekent dat de
perfecte samenleving o f de perfecte mensheid niet bestaat, en dat pogingen om
het tegenovergestelde te bewijzen evenmin tot meer mensheid hebben geleid. In
tegendeel zo stelt hij. Een morele keuze of actie, Bauman spreekt van moral

impulse, kan niet volledig gestuurd worden door een allesomvattende, voor
niemand ambivalente, ethische code. De moral impuls heeft ook immorele
aspecten. Volledige privacy kan interactie met anderen belemmeren, volledige
vrijheid om te simuleren met ICT kan lei :len tot verslaving aan virtueel geluk,
volledige afscherming van kinderen van geweld kan leiden tot wereldvreemdheid,
et cetera. Tegelijkertijd is een morele keuze alleen als zodanig kenbaar als de
handelingen in deze voorbeelden worden toegelaten.

Socialifation  en  sociality#:
De moral impuls, als ambivalent kenmerk van het menselijk handelen, maakt het
mogelijk te balanceren tussen twee uitersten. Aan de ene kant een totalitaire
ethische code die gericht is op een maakbare perfecte samenleving. Aan de
andere kant een volledig ontbreken van een ethische procedure waardoor geen
moral impuls kan bestagn hij gebrek aan een Ander als object van het morele
handelen. In een samenleving zijn beide processen te onderscheiden. Bauman
noemt deze processen soaaliRation gericht op het rat:ionaliseren van keuzes, en
sociality gericht op het unieke van het samen zijn en op het zich afzetten tegen
regels.

43 Ook deze twee begrippen worden niet in het Nederlands vertaald omdat zij in de context van Bauman's beloog een

specifieke unieke betekenis hebben. Beide begrippen verwilzen naar een proces dat we kunnen duiden met

vermaatschappelijking (socialization) en neiging tot groepsvorming (sociality).
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Out-rationaliRing tbe  moral in,puls.
Deze handelingen spelen zich af in processen van soaalifation. Eerder is het
streven naar het ontwikkelen van een ethische code, met computer ethics als
voorbeeld, geduid als het rationaliseren, het verwetenschappelijken, van morele
vraagstukken. Een ontwikkeling die vergelijkbaar is met Foucault's observatie dat
het modernisme gekarakteriseerd wordt door een vergaand streven naar het
organiseren van 'alles' in het sociale leven. Het wegrationaliseren of organiseren
van de moral impuls uit zich door het coderen van regels, het classificeren en
differentieren van situaties en individuen, kortom orde maken en orde houden.
In Bauman's termen:  keeping order means  keeping society -  tbat  web  of social interactions
- structured (Bauman  1993:123). Vanuit de ontologie bezien betekent dit een
streven naar samenhang door structurering van gebeurtenissen met als gevolg
dat de werkelijkheid gezien wordt als een verzameling monotone, zich
herhalende gebeurtenissen. Vanuit een epistemologische positie bezien betekent
dit dat het streven naar kennis gericht is op voorspelbaarheid. Het
wegrationaliseren van de social impuls vindt volgens Bauman plaats door het
neutraliseren van de verstorende en ontregelende aspecten van de moral impuls.
Hiervoor onderscheidt hij drie arrangementen waarvan een sociale organisatie
gebruik kan maken:

_Cre8ren van afstand tussen de persoon die de morele actie pleegt en
degene die het doel van de actie is. Dit verhindert de ander op een morele
handeling te reageren. Dit noemt Bauman het anonimiseren van de moral impuls.

_Het debumaniseren van een morele handeling door een handeling tot een
instrumentele actie te maken en het menselijk individu daarin te ontkennen.

_Hetfragmenteren van mensen in eigenschappen die separaat, los van het
mens-zijn, worden behandeld, waardoor de morele betekenis van een actie,
zowel bij de 'zender' als de 'ontvanger' verdwijnt.
Out-aestbetking* tbe moral impuls.
Een tweede type handelingen die de moral impuls en het vermogen tot
moraliseren inperken betreffen processen van sociality. Bauman doelt hier op het
individu dat in de massa opgaat, dat ongeinteresseerd en doelloos voortbeweegt.
Feelings are shared, but tbey are shared before having been articulated and instead of being
spelled  out,  tbe  sharing itself is foremost  among tbe feelings  shared  (...)  (Bauman  1997:130).

In sociality is geen plaats of aandacht voor rechten, plichten, of consensus.
Iedereen is gelijk, dat wil zeggen er is geen ordening. Dit biedt een tegen-
structuur tegenover de structuur die socialization wil aanbrengen. In een
dergelijk arrangement is geen plaats voor een moreel zelf zijn, noch voor een
moral impuls. De ervaring van het uiterlijke, van het zintuigelijke staat voorop.

44 Aesthetic dient hier in zijn letterlijk betekenis gelezen te worden, namelijk het met de zintuigen waamemen en
begrijpen
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Recapitulatie
Het vermogen tot moraliseren is bepalend voor het herkennen van ethische en
morele vraagstukken en voor het herinterpreteren van ethische codes en
formuleren van ethische procedures. Onvermogen tot moraliseren betekent
derhalve niet kunnen herkennen en niet kunnen herinterpreteren. Processen die
het vermogen tot moraliseren beinvloeden betreffen handelingen die de moral
impuls dempen. Deze handelingen omschrijft Bauman als:

_anonimiseren,
dehumaniseren,
fragmenteren,

_weg-aesthetiseren.

De waardering van narratieven op morele en ethische implicaties richt zich
derhalve niet zozeer op thema's als: privacy, censuur, vertrouwen, professionele
verantwoordelijkheid, of economisch eigendom. Deze thema's zijn reeds ingebed
in een traditie en komen voort, qua afbakening en ordening, uit een ingenomen
intellectuele positie.

Hoe deze concepten te operationaliseren naar sturingsgevolgen van ICT-
recepten is de volgende vraag. De processen van out-rationalizing en out-
aesthetizing sta£in niet op zichzelf maar vormen de polen in een krachtenveld
van socialization en sociality. Het maken van de vertaalslag naar de productie van
kennisclaims betekent dat eveneens het cognitieve element in dit krachtenveld
geplastst moet worden. Bauman introduceert daarvoor de term social spacing.
De navolgende subparagraaf gaat daar nader op in.

5.5.5 Circulariteit en social spacing
Vanuit het perspectief van reflexief constructivisme is de sociale ruimte, als
tegenhanger van de abstracte, fysieke ruimte, het domein waarbinnen moraliteit,
socialisatie en socialiteit de kwaliteit van deze sociale ruimte bepalen. Social spacing
aimes  at  (without  necessarib  achieving it)  'structurinf,  clarity  of divisions,  stability  of
catagories,  monotony  and  repetitiviness, predictability, foolproofguaranties  tbat  tbe  expectations

will  be fulljilled (...) (Bauman  1993:179).  Bauman onderscheidt drie krachten die
sociale ruimte produceren: cognitieve, aesthetische en morele. In het
krachtenspel van social spacing zijn deze drie krachten of ipaces aan het werk om
de structurering te versterken (vergelijk het eerder genoemde socialization) of af
te  breken (te vergelijken met sociality):

_De cognitieve ruimte betreft de verwerving en verspreiding van kennis.
_De aesthetische ruimte omvat de krachten gericht op nieuwsgierigheid,

het experimentele en het zintuigliike.
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_De morele ruimte wordt bepaald door de wijze waarop
verantwoordelijkheden voor morele vraagstukken en morele ontwikkeling
verdeeld zijn.

Deze drie krachten staan op een gespannen voet met elkaar maar vormen
tegelijkertiid door hun onderlinge wisselwerking de conditie voor een
dynamische samenleving45. De cognitieve ruimte is in de voorgaande
hoofdstukken met de behandeling van methodologische, epistemologische en
ontologische circulariteit reeds aan bod gekomen. Circulaire processen die het
vermogen tot herinterpreteren van ethische codes en ethische procedures, en het
vermogen tot moraliseren, beinvloeden, betreffen derhalve de processen van
out-aesthetizing en out-rationalizing in de context van de drie geschetste sociale
ruimtes. Het blootleggen van circulariteit in ICT-narratieven zal zich derhalve
richten op argumentaties voor de inzet van ICT, die 66n van de drie krachten laat
overheersen casu quo doet verdwijnen. We moeten ons aldus de vraag stellen in
hoeverre argumentaties en recepten voor ICT resulteren in:

_Dominantie van het cognitieve, ten opzichte van de mogeliikheid tot
aesthetisch of moreel verantwoordelijk handelen, resulterend in op
kennisvermeerdering gerichte ICT-narratieven. Door gebrek aan tegenwicht in
de vorm van reflectie op het experimentele en het morele, ontstaat een verdere
dominantie van kennisvermeerdering.

_Dominantie van de aesthetiek, ten opzichte van verantwoordelijk
handelen en op kennisontwikkeling gericht handelen, resulteert in ICT-
narratieven die gericht zijn op het experiment, het vermaak, de nieuwsgierigheid,
eerdere hyper-reality genoemd. Ook hier leidt het ontbreken van reflectie op

kennisontwikkeling, zoals eerder aangegeven in de zin van kunnen refereren aan

andere betekenissen en morele verantwoordelijkheid, tot continuering van de
hyper-reality.

_Dominantie van de morele ruimte, waarin ICT-recepten bedoeld zijn om
ethische coderingen te versterken ten koste van het cognitieve en aesthetische,
kan resulteren in toepassingen van technologie om nieuwe codes te garanderen,
die op hun beurt weer alleen met behulp van technologie te handhaven zijn. De
moral impuls wordt bedreigd door het weg-rationaliseren in regels en systemen.

In termen van het organiseerperspectief van Weick zijn deze dominanties te
begrijpen als situaties waarin definities van sensible en de wijze van consensual
validation elkaar in een monomane eendimensionale ruimte gevangen houden.

45 De voorbeelden die Bauman geeft sluiten aan op eerdere voorbeelden uit deze studie. Bijvoorbeeld de Telecity (als
een metafoor voor een elektronisch gemedieerde samenleving van vreemden) als de ultieme aesthetische ruimte waar
de ander alleen dient om zich mee of door te vermaken. Een virtuele realiteit die met een druk op de knop bedindigd kan
worden. Een simu/acrum met als doel plezier en vermaak.
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Het operationaliseren van de term dominantie is de volgende stap. We richten
ons daarbij, omdat de cognitieve krachten in het voorgaande reeds behandeld
zijn, op de aesthetische en de morele ruimte. Het waarderen van
sturingsgevolgen vanuit een perspectief op moraliteit vraagt evenwel orn een
benadering waarin de drie krachten gezamenliik beschouwd worden.

Intermezzo 3: de opkomst van de stranger
Het conceptuele kader dat Bauman aanreikt is, evenals we in de voorgaande
paragraaf in de intermezzo's hebben laten zien, niet volledig en alles omvattend.
Bii het onderzoeken van morele circulariteit dienen de concepten als startpunt en
kan het nodig zijn gaande het onderzoek nieuwe concepten te ontwikkelen.

Een voorbeeld daarvan is de nuancering die Bauman maakt in de
dichotomie tussen anonimiteit en het hebben van een naam voor de Ander. Hii
noemt de vreemde (strange) als een nieuwe categorie van Anderen die de
opkomst van de moderne samenleving karakteriseert. Waar aanvankelijk sprake
was van de buitenstaander (alien) en de naaste (neigbboul,5 wordt de vreemdeling

gekarakteriseerd als sociaal op afstand maar fysiek (ook in elektronische of
virtuele zin) nabij (Bauman 1993:153).

Andere sociale verbindingen komen met deze aanvulling in beeld. Castells
en Bauman maken hiervan vergeliikbare interpretaties. Castells spreekt van new

identity projects. Deze projecten worden relevanter omdat oude referentiekaders
zoals natuur, religie, vervlakken (Castells 1997). Bauman spreekt van neo-tribes
als erupties van sociality. Tijdelijke, al dan niet virtuele verbanden, die mensen
rondom een issue verenigen, waarbij het issue dient om te verenigen en niet om
een doel na te streven. Dit zal vooral aesthetic spacing bewerkstelligen. Neo-
tribes kunnen resulteren in meer stabiele one-issue organisations die gericht zijn op
het vullen van de morele 'gaten' die de oude referentiekaders laten vallen. Spreekt
Castells nog van identities die wellicht nog enige relatie hebben met de historie
van een ras, omgeving, geloo f o f interesse, en dus deconstrueerbaar zijn,
Baudrillard gaat een stapie verder en spreekt van referentieloos in de zin van (...)
from tbe radical negation of tbe sign as value  audrdlard 1994:6).

IdentiLy projects en neo-tribes verwijzen naar processen waarin naast bestaande
recepten het maken van sociale ruimte, nieuwe, door ICT gennedieerde recepten
ontstaan die vreemden met elkaar verbindt. Zoals eerder aangegeven kunnen
deze projecten gericht zijn op het versterken ran de aesthetische ruimte, het
verleiden tot consumeren van vermaak, geluk of identiteit. Bijvoorbeeld via de
chatbox en andere internet gemedieerde ontmoetingsplaatsen. Ander
voorbeelden zijn de opkomst van netwerken van personen die rondom een
bepaald onderwerp hun krachten bundelen en via internet nieuwe kennis. Zoals
patiEntenverenigingen of vrijwilligersorganisaties (Slagmolen 2004a).

139



ICT en het gekluisterde denken

5.5.6 Vragen over circulariteit
De mechanismen of arrangementen die Bauman onderscheidt zijn in het
navolgende overzicht samengevat.

Arengementen voor het neutraliseren van de moral Impuls
anonimiseren het object van een handeling naamloos maken - bijvoorbeeld door tussenschakeling van andere

actoren waardoor causale verbanden uit het zicht raken - vergelijk de ontkoppeling van actoren

de-humaniseren het object van een handeling verhinderen om ontvanger van een morele actie te zijn, bijvoorbeeld
door hem te roudniseren, of als instrument te beschouwen - vergelijk de domemoverschrijding
van betekenissen

fragmenteren het object van handeling reduceren tot een aspect waardoor het individu gereduceerd wordt tot
een statistische grootheid - vergelijk de continuering van ICT-recepten en daaraan verbonden
methoden

weg-aesthetiseren het subject van handeling, het individu die tot rnorele handeling-in staat is, wordt onderdeel van
de doelloze door emoties gedreven massa, en is niet lot moreel handelen in staat

Vragen over anonimiseren
_Worden ICT-recepten gericht op kennisvergaring over homogene

categorieiin ('de' klant) mede gevalideerd door casuYstiek over individuele
gebeurtenissen en lokale interpretaties van deze recepten?

_Verhinderen ICT-recepten de ontmoeting vis-a-vis tussen actoren waarin
ruimte is voor experimenteren en sociality?

_Worden ICT-recepten gebruikt als excuus om verantwoordelijkheden
voor de ander af te schuiven, respectievelijk te ontkennen?

Processen van anonimiseren kunnen overigens twee kanten opwerken. Van een
dienstverlener of overheid naar klanten respectievelijk burgers en van het
individu richting een dienstverlenende organisatie. Zie onder meer Beck (1986)
in zijn studie met de titel Risk SoneLy; hij refereert daarbij aan de door de
moderne burger ervaren plicht van de overheid om voor ziin geluk te zorgen -
sommigen spreken van een weg-met-de-pech-maatschappij. Zie tevens Giddens
(1996) in Tbe consequences  of modenziLy waarin h4  spreekt over  de  trust in  abstract

systems. En als laatste verwijzing Ercison (1995) over Policing tbe risk society, wiiarin
beschreven wordt hoe de politie information broker geworden is voor
verzekeringsmaatschappijen en welzijnsorganisaties, en hoe deze instellingen, het
denken en doen van politieagenten bepaten.

Vragen over debumaniseren
_Worden ICT-recepten gericht op de standaardisatie of uniformering van

betekenissen ('de' delinquent of'het' misbruikte kind) mede gevalideerd door
casuistiek over individuele gebeurtenissen en lokale sturing van
gestandaardiseerde interpretaties?

_Verhinderen ICT-recepten de betrokkenheid van andere actoren uit de
omgeving van het subject (of hier object) van handelen, waardoor andere

interacties, kennis en verantwoordelijkheden buitengesloten worden?
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_Worden ICT-recepten gebruikt om te argumenteren dat het voor de
effectiviteit van een organiseerproces er niet toe doet wie de ander is?

Weizenbaum (1976) geeft een hiervan een klassiek voorbeeld. Hij beschrijft in
zijn onderzoek over de toepassing van het programma Elifa, hoe psychiaters met
behulp van ICT de therapie van hun patitfnten willen automatiseren.

vrag£n over fragmenteren
_Worden ICT-recepten gericht op statistische onderbouwing van kennis

mede gevalideerd door casuYstiek?

_Verhinderen ICT-recepten de ontwikkeling van lokale kennis, en de
interactie tussen lokale actoren om alternatieve processen van validering te
ontwikkelen?

Worden ICT-recepten gebruikt als argument om de
verantwoordelijkheid voor samenhang van organiseerprocessen bij de ander te
leggen?

Evenals bij andere processen van out-rationalizing the moral impuls kunnen
processen van fragmenteren twee kanten op werken. Van instituties richting het
individu en andersom. Voorbeelden van het laatste hebben betrekking op
gefragmenteerde kennis over een situatie elders waarbij onvoldoende
mogelijkheden voor het individu bestaan om interpretaties te valideren. Wel of
niet handelen zijn beide bron van mogelijke morele dilemma's.

In hoofdstuk 7 wordt aan de hand van een voorbeeld over zogeheten digitale
kluisjes, een voorziening waarmee burgers regie kunnen voeren over de over hen

opgeslagen gegevens, nader op processen van fragmentatie in gegaan.

Vragen over weg-aestbetiseren
_Worden ICT-recepten aangegrepen om zich te ontrekken aan processen

van validering van deze recepten?
_Worden ICT-recepten gebruikt als referentie voor het maken van

interpretaties van werkelijkheden van anderen?
_Worden ICT-recepten aangegrepen als instrumenten om zich ten koste

van anderen te vermaken of te verrijken?

Zie onder meer de eerdere verwijzingen naar Baudrillard (1996).

5.5.7 Sturingsgevolgen
In voorgaande subparagrafen zijn diverse voorbeelden van sturingsgevolgen
vanuit een moreel perspectief bezien, de revue gepasseerd. Bovendien is in het
onderdeel over stroomopwaartse en -afwaartse benaderingen van ethische en
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morele vraagstukken (5.5.2) uitgebreid ingegaan op enkele uitingsvormen van
sturing. Een samenvatting op deze plaats zou een doublure betekenen.

5.6 Samenvatting

Recapitulatie van de vragen uit hoofdstuk 2
In dit hoofdstuk hebben wii zowel het kunnen herinterpreteren van een ICT-
verhaal behandeld, als de sturingsgevolgen die aan irrefiexief handelen
verbonden kunnen zijn. De vragen die over beide onderwerpen in hoofdstuk 2
geformuleerd zijn, worden hieronder samengevat.

_Welke circulaire wisselwerkingen in de productie van kennisclaims
kunnen we onderkennen die van invloed zijn op het vermogen tot

herinterpretatie?
_Welke mechanismen zijn te onderkennen die maken dat actoren

verborgenheden en circulaire wisselwerkingen, als kader voor hun besluiten en
handelen blijven hanteren?

Hoe maken auteurs de mogelijkheden die zi j aan ICT toekennen tot
onderdeel van hun redenering, waardoor de betekenis van ICT niet meer
geproblematiseerd kan warden?

Over het onderwerp sturingsgevolgen formuleerden we de volgende vragen:

_Welke mogelijke sturingsgevolgen kunnen actoren ervaren als gevolg van
beperkingen in hun vermogen tot herinterpreteren. Welke concepten zijn nodig
om dit te expliciteren?

_Welke conceptuele kaders zijn nodig om de mogelijke sturingsgevolgen
van een wi ize van redeneren te kunnen beoordelen en waarderen?

Hoe maken auteurs de mogelijkheden die zi i aan ICT toekennen tot
onderdeel van hun redenering, waardoor sturingsgevolgen niet meer als
problematisch gezien worden?

Circulaire processen of circulariteiten
Onvermogen tot het herinterpreteren van argumenten voor de inzet van ICT
kan de ontkenning of uitsluiting van andere argumenten, actoren of methoden
betekenen. Het ICT-verhaal stuurt als een 'vanzelfsprekende waarheid' de

productie van kennisclaims. Voor betrokkenen zel f en voor anderen. Wanneer

sturingsgevolgen niet 'gezien' worden, zullen er geen prikkels zijn om de inzet
van ICT-recepten opnieuw te valideren. Andersom, als sturingsgevolgen
evenmin door de ander 'gezien' worden of duideliik gemaakt kunnen worden,
zullen er geen sturingsgevolgen 'bestaan'. We spreken in beide gevallen van
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circulaire processen. De continuering van recepten, gedreven door
domeinoverschrijding, ontkoppeling en de cont:inuiteit van ICT zelf, wordt dan
niet meer naar aanleiding externe sturingsgevolgen ter discussie gesteld. Het
vermogen tot herinterpreteren wordt als gevolg tot nul gereduceerd. Er is sprake
van een circulair proces o f van een circulariteit.

Vanuit deze samenhang tussen vermogen tot herinterpreteren en
sturingsgevolgen zijn de vragen uit hoofdstuk 2 in dit hoofdstuk niet in dezelfde

volgorde aan de orde gekomen. De behandeling van de vragen is gegroepeerd
volgens de in hoofdstuk 3 beschreven perspectieven op kennisontwikkeling: het
methodologisch, het epistemologische en het ontologisch perspectief, en het
perspectief op ethiek en moraliteit. Hieronder vatten wij kort samen in welke
concept:uele kaders de behandeling van deze vragen geresulteerd heeft.

Methodologisch perspectief op circulariteit
_Action: de focus ligt op de retrospectie op het handelen.

_Triangulation: de focus ligt op het expliciteren en voor anderen

toegankelijk maken van interactiecycli.
_Affiliation: de focus ligt op de vorming en ontwikkeling van sociale

verbindingen.
_Deliberation: de focus ligt op de cognitieve aspecten van

meerduidigheidsreductie.
Contextualization: de focus ligt hier op verrijking van de input teneinde

andere actoren, grammars, en kennisclaims te kunnen ontdekken.

Epistemologisch en ontologisch perspectief op circulariteit
_Attributie: verwijst naar het veronderstellen dat fysieke eigenschappen

van artefacten in de praktijk gebruikt zullen worden en het bij een eigenschap
behorende effect zullen hebben.

Fixatie: verwijst naar het reduceren van meerduidigheid door zoveel
mogelijk kennis over een verschi3nsel te verzamelen teneinde zo goed mogelijk te
kunnen vaststellen of te voorspellen hoe de werkelijkheid er uit ziet,
respectievelijk er uit zal gaan zien.

Reificatie: verwijst naar het proces waarin de eenheid tussen producent
en het geproduceerde, in dit geval de interpretatie van een reeks gebeurtenissen,
ontkoppeld raakt en een proces van vervreemding ontstaat.

Inverteren: verwijst naar het proces van vergeten waardoor
verschi inselen zich als een objectieve werkelijkheid zich aan mensen presenteren.

Ethische en morele perspectieven op circulariteit
Belangrijke  concepten zijn Wer  out-rationali4ng tbe  moral impuls en  out-aestbeti ing tbe

moral impuls. Het eerste proces kan onderscheiden worden in:
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_Anonimiseren van de moral impuls: creeren van afstand tussen de
persoon die de morele actie pleegt en degene die het doel van de actie is. Dit
verhindert de ander op een morele handeling te reageren.

_Dehumaniseren van een morele handeling door een handeling tot een
instrumentele actie te maken en het menselijk individu daarin te ontkennen.

_Fragmenteren van mensen in eigenschappen die separaat, los van het
mens-zijn, worden behandeld, waardoor de morele betekenis van een actie,
zowel bij de 'zender' als de 'ontvanger' verdwijnt.

Tevens is gesproken over de sociale ruimte (als tegenhanger van de abstracte,
fysieke ruimte) waarin cognitieve, aesthetische en morele krachten, in onderlinge
wisselwerking de kwaliteit van deze ruimte bepalen.

Volgende stap
Met de afsluiting van dit hoofdstuk zijn de eerste vier stappen van het
onderzoek, zoals in hoofdstuk 2 beschreven, behandeld. De stappen waren kort
samengevat:

1 Posities in kennisontwikkeling en mogelijke verborgenheden
2 Productiekarakteristieken van kennisclaims
3 Vermogen tot herinterpreteren
4 Sturingsgevolgen
5 Interventiemetbodologie

In het volgende hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de laatste stap: de grondslagen
voor een methodische strategie van interveniifren.
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Hoofdstuk 6

METHODISCHE STRATEGIE VOOR HET

INTERVENIEREN IN IRREFLEXIEVE ICT-

NARRATI EVEN

6.1 Doelstelling van dit hoofdstuk

Van  stilstaande  bluf naar doorgaande reflectie
In de aanpak van dit onderzoek - zie hoofdstuk 2 - wordt de laatste stap
omschreven als betformuleren van de metbodiscbe grondslagen voor een interventiestrategie
Onder interventiestrategie verstaan we een programma van handelingen of acties
dat gericht is op het faciliteren en instrumenteren van doorgaande reflectie. De
uitdrukking 'doorgaande reflectie' vetwijst naar het proces van expliciteren,
problematiseren en waarderen van narratieven. Doorgaande reflectie betekent
zoals wij in hoofdstuk 3 hebben beschreven:

(...)  bet waarderen en  expliciet maken van verbalen over ICI'  betekent dat beide  benaderingen
[stroomopwaarts  en stroomafwaarts],  als  menselijke  praktijk van  kennisontwikkeli%  als
uitgangsp:Int wordt genomen. In bet verlengde daaman betekent dit dat een interventiepraktjk
niet gericbt is op bet 'bestrijden' van een  denkwijKe.(...) De  interventiepraktjk dient gericbt te
6n op bet als een voortgaandprocesfaciliteren  van delogic of supplementarity.
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Deze wijze van benaderen van verhalen over ICT is bedoeld om circulaire
redeneringen, stagnaties in het vermogen tot herinterpreteren, bloot te leggen en
handelingsalternatieven in beeld te brengen. Anders geformuleerd, met
reflexiviteit doelen we op het vermogen van bijvoorbeeld medewerkers van een

organisatie, of burgers in een gemeenschap, of onderzoekers van adviesorganen,
om in verhalen over technologie onderscheid te maken tuSSen de techno-bluf en
de daar aan verbonden vooruitgangsidealen, en de leer- en
onderhandehngsprocessen waarin ICT als betekenisconstructie het object van
doorgaande reflectie is. Waarbij de uitkomst van reflectie kan inhouden dat met
de inzet van ICT geprobeerd wordt vooruitgang te boeken door andere
interacties mogelijk te maken. Reflectie kan evenwel ook resulteren in het naar
voren halen van interacties die met het prioriteren van ICT-hulpmiddelen
vergeten waren. Met de term techno-bluf geven we aan dat dit naar voren halen
betekent dat interventies niet altijd een op consensus en veel praten gerichte
handelingspraktijk is. Interventies kunnen tevens gericht zijn op het beslechten
van onoverbrugbare conflicten waarin de onderzoeker of adviseur een

belangri1 ke rol speelt in een onderhandelingsarena.
Doorgaande reflectie richt zich op de creatie van handelingsalternatieven.

Doorgaande reflectie betekent het vermogen bezitten om het eigen narratief te
kunnen herinterpreteren waardoor mogelijkheden voor nieuwe interacties en
nieuwe inhouden zichtbaar worden. Zoals we hebben laten zien resulteert dit in
het onderkennen en toepassen van andere recepten in de productie van
kennisclaims en andere recepten voor de validering van grammars waarin
recepten zijn opgenomen. Een groter vermogen tot herinterpretatie beoogt te
bewerkstelligen dat actoren hun 'eigen' narratief kunnen problematiseren en hun
narratieve strategie kunnen herzien. Herinterpreteren betekent in de praktijk
herdefinities van vraagstukken kunnen maken, kunnen varieren met
rekensommen over kosten en baten, andere afbakeningen kunnen aanbrengen,
anonieme actoren in het zicht weten te brengen, verantwoordelijkheden kunnen
verleggen, waardoor andere kennis en andere sociale en morele capaciteiten aan
bod kunnen komen.

De hier bedoelde interventies betreffen niet het aanleren o f ontwikkelen
van 'betere' redeneringen en 'juiste' kennisclaims. De interventie-acties hebben

betrekking op het expliciteren van aannames en veronderstellingen achter 'het
betere' en 'het juiste', op het problematiseren van de productie van kennisclaims
en de krachten die bepaalde recepten o f grammars prioriteren en op de onwil of
het onvermogen om een waardering van sturingsgevolgen te maken. Met als doel
om onderhandelingen over argumentaties en claims mogelijk te maken. De
interventies zijn derhalve, om een tweede contrapunt te maken, niet gericht op
het objectiveren van kennis of het bewerkstelligen van consensus. In de positie
die we in deze studie innemen, subjectiveren we kennis en zoeken we nam
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dissensus, naar verschillen in opvattingen, teneinde de 'vanzelfsprekendheid' van
een ICT-redenering zelf te problematiseren.

De eerder gegeven korte illustraties hebben laten zien dat reflecteren en
anders acteren geen vanzelfsprekendheid zijn. We zi in ingegaan op enkele
mechanismen, bezien vanuit het perspectief van organiseren en
kennisontwikkeling, die tot irreflexiviteit en circulariteit kunnen leiden, en tot
ontkenning van sturingsgevolgen. Met het onderzoeken van deze vraagstukken is
tegelijkertijd een instrumentarium uitgewerkt om hierover na te denken en de
mechanismen te begrijpen46. Dit instrumentarium bestaat uit theoretische noties
en conceptuele kaders, waarmee het expliciteren, problematiseren en waarderen
van ICT-narratieven inhoud gegeven kan worden. We hebben als het ware een
taal gemaakt om vragen aan andere talen te stellen.

Dit hoofdstuk gaat nader in op de toepassingen van dit instrumental:ium
in de praktijk. Het doorbreken van irrefiexiviteit en herhaling zal niet slechts een
kwestie van vragen stellen zijn. Het zal meer van de onderzoeker en adviseur
eisen om zijn gehoor te boeien of te bewerkstelligen dat ook anderen met hem
willen spreken. We spreken daarom ook in letterlijke zin van een
interventiestrategie omdat deze zich richt op het doorbreken, of tussenbeide
komen, van processen die zichzelf bevestigen en herhalen. Kortom, hoe kunnen
we - betrokkenen en onderzoeker of adviseur - op methodische wiize het
ontwikkelde instrumentarium inzetten opdat daadwerkelijk in nieuwe interacties
nieuwe inhoud kan ontstaan. Hoe kunnen we techno-bluf die variEteit en
ontwikkeling van het denken en doen vastzet, plaats laten maken voor
doorgaand reflexief denken en doen, waarmee de techno-bluf wordt vast gezet.

Strategie en methode voor doorgaande refectie

De beantwoording van bovenstaande vraag vereist allereerst een nadere

beschouwing van de begrippen 'interventiestrategie' en 'methodische
grondslagen'. Hiervoor grijpen we in de volgende paragraaf (6.2) terug op de
intellectuele positie die in deze studie wordt ingenomen. De perspectieven op
kennisontwikkeling die met het reflexief sociaal constructivisme verbonclen zijn,
zullen als kader dienen voor de uitwerking van het op methodische wijze
intervenilren in processen van irreflexiviteit. In paragraaf 6.3 van clit hoofdstuk
zal nader worden ingegaan op enkele aspecten van het praktisch uitvoeren van
interventie-acties. Dit noemen we interventietechnieken of -gereedschappen.

Vervolgens zullen we in het laatste hoofdstuk (7) aan de hand van een concreet
praktijkvoorbeeld deze grondslagen, bij wiize van illustratie, in acties
operationaliseren. Met de term 'illustratie' willen we duidelijk maken dat een

46 In hoofdstuk 3 is dit instrumentarium het inte#ectueel instrumentarium genoemd om aan te geven dat deze studie zich

richt op het instrumenteren van het vermogen om te denken en te begrijpen. Het 'verstandelijke' staat centraal en niet de
'emotie' of de 'religie'.
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'methodische strategie voor intervenieren' gericht is op 'het onderkennen en
doorbreken van irreflexiviteit in ICT-narratieven' en niet, om een derde
contrapunt te maken, resulteert in checklists of modellen om verhalen over ICT
langs een objectieve maatlat te leggen. Evenmin worden er instrumenten of
vragenlijsten aangeboden waarmee de lezer contextloos de sturingsgevolgen van
een systeem in kaart zou kunnen brengen. Dit zijn voorbeelden van
interventiegereedschappen die voortkomen uit 'inhoudelijk gedefinieerde of
intellectueel gepreoccupeerde' interventiestrategieen47. Het interveniEren in
processen van irreflexiviteit en circulariteit, benaderen we als een methodisch
vraagstuk:  boe kennisontwikkeling te problematiseren en alternatieve processen van
kennisonhvikkeling te faciliteren. Hiervoor worden in dit hoofdstuk grondslagen voor
een aanpak geformuleerd. Per vraagstuk en per situatie zal deze aanpak in
uiteenlopende programma's van acties, of interventies, kunnen resulteren. De
betekenissen, de actoren en de recepten waarop deze acties zich richten, worden
gekaderd door de theoretische noties en het vocabulaire die in de voorgaande
hoofdstukken zijn voorgesteld. Ook deze noties en concepten zijn
vanzelfsprekend niet gefinaliseerd. Interventies zullen per situatie resulteren in
aanvullende taal, waarmee nieuwe betekenissen van verschijnselen geconstrueerd
kunnen worden.

6.2 Interveni6ren als meta-methodisch en methodisch vraagstuk -
redenering

6.2.1 Terug naar de intellectuele positie in deze studie
In hoofdstuk 3 is een overzicht gepresenteerd van enkele uiteenlopende
perspectieven op kennisontwikkeling. We hebben gesproken over ethische of
morele perspectieven, en ontologische, epistemologische en methodologische
perspectieven. Met behulp van dit onderscheid zijn vervolgens twee
benaderingen beschreven: stroomopwaarts en stroomafwaarts. Daarbij is als
positie in deze st:udie het reflexief sociaal constructivisme gekozen. De
belangrijkste redenen daarvoor zijn dat de perspectieven op kennisontwikkeling,
die aan deze positie verbonden zijn, vertrekken vanuit de premisse dat er geen
algemeen geldende methoden, geen onafhankelijke posities van waarnemer of
onderzoeker, geen objectieve waarheden, en geen 'beste' ethiek bestaat.
Methodieken, interpretaties, waarheden en ethiek, beschouwen we als tijdelijke

47 Met 'gepreoccupeerd' wordt bedoeld dat het perspectief en de positie van de onderzoeker of adviseur centraal staat
en niet de specifieke karakteristieken van de situatie die in behandeling is. Overigens kunnen interventiestrategiean die
vanuit een bepaald narratief een vraagstuk en de oplossing benaderen in bruikbare acties resulteren, zolang
betrokkenen in staal blijven om over een diagnose, de interventies en de resultaten, te reflecteren. De bruikbaarheid van
niet reflexieve interventiestrategiean valt of staat derhalve met het vermogen van betrokkenen om in methodische zin
een aanpak en de 'werkelijkheid' die daarbij geconstrueerd wordt, te herinterpreteren!
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en lokale resultanten van voortgaande processen van constructie, onderhandeling
en reconstructie.

De karakteriseren van beide benaderingen gebruiken we in deze studie om
'bronnen van irreflexiviteit' te kunnen articuleren en om mogelijke
sturingsgevolgen aan de orde te stellen. Niet alleen voor de verschillende
narratieven die rondom een specifiek vraagstuk te onderscheiden zijn, maar ook
voor het narratief van de onderzoeker of adviseur, die redeneringen en claims wil
diagnosticeren en het vermogen tot herinterpreteren wil instrumenteren. Het
narratief van de onderzoeker of adviseur, of in deze studie die van de auteur, is
derhalve tevens onderwerp van diagnostiek en onderhandeling48

Vanuit voornoemde positie kunnen ICT-narratieven op aspecten als
aannames, argumentaties, verantwoordelijkheden, of sociale relaties, de maat
genomen worden. Het nemen van de maat van kennisclaims is daarbii niet
gedeflideerd in termen van is een  uitspraak over ICT wel of niet waarl of welke
opvattingen  over ICF R#n  beter dan  anderel, dan wel vergelijkbare, aan een impliciet
objectieve norm gerelateerde vragen. Waar het hier om gaat zijn vragen als (0
welke wijf  bebben actoren  bun ICI'-narratief geconstrueerd?, boe weten  Rij  :<icbKelf en anderen
van  de geldigbeid  of waarbeid van  bet narratief k overtuigen? en welke  sturingsgevolgen,  die

aan  bun denken en  doen verbonden  R#n,  onderkennen  9& al dan  niet? Oftewel waar
kunnen narratieven over ICT 'gesloten' raken waardoor kennisclaims noch
sturingsgevolgen geproblematiseerd en gewaardeerd worden. Met als
consequentie dat ICT-functies en -betekenissen als objectieve waarheden
verschijnen en dat niemand zich verantwoordelijk voelt voor mogelijke
sturingsgevolgen.

In methodische zin heeft een interventiestrategie, vanuit een reflexieve
positie bezien, ten opzichte van een modernistische positie, eveneens
onderscheidende karakteristieken. Deze kunnen we uit de eerder beschreven

moderniteitskwalen afleiden. Te we ten:

wat niet - kritiek op stroomafwaarts wat wei - essentie van stroomopwaarts
perfectioneren van representaties de rol van de onderzoeker betrekken

cdntrole op repmdudie - - de mogelijkheid *an representatie problematisaren

maakbaarheid en statica van representaties meervoudige of pluriforme werkelijkheden

Op basis daarvan zijn de volgende mechanismen onderkend die aan
verborgenheden in narratieven verbonden zijn:

stabiliseren van betekenissen,

48 De wijze waarop een actor op het 'eigen' narratief kan reflecteren wordt met nadruk geplaatst in het perspectief van de

voortgaande processen van constructie, onderhandeling en reconstructie met andere actoren. Er wordt hier nadrukkelijk
niet gerefereerd aan de door Adam Smith geformuleerde hypothese over de impartia/ spectator. Of zoals Leo Kee Cye
het formuleert (...)hetmysteneuze wezen dat zich buiten een persoon in een anderpersoon kan p/aaisen, en zo het
denken en doen van zichze#kan beoordelen.  (http\\:www.stoneforest.org/economics/adamsmith)
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_decontextualiseren van actoren,
_impliciteren van productieregels,
_prioriteren van het artefact.

In onderstaande alinea's worden deze vertaald naar methodische kenmerken van
stroomopwaartse intel:ventiestrategieifn. Tevens wordt een vergelijking gemaakt
met interventiestrategieEn die vanuit een stroomafwaartse benadering gevolgd
zullen worden.

Irreflexiviteit en stabiliseren van betekenissen
Irreflexiviteit heeft in deze studie betrekking op de narratieve strategieBn die
actoren hanteren bij het geven van betekenis aan ICT. Irreflexieve strategieen
resulteren in gesloten redeneringen en circulaire mechanismen. ICT-betekenissen
verschijnen daardoor als objectieve, in alle situaties geldende, waarheden. Het
doorbreken van irreflexiviteit richt zich in het biizonder op drie aspecten van
kennisproductie.

In de eerste plaats op de veronderstellingen en aannames in het narratief,
oftewel, op de recepten in het grammar die het enactmentproces sturen en
verschijnselen en observaties filteren. In de tweede plaats op de processen
waarin betekenissen in de vorm van kennisclaims geproduceerd worden - dan
wel ontkend of vergeten.  En in de derde plaats op de verantwoordelijkheden die
actoren nemen ten aanzien van de sturingsgevolgen van het filteren, produceren,
ontkennen of vergeten.

Circulaire mechanismen produceren voor betrokkenen stabiele
betekenissen o f interpretaties.  Doorbreken van irreflexiviteit betekent derhalve
het opzoeken van andere interacties, vocabulaire, contexten, aannames,
productieregels, spelregels, selecties, et cetera, die kunnen resulteren in nieuwe
betekenissen. Dit betekent dat in het proces van diagnosticeren, interventies niet
alleen gericht zijn op de betekenissen die vigeren (van kracht zijn of geldend
zijn), en de onderliggende, op stabiliteit gerichte mechanismen, maar dat tevens
betekenissen die nia vigeren in het proces van expliciteren, problematiseren en
waarderen betrokken dienen te worden. Daarvoor is het eerder geschetste
raamwerk van perspectieven op kennisontwikkeling behulpzaam (welke status
hebben betekenissen) en is de confrontatie met andere narratieven of grammars
nodig (welke andere constructies van betekenissen).

Kennisonhvikkeling bescbouwen wij  als.dynamiscb  en  divegent  van  aard.  De focus  is gericbt  op

divegentie en dynamiek van kennisontwikkelingen en op de mecbanismen die dit belemmeren.
Interventies bebben, vanuit deKe optiek beRien, betrekking op bet vefamelen van rijk
materiaal, door interacties tussen actoren, posities en verantwoordelijkbeden van actoren,
alsmede contexten van een verscbjnsel, te variEren. Interventies ricbten Rjcb op bet exphateren
van wat wel of met in narratieven vigeert teneinde variaeit en dynamiek te creiren.
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In een stroomafwaartse benadering staan niet de mechanismen die tot
irreflexiviteit leiden of die deze in stand houdt, centraal, maar de versterking van
het 'bestaande' vermogen tot interpreteren'19. Het doorbreken van stagnaties
heeft hier de betekenis van het aanleren van nieuwe kennis en nieuwe methoden
voor kennisontwikkeling. Waarbij vaak verwezen wordt naar situaties waarin het
'beter' zou gaan, of naar concepties van 'vooruitgang' waarin de toepassing van
moderne technologie vanzelfsprekend is, maar nog geleerd moet worden hoe de
mogelijkheden te benutten. Interventies hebben vanuit deze positie betrekking
op stagnaties die men 'ziet' en niet op stagnerende mechanismen of conflisten
die men niet 'ziet'. Interventies hebben bij gevolg niet de betekenis van het
diagnosticeren van onderliggende mechanismen die andere mogelijke waarheden
in het narratief doen uitsluiten. Het vraagstuk van verantwoordelijkheid voor de
mogelijke sturingsgevolgen wordt afgewenteld of, in termen van Woolgar,
'vergeten'. Kennisontwikkeling is vanuit een dergelijke benadering convergerend
van aard.

In-eflexiviteit en bet decontextualiseren van actoren
Het doorbreken van irreflexiviteit zal, vanuit de positie in deze studie benaderd,
niet verbonden zijn met een objectieve waarheid of met een narratief waarin de
werkelijkheid het beste gekend kan worden. We kunnen irreflexiviteit niet duiden
omdat we als onderzoeker een beter verhaal hebben. Irreflexiviteit beschouwen
we als de resultante van onderhandelingsprocessen tussen actoren.  Of het nu een
debat is tussen aanhangers van uiteenlopende visies over de
toepassingsmogelijkheden van ICT - te beschouwen als een confrontatie tussen
narratieve tradities - o f een valideringsproces van een groep actoren die vanuit
eenzelfde grammar organiseren. Een grammar of recept stuurt betrokkenen in de
onderhandelingen, debatten, ruzies die met anderen gevoerd worden; de
onderhandelingen geven op hun beurt weer input voor de validering van een
grammar of recept.

Dit resultaat kan op meerdere manieren bereikt worden: door anderen
met afwijkende standpunten uit te sluiten, door te generaliseren of te abstraheren
van de specifieke situatie, door de 'ander' weg te rationaliseren, of door mensen
in een 'gegeven' traditie te socialiseren. Zoals in hoofdstuk 3 beschreven is in

49 Indien actoren een objectieve werkelijkheid veronderstellen, dan betekent dat, dat het kenbare, indien men goed zijn
best doet, gekend kan worden. Stagnatie in kennisontwikkeling zal dan begrepen worden als een vraagstuk van hoe
betere instrumenten te ontwikkelen, of hoe meer bewijsmateriaal te verzamelen, of hoe meer mensen van een verklaring
of redenering te overtuigen. Men zal investeren in het doorgronden van hetgeen reeds is afgebakend of verondersteld,
en niet in het doorgronden van hoe een veronderstelling is ontstaan of een afbakening heeft plaatsgevonden. Men
investeert, anders gezegd, in de bestaande wijzen van reflecteren. Dit uit zich bij onderzoek- of adviestrajecten onder
meer in 'onderhandelingen' over waarheden die de onderzoeker of adviseur wei ziet en betrokkenen niet, of in het
inzetten van een 'deskundige' of 'onafhankelijke' derde om tussen twee verschillende waarheden te beslissen. Nota
bene: de begrippen 'irreflexiviteit' of 'vermogen tot herinterpreteren' hebben in een reflexief constectivistische positie
een andere inhoudelijke en methodische betekenis dan in modemistische positie. We verwijzen daarvoor naar de eerder
beschreven methodologische, epistemologische, ontologische en morele posities ten aanzien van kennisonMikkeling
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deze processen sprake van een decontextualisering van actoren. Het
onvermogen om dit mechanisme te onderkennen en als gegeven te beschouwen
leidt tot irreflexiviteit. Het doorbreken daarvan betekent derhalve het met elkaar
confronteren van vertellers van narratieven en het confronteren van
betrokkenen met de wijze waarop zij in deze confrontatie handelen.

Interventies zijn derhalve geen acties of handelingen gericht op een
narratie f in enkelvoud,  als ware er neutrale actoren  die in een 66nrichtings
benadering het verhaal van de ander de maat denken te kunnen nemen, maar op
narratieven in meervoud. Namelijk het narratief van de auteurs van hun visie, of
de Minister over zijn beleid, of van de projectmanager van zijn oplossing, de
narratieven die zij als niet relevant terzijde hebben geschoven, en, niet in de
laatste plaats, de interpretaties van de onderzoeker of adviseur.

Het contextualiseren van actoren betekent in interventietermen het
diagnosticeren van verhalen in meervoud.De term meervoud verwijst naar het
onderkennen van meerdere narratieven en van meerdere diagnoses van deze
narratieven. Het analyseren van een narratief in enkelvoud, dat wil zeggen het
expliciteren, problematiseren en waarderen van wat een individu of groep
beweert en doet, is vanuit deze positie bezien een situatie die niet mogelijk is.
Immers, het maken van een diagnose met bijvoorbeeld het in deze studie
aangereikte instrumentarium, is een confrontatie tussen minstens twee
verschillende narratieve strategieitn. Namelijk die van de onderzoeker en de
groep op wie hij zijn onderzoek richt. Anders gezegd: een kennisclaim of
redenering beschouwen we en als resultante van een zoekproces naar waarheid
waarbij de individuele actoren er uiteindelijk niet meer toe doen, en als uitkomst
van onderhandelingen tussen actoren. Het interveniEren in irreflexieve processen
betekent derhalve actoren in hun context plaatsen en met andere contexten
confronteren.

Interventies ricbten Kicb derbalve op narratieven in meervoud en op de confrontatie tussen, of
uitsluiting, van narratieven. Het narratief van de ondefoeker is daar onderdeel van.
Interventies Kijn bedoeld om rjke interacties tussen actoren te creETen, en de actor, als deelnemer
aan de con»ntatie, of als object van ondefek in Wjn specifieke context tcbtbaar te maken.

In een stroomafwaartse benadering zal een studie, plan of evaluatierapport
50

waarin kennisclaims over ICT zijn geformuleerd, als een op zichzelf staand
resultaat bezien worden. Als een resultante van een niet geproblematiseerd
onderhandelingsproces waarbij de focus gericht is op het argumenteren vanuit
algemeen geldende en neutrale uitgangspunten en verbanden. 'Algemeen
geldend' impliceert dat de sociale setting van een vraagstuk en het web aan

50 Het begrip narratief willen we consequent voorbehouden aan de reflexief constructivistische positie. We spreken
daarom hier niet over een modemistische interpretatie van het narratief, maar noemen we enkele verschijningsvormen
waarin betrokkenen hun tradities en strategie6n van kennisontwikkeling formuleren.

152



Hoofdstuk 6 Methodische strategie voor het interveni en in irreflexieve ICT-narratieven

relaties en interacties niet door de auteurs in beschouwing genomen hoeft te
worden. Interventies zijn gericht op kennisclaims en kennisontwikkeling in
enkelvoud. Dat wil zeggen door actoren te decontextualiseren, te ontkoppelen,
of als niet bestaand te beschouwen, kan een narratief als een enkelvoudige
'waarheid' beschouwd worden. In plaats van een onderhandelingsresultaat dat
tussen actoren met uiteenlopende interpretaties is bereikt, waardoor het resultaat
tevens meervoudig geTnterpreteerd zal blijven worden.

Ineflectiviteit en bet impliciteren van productieregels - de positie van de derde
Hoe kunnen mensen zich bewust worden van hun eigen grammar, van de daarin
besloten productieregels, en van de methoden die daar mee verbonden zijn? Hoe
kunnen spelers in het proces van valideren van grammars en recepten,
onderkennen welke uitsluitingen aan hun regels en methoden verbonden zijn?
Een belangrijke voorwaarde voor het expliciteren van productieregels is wat Van
Dongen noemt tbirdand tbirdness (Van Dongen  1991).

Deze derde kan betrekkingen hebben op een derde actoI - third person - of
op een derde betekenis - tbirdness  of meaninz. De derde maakt het mogelijk om de
interacties van de eerste en de hveede in een context te plaatsen die reflectie op de
grammar of productieregels van de interactie mogelijk maakt. Deze eerste en
tweede kunnen individuen of groepen zijn die de derde nodig hebben om te

deconstrueren wat er in de confrontatie tussen beiden al dan niet op impliciete
wijze wordt uitgesloten51,

Uitsluitingen kunnen betrekkingen hebben op betekenissen (dat wil
zeggen andere interpretaties, ordeningen, of samenhangen) dan wel actoren (dat
wil zeggen andere interacties, verantwoordelijkheden, ofcontexten). In het eerste
geval is sprake van een derde betekenis om betekenissen die de eerste en tweede
samen maken te deconstrueren. In het tweede geval spreken we van een derde
actor om interactiepatronen tussen de eerste en de tweede actor de
deconstrueren.

Expliciteren van methoden, regels, posities, impliceert de aanwezigheid
van de 'derde'. Dit impliceert in aanvulling op hetgeen bij het decontextualiseren
van actoren is gezegd meervoudige diagnostiek. Deze meervoudigheid heeft hier
niet betrekking op het onderscheiden van meerdere narratieven maar op het
onderscheiden van datgene wat er binnen versus wat er tussen narratieven al dan

niet vigeert. Dit maakt duidelijk dat meervoudige diagnostiek niet alleen
betrekking heeft op het analyseren van de narratieven zelf, die in onderhandeling
met elkaar zijn, maar tevens betrekking heeft op het 'tijdelijke' narratief
(resulterend in een rapport, onderhandelingsresultaat, of advies) dat betrokkenen

51 Wij spreken hier over twee actoren of groepen en een derde actor, betekenis of item. Dit ligt in het verlengde van het
perspectief op organiseren waarin we ons richten op mulitperson situations. Eerder onderkende Weick eveneens de
mogelijkheid van een triade bestaande uit aan persoon en twee items vanuit het argument dat organizab'on is a mediated
causal relationship between two items, in which the relationship between the two items is influenced by the state of a
third item (Weick 1969). Zie tevens Van Dijk (1989) voor een verdere uitwerking.
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met elkaar in een specifieke situatie construeren. Meervoudigheid heeft een
horizontale dimensie (kan ik de verschillende redeneringen en claims begrijpen)
en een verticale (kan ik de resulterende tekst, actie, plan, consequentie begrijpen).

Zoals hien·oor aangegeven denkt en handelt de onderzoeker, als derde

actor in een veld met andere actoren, eveneens in een narratieve traditie. Vanuit
een interventiekundige optiek is het narratief van de derde, en het
instrumentarium dat hij gebruikt, een hulpmiddel voor anderen om het eigen
narratief en de wisselwerking met anderen te expliciteren, problematiseren en
waarderen. Anders geformuleerd: het narratief van de derde (de derde betekenis)
en de interacties met hem (de derde persoon), zijn noodzakelijk om betrokkenen

te leren en in staat te stellen om zelf vanuit een derde positie productieregels te

expliciteren. Het vanuit een derde positie, in interactie met anderen, kunnen

reflecteren op het eigen narratie f is synoniem met reflexief handelen en

diagnosticeren van irreflexiviteit.
Het maken van diagnostiek en het ontwikkelen van

handelingsalternatieven zijn derhalve handelingen clie actoren per definitie zelf
uitvoeren. De derde is ook actor en niet de neutrale eigenaar van een diagnose.
Hii of zii is een facilitator, van gespreksleider tot rapporteur van conflicten, om
tot meervoudige diagnostiek te komen, of hever om de noodzaak van
meen.oudige diagnostiek zichtbaar te maken.

Interventies  bebben  betrekking op tivee  niveaus van expliciteren, problematiseren, waarderen en
bandelen. Daarbij wordt #pendeld tussen de explicitering van productieregels op  bet niveau van
een narratief of grammar - in  de confrontatie met een  derde weliswaar maar des<e confrontatie
kan  enige  tijd buiten  bescbouwing blijven - en  de  explicitering op  bet niveau van  de con»ntatie
tussen narratieven - bier wordt ook de derde bij betrokken. De ondergoeker of adviseur dient
derbalve reflexief ten aangen van Kijn narratief te kunnen Kijn. Immers, in dit proces van
pendelen kan  de ondefoeker of adviseurgevangen raken  in een  berbaling van  diagnostiek of in
macbtspolitieke spelen. Hij Kal dan tin ei en metbode van interveniuren moeten kunnen
waarderen en alternatieven kunnen onhvikkelen c. q. ®n opdracbt teruggeven (u,at overigens

ook een interventie is).

Vanuit een stroomafwaartse benadering zal het streven van de adviseur of
onderzoeker ziin om zijn methoden voor kennisontwikkeling, en de resulterende
kennisclaims, als gefundeerd, objectief, bewezen, aanvaard, te presenteren.
Teneinde daarmee voor anderen te kunnen expliciteren, problematiseren en
waarderen. De andere actoren kunnen resulterende diagnoses en alternatieve
kennisclaims en wijzen van kennisontwikkeling overnemen of afwi izen. Al
doende bestaat het risico dat men de mechanismen die tot irreflexiviteit leiden
continueert.
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Prioriteren van bet artifact
Tenslotte is als laatste 'drager' van moderniteitskwalen en verborgenheden het
mechanisme genoemd waarin mensen het artefact, ICT in het algemeen of een
bepaald systeem in het bijzonder, als een neutraal en obiectie f gereedschap
presenteren. In de presentatie wordt, vanuit een modernistisch
maakbaarheidsideaal, verondersteld dat de fysieke eigenschappen van het artefact
tot specifieke effecten zullen leiden. Het artefact wordt als het ware als
interventie-gereedschap gezien om bepaalde veranderingen door te voeren.

Een dergelijke redeneerwi ize kan gevoed worden door gemakzucht,
overlevingsdrang o f compromisgedrag om het niet over de 'echte' vraagstukken
te hoeven hebben of om te kunnen blijven geloven in de vooruitgang en het
bestaansrecht dat men daaraan ontleent. Een ICT-vraagstuk is niet alleen een
ICT-vraagstuk maar wellicht een excuus o f verklaring om niet het proces van
vergeten of fixeren onder ogen te hoeven zien.

Voor het uitzetten van een interventiestrategie is het derhalve van
essentieel belang te onderkennen dat ICT-narratieven als ingang tot een
achterliggende problematiek kunnen dienen. Dat wil zeggen de adviseur is bii
wijze van spreken niet 'klaar' als actoren rondom een ICT-vraagstuk in staat zijn
om zelf de rol van 'derde' in te nemen teneinde irreflexiviteit te onderkennen en
andere handelingsopties te verkennen. Het door betrokkenen overeengekomen
narratief over ICT is als compromis te begrijpen waarmee andere debatten
voorlopig geparkeerd kunnen worden, eigen domeinen afgeschermd kunnen
blijven, politiek gescoord kan worden, of verantwoordelijkheden af te wentelen
zijn.

Kortom,  bet vraagstuk is  bet vraagstuk niet. Dit betekent dat eerdere conclusies over wat
vigeert, wat als geldend of van kracbt wordt bescbouwd, niet alleen  betrekking bebben op de
redeneringen en  uitspraken over ICI', maar tevens  op andere  dejinities van  vraautukken.

Dejinities waarin ICr geen prominente plaats in inneemt.

Ten aanzien van dit aspect is het volgende onderscheid te maken met
stroomafwaarts handelen. In het streven naar kenbaarheid en maakbaarheid zal
de downstream adviseur ook andere werelden willen verkennen waarin niet zozeer
technologie in engere zin als oplossing wordt gepresenteerd maar bijvoorbeeld
nieuwe wetgeving, fiscale maatregelen, meer controle, et cetera. Ook al is op een
zeker moment de technologie in engere zin van de agenda verdwenen, dat wil
rliet zeggen dat het continueren van technologie, als streven verdwenen is.
Diagnostiek in meet·voud betekent zoals aangegeven een roortgaand proces van
reflecteren.
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6.2.2 Interveni6ren als methodische strategie en meta-strategie -
recapitulatie van de 1' stap
Wat hebben we nodig om irreflexiviteit in narratieven aan te pakken? Actoren en
hun contexten (de vertellers van een verhaal), taal en betekenissen (conceptuele
kaders) en methoden en acties (of strategie) luidt het antwoord. In de
hoofdstukken 3,4 en 5 is voor het aanpakken daarvan een vocabulaire
uitgewerkt. Vervolgens zijn we in dit hoofdstuk bezig de methodische
grondslagen voor het handelen in de praktijk uit te werken5:

Voor wat betreft deze grondslagen is geconcludeerd dat intervenieren het
bedrijven van meervoudige diagnostiek betekent. Er zijn immers meerdere
narratieven aan de orde, waaronder die van de onderzoeker, en er is in de
confrontatie tussen actoren sprake van een al dan niet tijdelijk compromis-
narratief. Hierin worden eveneens, als resultante van onderhandelingsprocessen
tussen betrokkenen, recepten en grammars gevalideerd. Dit betekent dat we bil
het spreken over interveniBren twee niveaus dienen te onderscheiden. Het eerste

niveau betreft de interventies die de derde of betrokkenen hanteren om
'enkelvoudige' diagnostiek te maken. Dat wil zeggen, tijdeliik worden de
aannames en veronderstellingen van de derde, bij het analyseren van een verhaal
van anderen, niet geproblematiseerd. Het tweede niveau betreft de confrontatie
tussen narratieven, dat wat wel of niet tussen de betrokkenen vigeert, en de
relatie van de derde ten opzichte van de andere spelers. 'Derde' als betekenis en
als actor .

Op het eerste niveau spreken we van een methodische wijze van
interveni8ren, gericht op diagnosticeren en acteren in 'tijdelijke enkelvoud'.
Acties zijn onder meer gericht op het verzamelen van rijk materiaal in rijke
interacties, binnen en tussen narratieve configuraties, en op het traceren van wat

in inhoudelijke, sociale en methodische zin wel en niet vigeert. Op het
metaniveau kunnen we spreken van een meta-methodische strategie van
interveniEren. Deze richt zich op circulaire processen die tussen betrokkenen in
hun denken en doen kunnen ontstaan, waardoor met het verhaal dat zij samen
overeen komen, nieuwe moderniteitskwalen in het diagnosticeren en acteren
naar binnen sluipen.

In dit proces kan de adviseur of onderzoeker verstrikt raken en daardoor
zijn beoogde strategie om irreflexiviteit aan te pakken zien stranden. Een
strategic gericht op het voortgaand verzarnelen van rijk materiaal, en het credren
van rijke interacties teneinde kennisontwikkeling over ICT kritisch te kunnen

52 De vormgeving en de inhoud van de concrete handelingen, gericht op de actoren in hun context, zullen we summier
adresseren in de paragraaf 6.3. Het betreft hier de techne: in welke sociale settings en met welke interventietechnieken
kunnen actoren en hun narratieven met succes benaderd worden, Hierbij kan uit een breed palet van technieken worden

gekozen, waarmee men zowel in cognitieve, sociale als in methodische zin een effectief programma van acties kan
samenstellen. In genoemde paragraaf zullen enkele belangrijke aspecten voor de selectie van hulpmiddelen behandeld
worden.
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bliiven benaderen, betekent derhalve het op reflexieve wijze kunnen pendelen
tussen de narratieven in onderzoek en het zich ontwikkelende narratief (zowel in
de zin van de inhoud als in de zin van de betrokkenen) als resultante van de
confrontatie tussen narratieven. Dit pendelen biedt alle betrokkenen de
mogelijkheid het instrumentarium dat zii inzetten, de relaties met anderen, en de
bijdrage aan het vergroten van het vermogen tot herinterpreteren, te
onderzoeken. Dat wil zeggen: de derde vraagt zich bii voortduring af welke
bijdrage hii levert aan het open en continu houden van interacties.

De vraag naar wat onder grondslagen voor een interventiestrategie verstaan kan
worden, is hiermee in algemene zin beantwoord. De strategie kenmerkt zich
door een meervoudige operationalisering. Het betreft zowel meerdere
interventiestrategiedn in enkelvoud als een meta-strategie. De grondslagen voor
een dergelijke strategie hebben samenvattend betrekking op:

_rijk materiaal, articulerend wat wel en niet vigeert,
_rijke interacties, articulerend wie wei en niet betrokken fn,
_Rgwel binnen  (enkelvoudig niveau),
_als tussen (meta-niveauj narratieve conjigziraties, daarbij
_voortgaand diagnosticerend en bandelend, door
_tussen de niveaus te pendelen, waarbij
_sprake is van diagnostiek en bandelen in meervoud, waarin

_bet narratief en  interventiestratede van  de  derde faciliterend is,  maar
-tevens ondenverp van rejlectie, en met ali uitgangspunt dat
_bet ICI'-vraagstuk niet alleen 'bet' vraagstuk is.

Wat de implicaties van deze grondslagen zijn voor het in de concrete praktijk
doen van interventies zal in het volgende hoofdstuk geillustreerd worden.
Allereerst gaan we in de volgende subparagraaf nader in op de vraag wat de
implicatie is van voorgaande uitwerking van intervenieren voor de status en
bruikbaarheid van het instrumentarium dat in de voorgaande hoofdstukken is
uitgewerkt.

6.2.3 Terug naar de theoretische noties en conceptuele kaders
Indien we interveniEren als een meervoudige en meerlagige strategic begrijpen, is
de vraag welke consequenties dit heeft voor het intellectueel instrumentarium dat
in de voorgaande hoofdstukken van deze studie is uitgewerkt. De geformuleerde
grondslagen impliceren immers dat er geen sprake is van een begrensbare en
definitieve set van noties en concepten. We kunnen ons derhalve afvragen:

_wat de status is van de theoretische noties en concepten die naar voren
zi in gebracht;
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_welke strategische53 criteria in algemene zin van toepassing zi in om
andere noties en concepten te gebruiken, oftewel het intellectuele
instrumentarium uit te breiden;

_welke specifieke aandachtspunten bii het interveni8ren gelden, gezien de
eerder beschreven mogelijkheid van circulaire mechanismen in ICT-narratieven.

Voor de behandeling van deze vragen grijpen we terug op de aanpak die tot nu
toe in deze studie bij de ontwikkeling van het instrumentarium gevolgd is.
Allereerst hebben we, in lijn met de perspectieven die aan een reflexieve sociaal
constructivistische positie ten grondslag liggen, drie domeinen van handelen
onderscheiden (expliciteren, problematiseren en waarderen) die het
diagnosticeren schragen. Deze handelingen hebben betrekking op het
onderzoeken van circulariteit in narratieven, het vermogen tot herinterpretatie en
de mogelijke sturingsgevolgen.

Diagnosticeren is daarmee een interventiehandeling die gericht is op het
ontwikkelen van alternatieve wijzen van denken en doen. Alternatieve mar: ieren
van acteren helpen betrokken actoren weer om op een andere manier over
veronderstellingen, recepten en sturingsgevolgen na te denken. Zonder daarbij
bepaalde actoren of kennisclaims op voorhand uit te sluiten, maar juist op zoek
te gaan naar uitsluitingsmechanismen. Het conceptuele kader en de theoretische
noties ziin daarbij behulpzaam en zodanig gekozen dat zij een upstream
benadering ondersteunen.

De aanpak van deze studie kan begrepen worden als een aanpak die aan
dient te sluiten bij de geformuleerde grondslagen: het intellectuele
instrumentarium van deze stuclie is niet het enig denkbare instrumentarium, maar
een - weliswaar beredeneerd en beargumenteerd - mogeliike set van
instrumenten. Een instrumentarium impliceert evenwel tevens een

interventiestrategie: er worden kaders aangereikt, vragen geformuleerd, stappen
voorgesteld et cetera. Deze zijn derhalve ook onderwerp van explicitering,
problematisering en waardering. Gaande het proces van diagnosticeren kan
blijken dat andere theoretische noties en concepten nodig zijn om uit mogelijke
circulariteiten te blijven.
Status van  bet instrumentarium
Het instrumentarium dat is uitgewerkt is derhalve een mogelijke keuze; de
voorgestelde wijzen van expliciteren, problematiseren en waarderen zijn
mogelijke interventiestrategieEn. Er zijn andere theoretische inzichten
beschikbaar voor het verzamelen van riik en gevarieerd materiaal, met behulp
waarvan betrokkenen weer hun eigen narratie f kunnen herinterpreteren. Het

53 Het adjectief strategisch betekent dat bedoelde criteria betrekking hebben op de concepten en noties die inhoud geven
aan de methodische strategie en op de actoren die al dan niet bij de uitwerking van een strategie in een onderzoek of
advies betrokken worden. Tactische criteria hebben betrekking op de techne of de techniek van het interveniSren zelf
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instrumentarium dat ontwikkeld is heeft daarom de status van een mogelijk
instrumentalium waar de onderzoeker of adviseur weer afscheid van moet
kunnen nemen.

Dit betekent dat we geen complete en afdoende set van concepten
proberen te formuleren waarmee actoren over hun narratieve strategie en
kennisclaims bevraagd kunnen worden. Een dergelijke operationalisering zou
niet zonder waarde zijn, maar betreft, zoals gezegd, een mogelijke
inter,ventiestrategie uit een reeks van strategie8n. Indien wij ons daarvan niet
bewust zijn zal het materiaal dat verzameld wordt over actoren en kennisclaims
op een impliciete wijze beinvloed worden door de 'toevallig' gekozen concepten
en methoden. Het materiaal zal bij gevolg als vaststaand worden beschouwd rn
zal het zoeken naar ander materiaal, naar andere actoren en contexten, en naar
andere narratieven, stop zetten. Dit brengt het voortgaande proces van
diagnosticeren en intervenidren in stilstaand water. Het risico bestaat dat we,
ondanks een bedoelde re flexieve positie, een narratief volledig denken te kennen
en te begrijpen. Steeds weer is de vraag: 'krijgen wc met de gekozen noties en
vocabulaire daadwerkeliik materiaal beschikbaar om te kunnen diagnosticeren en
interveniEren?'.

Strategiscbe criteria voor de ontwikkeling van een intellectueel instrumentarium
Als we zeggen dat het instrumentarium nooit 'af is, is de volgende vraag'wat
stuurt de ontwikkeling of vernieuwing?'. Criteria voor een verder gaande
ontwikkeling betreffen in de eerste plaats de voortgaande interacties tussen
actoren en het blijven ontwikkelen van nieuw materiaal en nieuwe interacties. De
onderzoeker of adviseur doet welmee met de processen van construeren,
onderhandelen en reconstrueren en hij doet ook niet mee om op meta-niveau op
deze processen te kunnen reflecteren. Hij zal derhalve zijn instrumentarium
moeten kunnen variEren om 'gesloten' diagnoses en handelingsopties te kunnen
onderkennen en openbreken. Criteria voor de ontwikkeling van nieuwe
instrumenten zijn evenwel niet af te leiden uit een algemeen en neutraal
referentiekader. Voor de onderzoeker is slechts de eigen positie in relatie tot dat
van de ander beschikbaar om mogelijke stagnatie in het diagnosticeren van
narratieven te signaleren. In zijn rol als facilitator zal hij zich derhalve dienen te
richten op reacties van anderen die zijn rol als facilitator ondermijnen - het
eerder genoemde meta-strategische niveau. De indicaties voor dergelijke reacties

zijn velerlei: ontkenning, omkering van de bewijslast, passiviteit, beschuldiging -
handelingen die gericht ziin op het neutraliseren of inkapselen van de derde54.
Bedoelde reacties betreffen onder meer:

54 In de psycho-analyse worden deze reacties omschreven als verschijnselen van positieve en negatieve overdracht. Het
adresseren van deze reactiepatronen rekenen we tot de tactiek of de techne van het interveniaren en wordt in dit bestek
niet verder behandeld.
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_Rijk materiaal - willen of kunnen mensen reflexief zijn ten aanzien van
hun eigen materiaal, en onderzoeken wat wel en niet vigeert in hun redeneringen
en kennisclaims, of proberen zij de derde in de rol van expert te manoeuvreren
dan weI als niet-expert buiten de confrontatie te plaatsen.

_Rijke interacties - willen of kunnen mensen hun redenering en
interpretaties als een narratieve strategie beschouwen en open stdan voor het
onderzoek en de confrontatie met andere actoren, of specifieke situaties, of
nemen zij het de derde kwalijk dat hij ook andere narratieven, actoren en
situaties in het vraagstuk wil betrekken.

_Pendelen tussen niveaus - zijn betrokkenen in staat om op meta-niveau
naar de verschillende werkelijkheden te kijken, en hun probleemdefinitie of
oplossingsrichting te herzien, of houden zi j vast aan het bereiken van een
'concreet resultaat' 5. Dat wil zeggen vinden betrokkenen dat 'streven naar
resultaat' en 'voortgaande reflectie' onverenigbare posities zijn.

_Narratieven in meervoud - blijven mensen vasthouden aan een 'beste'

probleemdefinitie en een 'beste' oplossing en zien zi) het instrumentarium van de
derde als een antwoord op deze vraag; of slaagt de adviseur of onderzoeker er in
de ander te 'vangen' in zijn meta-strategie. In deze strategie is 'concreet resultaat'

een conditie voor 'voortgaande reflectie' omdat het als een 'tussenresultaat'
beschouwd wordt dat verder handelen mogelijk maakt.

Faciliterend - kan de derde ziin rol als faciliteerder bewaken en slaagt hij
er in om actoren vanuit een derde positie naar hun eigen narratief en

onderhandelingen en conflicten met anderen te kijken, of wordt hij onderdeel
van het spel. Dat wil zeggen is sprake van hospitalisering waarbij actoren niet
meer 'zonder' de adviseur kunnen, of zondebokgedrag waarbij de adviseur de
schuld krijgt van disfunctionele confrontaties.

_Reflectie - is de adviseur in staat om, met betrokkenen, te reflecteren op
het instrumentarium dat hij ingebracht heeft en op zijn positionering en
interacties.

Strategische criteria voor de ontwikkeling van een instrumentarium, en de
daaraan verbonden handelingen, zijn derhalve uit bovenstaande reactiepatronen,
die per situatie andere accenten zullen kennen, af te leiden.

Intervenuren en arculariteit in ICT-narratieven
Indien we voorgaande uitwerking bezien in het licht van de in hoofdstuk 4
beschreven circulaire mechanismen - die tot stagnatie in het vermogen tot
herinterpreteren kunnen leiden - zijn enkele karakteristieken te benoemen die

55 Met 'concreet resultaat' wordt bedoeld het resultaat dat met vooraf afgesproken handeling (een systeem in gebruik
nemen, een andere werkwijze afspreken en volgen, met anderen in interactie treden) bereikt wordt. Zie ook de methoden
die in hoofdstuk 5 onder sensemaking genoemd zijn.
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aan het intervenidren in ICT-narratieven verbonden ziin. De drie mechanismen
waarop gedoeld wordt hebben betrekking op:

_de continuiteit van ICT-recepten en het in narratieven aan technologie
toegekende continue karakter,

_de domeinoverschrijding van aan ICT toegekende betekenissen waarbij
actoren aan anderen voorschi ven hoe te denken en te begriipen, en

_de ontkoppeling van valideringsprocessen betreffende de inzet van ICT,
waarbii excludering van actoren een belangrijk aspect kan zijn.

Deze mechanismen maken duidelijk dat niet alleen op het niveau van een
narratief, maar juist op het meta-niveau van de wisselwerking tussen ICT-
narratieven aanzienlijke blokkades besloten kunnen liggen. Wij noemen kort
enkele aandachtspunten.

In de eerste plaats impliceert, zoals eerder aangegeven, het diagnosticeren
van ICT-redeneringen en kennisclaims het ter discussie stellen van de
continuiteit van ICT-systemen, in de zin van voortbestaan, beperken,
heroverwegen. Continuiteit is niet alleen naar de toekomst gericht maar vooral
ook naar het verleden. ContinuYteit verwijst naar de vele decennia waarin
inmiddels in grammars en kennis is geinvesteerd, waarbij zowel Woolgar (het
vergeten van de oorspronkelijke vrgag) als Baudrillard (hyperrealiteit als
ontkenning van het bestaan van een vraag) hun werk hebben kunnen doen. Het
diagnosticeren van een als vanzelfsprekend ervaren interpretatie van de ICT
betekent terug gaan naar de bronnen van epistemologische, ontologische en
morele vraagstukken. Het betekent voor betrokkenen ver op reis gaan en
tegeliikertijd in verbinding blijven met het vraagstuk uit het hier en nu. Het kan
veel moed en geduld vragen om afscheid te nemen van de zekerheden, de
machtspositie, de investeringen en de status die aan ICT verbonden kunnen ziin.
En het kan een collectieve 'afspraak' zijn om niet aan de hiermee verbonden
vragen aandacht te besteden.

In de tweede plaats impliceert het mechanisme van de
domeinoverschrijding dat betrokkenen volstrekt onwetend kunnen zijn ten
aanzien van de historie en bron van de betekenissen die zi j aan de inzet van ICT
verbinden. Er zal in dergelijke situaties bij betrokkenen weerstand overwonnen
moeten worden om zich, in de aanwezigheid van anderen, in de
productieprocessen van betekenissen te verdiepen die wellicht van 'anderen' zijn,
en om van de vermeende objectiviteit van kennisclaims over ICT afscheid te
nemen.

Ten derde wijst het mechanisme van ontkoppeling van
valideringsprocessen op het ontbreken van confrontaties dan wel
valideringsprocessen tussen meerdere narratieven. Waarbii actoren mogelijk in
een voorbije periode sociaal en inhoudelifk in 'splendid isolation' los van elkaar
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geopereerd hebben, en geleerd hebben hun grammar onafhankelijk van de ander
te valideren. Met andere woorden: actoren zullen een traditie en vaardigheid
ontberen om zich ten aanzien van elkaar confronterend op te stellen. Het
excluderen van actoren, als niet relevante groep voor het valideren van grammars
- de anonieme of bekend veronderstelde derde zoals 'de burger' of de

'allochtoon' - kan een ontmoeting nog lastiger maken.
Het zal van de adviseur of onderzoeker als derde in dergelijke situaties

specifieke aandacht vragen hoe in ontkoppelde werelden, met dominante niet
gevalideerde concepten en geconstrueerde 'dwang' om 'systemen in de lucht te
houden', of over vergeten vraagstukken, confrontaties en onderhandelingen tot
stand te brengen. Deze aan ICT-narratieven gerelateerde aandachtspunten
versterken het belang van een stroomopwaartse interventiestrategie waarmee,
zowel op strategisch als tactisch niveau, bij de operationalisering rekening
gehouden dient te worden. Deze aandachtspunten kunnen we als volgt
formuleren:

Het belang en de noodzaak om concepten, noties en technieken ter zijde
te kunnen leggen dan wel aan te passen of te vervangen, omdat bi j 66n of
meerdere partijen het vocabulaire verwarring, weerstand of conflicten oproept,
omdat de historie van het vocabulaire en daar aan verbonden ordeningen
onbekend of vergeten zi in, of omdat de relevantie van nieuw vocabulaire
ontkend wordt. Dit aandachtspunt refereert aan het mechanisme van

domeinoverschrijding.
Het belang van pendelen tussen beide niveaus van intervenilren, dat wil

zeggen in en tussen narratieven kunnen 'kijken'. Omdat bij een mogelijk
vergaande ontkoppeling van grammars en validerende actoren men in het geheel
niet in staat o f bereid is met anderen gezamenlijk het narratief uit te zoeken.

Vanwege bijvoorbeeld de aan ICT-systemen verbonden ontkoppelde organisatie
van processen, de onbekendheid met mogelijke neveneffecten van een ander

gebruik, of het afwentelen van verantwoordelijkheid voor het interacteren met
bepaalde groepen. Dit refereert aan het mechanisme van ontkoppeling van
valideringsprocessen.

_Het onderkennen van het specifieke karakter van intervenidren in
circulaire redeneringen over ICT. Mede in het licht van het eerder genoemde
mechanisme van het willen cont:inueren van ICT-grammars en -recepten,
kunnen mensen bij gebleken stagnatie willen voortgaan met het investeren in
meer en betere ICT, respectievelijk ontkennen dat er andere definities van
kennis, administreren, organiseren, betrokkenen, o f valideren ziin. Het
ontwikkelen van nieuwe grammars over organiseren kan in een dergeli ike situatie

blijven stuiten op weerstand, ontkenning, onbegrip, of onmacht.
Het belang om stagnaties, juist op het meta-methodisch niveau, in het

perspectief van kennisontwikkeling en vermogen tot herinterpretatie te blijven
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zien. Het ontwikkelde referentiekader vraagt zowel aandacht voor de
methodologische perspectieven (stagnaties in grammars en recepten), de
ontologische en epistemologische perspectieven (stagnaties in het vermogen tot
herinterpreteren) en het morele perspectief (stagnatie in verantwoordelijkheid en
de confrontatie met de ander). In de context van het verhalen over ICT is de
concreetheid van het artefact wellicht een verleidelijker alternatief om tijd aan te
besteden dan aan het problematiseren van sturingsgevolgen.

We kunnen het ontwikkelde instrumentarium derhalve niet als een op zichzelf
staand, altijd toepasbare set van vragen en methoden beschouwen, maar dienen,
per situatie, per vraagstuk, per fase, ons telkens weer rekenschap te geven van de
effectiviteit en de reflectiviteit van het intervenidren.

6.2.4 Interveni6ren als methodisch vraagstuk en meta-vraagstuk -
recapitulatie van de 2C stap
Hiermee zijn de drie vragen aan het begin van deze paragraaf van cen antwoord
voorzien.

De status van bet intellectuele instrumentarium is te vegelijken met dat van een
momentopname. Big bet diagnosticeren van nan'atieven in de context van een specijiek
vraa stuk Zal doo0aand, volgens de stappen die in defe studie Keget fn, op Roek gegaan
worden naar andere tbeoretiscbe noties en concepten die bijdragen aan  de  verrijking van
materiaal en de interacties.

Criteria voor stagnatie ®n  af te  leiden uit de mog€ljkbeden en onmogelijkbeden die  de derde

onden,indt in bet intervenuren op meta-niveau.

Uit de  korte  bescbouwing van  de circulaire mecbanismen die in de productie van ICI'-
kennisclaims te onderscbeiden Rijn, wordt duidelijk dat Kowel op metbodiscb als meta-

metbodiscb niveau, in de con»ntatie van narratieven, verscbillen overbmgd moeten worden die
soaaal en cognitief 'diep' verankerd kunnen  Rgn in narratieve tradities. Waarbij 'diep' verwgst
naar de continuiteit van systemen, de ve,Eeten bistorie van een vra tuk, de afstand tussen

ontkoppelde  conjiguraties, de  macbtsposities van actoren,  of de onbekendbeid  of onwil met bet
problematiseren pan bet grammar van anderen.

De methodische strategie die in deze stuclie centraal staat is kort samengevat te
begrijpen als een generatorvoor acties en een katabsatorvoor refectie op deze
acties. Met voornoemde antwoorden hebben we het methodische en het meta-
methodische niveau van intervenidren zowel qua positionering als qua
grondslagen uitgewerkt.  In de volgende paragraaf gaan we kort in op de
instrumenteren van intel:venties met behulp van technieken en gereedschappen.
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6.3 Cognitieve, sociale en methodische aspecten van
interventietactieken

6.3.1 Intellectuele positie en het onderscheid stroomopwaarts en
stroomafwaarts denken

Inleiding
In hoofdstuk drie, waarin karakteristieken van modernistische en
constructivistische intellectuele posities zijn behandeld, hebben wij als
vertrekpunt voor deze studie genomen dat it is more fruitful  to  conceive  Of tbese  two
modes  of tbougbt  (...) in  terms  of a  logic of supplementan)  (Derrida  1 976)  (flhia 1996:1).
De ene denkwijze is een noodzakelijke conditie voor het articuleren van de
andere wijze. More frui(fulverw jst naar de doelstellingen van deze studie.
Namelijk het ontwikkelen van concepten en grondslagen om ICT-narratieven de
maat te kunnen nemen. Zoals eerder aangegeven richten wij ons niet op het

afwijzen van verhalen en denkwijzen maar op diagnosticeren van irreflexiviteit.
Dit vertrekpunt betekent niet dat de onderzoeker in zijn denken en

handelen ten aanzien van het expliciteren en waarderen van ICT-narratieven
zomaar' van positie kan wisselen. Wij hebben in hetzelfde hoofdstuk
beargumenteerd dat alleen vanuit een constructivistische positie deze logic of

supple,nentanty geinstrumenteerd kan worden teneinde verborgenheden en
onvermogen tot herinterpreteren vanuit de vier aangereikte perspectieven te
kunnen onderzoeken. Niet alleen omdat daarmee het morele perspectief
onderscheiden kan worden van de andere drie perspectieven. Ook de betekenis
van begrippen als stroomopwaarts en stroomafwaarts zijn vanuit een
modernistische o f een constructivistische positie bezien, wezenlijk verschillend.

Dit betekent dat bi j de ontwikkeling en toepassing van
interventietechnieken, als operationalisering van de hiervoor beschreven
methodische grondslagen:

_de suggestie van vergelijkbaarheid tussen beide posities bestreden moet
worden,

_de suggestie dat stroomopwaarts en stroomafwaarts denken een
menukaart vormen waaruit de onderzoeker willekeurig kan kiezen, eveneens
bestreden moet worden,

_de lezer, wij, ons dienen te realiseren dat de concepten en grondslagen
vanuit verschillende intellectuele positie bezien een andere inhoud hebben.

Aan de hand van deze drie punten gaan we in het vervolg van deze subparagraaf
nader op deze verschillen in.
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De spagaat van kennen en niet kennen: werkelijkbeden ®n onbeslisbaar
Het problematiseren van de toekenning van betekenissen en functies aan ICT
vormt als vraagstuk een ogenschiinlijke spagaat tussen het zelf geinvolveerd  zijn
in het nadenken over ICT, dus onderdeel zijn van narratieven waarin ICT een
betekenis heeft, en het als neutrale derde bestuderen van deze narratieven. Zoals

eerder geciteerd we should not start out assuming whatever we wisb to explain. De spagaat
is evenwel onvermijdelijk en essentieel voor een constructivistische positie.
Construeren en deconstrueren betekent pendelen tussen het accepteren van
empirische claims om deze te helpen verklaren en het relativeren van claims om
tot andere verklaringen te kunnen komen, die weer op andere claims ziin
gebaseerd. We kunnen dus alleen iets verklaren als we tegelijkertijd de actoren
die verklaren, waaronder wijzelf, en het proces van verklaren, als 66n geheel
beschouwen. Dit vereist een vocabulaire, en een metastrategie waarin meerdere
betekenissen, constructieregels en actoren een plaats kunnen krijgen.

Interpretatie van resultaat
Vanuit een constructivistische positie is 'resultaat' een richtinggevende
articulering van wat een groep actoren als problemen en oplossingen
interpreteert en een uitnodiging aan anderen om mee te doen, waarbi j elke
oplossing die al dan niet tijdelijk nieuwe handelingsalternatieven in zicht brengt,
mogelijk is. Onder de conditie overigens van de eerder geformuleerde grondregel
van voortgaande interactie. Vanuit een modernistische positie is een dergelijke
interpretatie, omdat niet in het als neutraal veronderstelde grammar of narratief
geinterpreteerd kan worden, uitgesloten.

Inte,pretaties van vooruitgang
Dit brengt ons bij de vraag wat is vooruitgang? Ais een modernistische
onderzoeker naar overeengekomen definities van resultaten streeft, die de ander
arbitrair noemt, en als een constructivistische onderzoeker geen eindresultaten
wil benoemen, wat de ander doelloos noemt, resulteert er dan niet een
patstelling? Onze conclusie moet zijn dat indien de vragen zo gesteld worden er
wederom sprake is van een modernistische positie! Begrippen als vooruitgang en
patstelling zijn niet neutraal, naar gebonden aan een ontologische en morele
positie. De constructivist zal zeggen 'ik help mensen om te begrijpen waar sprake
is van achteruitgang' of'ik benoem machtsposities en conflicten'. Daarbij zullen
argumentaties die uitgaan van de 'mogelijkheden van ICT' of van de
'onmogelijkheden van actoren' zonder daarbij Context te kennen, terzijde gelegd
worden. Het debat daarover is vooruitgang, niet het invoeren van een nieuwe
systeem. 'Vooruitgang' is derhalve te begrijpen als een streven om op reflexieve
wilze 'vraagstukken van achteruitgang' en de 'vooruitgangsantwoorden' daarop,
in interactie met anderen, te begrijpen. De constructivistische onderzoeker zal
derhalve niet spreken van vooruitgang maar van voortgang of van doorgaande
interactie.
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Het vraagstuk van de ondegrens

Deze benadering zal vervolgens in de vraag resulteren wat onacceptabele
vooruitgangsinitiatieven zijn? Hebben we een toetsingskader om een ICT-project
af te wijzen? Het antwoord wordt in deze studie niet gegeven, want ook dit is
een modernistisch vraag. De vraag is namelijk geformuleerd in termen van

objectieve kennisclaims die een objectief kader vormen. Het afwijzen van
initiatieven heeft betrekking op mogeliike sturingsgevolgen. Er zijn in hoofdstuk
5 aan de hand van de verschillende perspectieven concepten aangereikt die
behulpzaam zijn bii het expliciteren en problematiseren van sturingsgevolgen.
Het concluderen dat een project 'onacceptabel' is, omdat het sturingsgevolgen
heeft die roortgang belemmeren, is een resultaat uit een confrontatie tussen
narratieven. Zolang actoren zich met de ander confronteren, interacteren zij, en
kunnen zii  nagaan of zi j voort gaan. In deze interacties kunnen zi j constateren
dat een initiatief tiidelijk, en in een bepaalde context, onacceptabel is. Dit is
vergelijkbaar met de conclusie dat een bepaald vooruitgangsstreven tijdelijk en in
een specifieke context een acceptabel en gevalideerd streven is. Onacceptabel
heeft, zoals eerder is geconcludeerd, betrekking op de wijze waarop
constructeurs hun claims construeren, en wie zij daar bij betrekken. Indien dit
tot morele stagnatie bij henzelf of anderen leidt, of tot een belemmering van de
ethische procedure, dan is een pro)ect onacceptabel. De onderzoeker heeft
daarin de verantwoordelijkheid om in dergelijke handelingsarena te handelen.

De onmogelijkbeid van wisseling van posities
Kan een onderzoeker zonder meer van intellectuele positie wisselen? Scherper
geformuleerd: kan een onderzoeker wisselende posities innemen zonder zijn
narratief en ziln sociale relaties te problematiseren? Het zal duidelijk zijn dat dit
niet mogelijk is. Een onderzoeker die vanuit een modernistische narratief acteert
zal met zijn collega's een door een constructivistische onderzoeker beschreven
methodiek, met bijvoorbeeld de titel 'het confronteren van interpretaties',
gebruiken om deze 'zichtbaar' en 'beslisbaar' te maken. Vice versa zal een door
modernistische onderzoekers ontworpen methodiek gericht op bijvoorbeeld het
'objectief classificeren van waarnemingen', niet door ziin stroomopwaarts
handelende collega's gebruikt kunnen worden om te classificeren, zonder daarbij
het achterliggende narratief te willen begrijpen. Laatstgenoemde is dan in strild
met zijn narratief bezig door een als objectief gekende kennisclaim te
introduceren.

Samenvatting
Samenvattend concluderen wii dat het formuleren van een neutraal vocabulaire
voor een interventiestrategie niet mogelijk is, en dat een wisseling tussen
intellectuele posities, als een contextloos toepassen van methodieken, niet
denkbaar is. Er is sprake van een keuze. Onderstaand overzicht vat deze keuze
samen.
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Concept Modemistische positie Constructivistische positie

Keuze Meent dat switchen tussen posities mogelijk is Switchen tussen posities is niel mogelijk omdat er

onderzoeker omdat hij methodieken als zelfstandige neutrale alleen sprake kan zijn van een in intellectuele zin

handelingen ziet gearticuleerde keuze

Status Meent dat kennisdaims een algemeen geldende De bruikbaarheid van kennisclaims is alleen in de
kennisclaim bruikbaarheid bezitten en problematiseert niet de samenhang tussen construct, constructeurs en

daaraan verbonden decontextualisering, construerende processen te begrijpen. Het
implicitering en stabilisering begrijpen opent de toegang tot andere

kennisclaims die in een specifieke context
effectiever kunnen zijn

Onderzoek Meent dat onderzoek zich richt op het beter Onderzoek richt zich op het beter begrijpen van
handelingen empirisch funderen van kennisdaims constructieprocessen en de constructeurs en is

daardoor verbonden met emanciperen en
moraliseren van betrokkenen

Resultaat Meent dat uitkomsten van handelingen objectief te Resultaatdefinities zijn uitkomsten van

defini&ren zin en te beargumenteren zijn vanuit onderhandelingen en richtinggevend voor het
het'succes' van handeling in andere niet bekende begrijpen van constructieprocessen en
contexten aanknopingspunt voor andere definities van

resultaat
Criterium voor Meent dat voomitgang bereikt is als mogelijkheden Vooruitgang is te begrijpen als voortgang in de
vooruitgang van technologie gebruikt worden waarbij uitwisseling en confrontatie van lokale

achteruitgang niet onderzocht wordt vooruitgangsdefinities
Criterium voor      Wat in een ethische code is overeen gekomen Wattot stagnatie van het morele vermogen of de

ondergrens ethische procedure leidt

Deze concepten vormen tevens de lemma's waarmee in de volgende twee
overzichten een onderzoeker die een modernistische positie inneemt,
onderzoeker M, en een onderzoeker die vanuit een constructivistische positie
handelt, onderzoeker C, naast elkaar worden gezet. In het eerste overzicht
worden enkele concepten naast elkaar gezet, in het tweede enkele methodische
grondslagen.

Concepten Wat betekent een concept voor onderzoeker M Wat betekent een concept voor onderzoeker C

Aannamestruct Vertrekpunt voor interveniaren: ICT is lets Expliciteren en herdefiniaren is doel van
uren ten interveniaren. Dit richt zich op het ontdekken van
aanzien van ideologie en macht, het maken van andere
ICT interpretaties en verrijken van de waamemingen:

ICT is lets in een narratief.

Grammars en Het grammar van de onderzoeker richt zich op Het grammar van de onderzoeker bevat zo weinig
kennisdaims objectieve kennisclaims waardoor constructies van mogelijk kennisclaims maar zoveel mogelijk
over ICT andere ICT-recepten le verbeteren zijn. Overigens methodieken om andere interactiecycli samen te

zijn grammars van de andere actoren niet relevant stellen, gericht op ICT-recepten expliciteren,
als gevolg van domeinoverschrijding en contexten verbreden, betekenissen dynamiseren
ontkoppeling.

Argumentaties Mogelijkheden van ICT zijn gekoppeld aan Argumentaties voor ICT-recepten zijn
voor ICT- fysische eigenschappen van ICT en dus is het aangrijpingspunt voor onderzoek Het gebruik van
recepten gebruik daarvan te beschouwen als vooruitgang - ICT maakt interpretaties van voomitgang zichtbaar

valideringsprocessen beperken - valideringsprocessen uitbreiden

Interpretaties Circulariteit ontstaat door een gebrekkig vermogen Circulariteit ontstaat door een gebrekkig vermogen
van circulariteit bij betrokkenen om de gegeven mogelijkheden of onwil tot validering van ICT-recepten - mensen

van ICT in de praktijk toe le passen - mensen ondersteunen bij expliciteren van continuTteit van

ondersteunen bij het gebruik van ICT ICT, domeinoverschrijding en ontkoppeling
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Vermogen en Richt zich op de methodologie van Richt zich op de morele, ontologische en
domein van kennisontwikkeling epistemologische perspectieven op
herinterpreteren kennisontwikkeling
Sturings- Zijn gen thema bij het intervenihen - worden in Zijn kader voor het interveniLren - worden
gevolgen de behandeling van een vraagstuk geKxcludeerd       geincludeerd in het expliciteren en

of worden gereduceerd tot verbeteringsacties van problematiseren en worden gebruikt voor de
ICT-recepten ontwikkeling van nieuwe verbeteringsacties

Vanuit het kader van deze studie bezien is de conclusie dat onderzoeker M geen
onderzoeker is in de zin van het aanbieden van een conceptueel kader waarmee
betrokken actoren in staat zijn hun narratieven over ICT kritische te
beschouwen op het vermogen tot herinterpreteren en op het onderzoeken van
mogelijke sturingsgevolgen. Onderzoeker M is veeleer een zelfbenoemde en
door anderen geaccepteerde expert die binnen het ICT-narratie f een bijdrage
poogt te leveren aan de 'verbetering' van het narratief.

In methodische zin heeft dit consequenties voor beide onderzoekers.

Methoden Wat doet onderzoeker M en waarom Wat doet onderzoeker C en waarom
Methodische Inhoudsoriantatie - gericht op kennisclaims Triadische oriantatie - gericht op constructen,
oriantatie omdat hij een objectieve werkelijkheid beter wil constructeurs en het construeren -

kennen en funderen - context of justification omdat hij geen nieuwe empirische kennisclaims
wil introduceren maar bestaande claims wil
onderzoeken - context of discovery

Conditie voor Waarheid is een objectieve keuze maken tussen Onwaarheid betekent stagnatie van voortgaand
intervenieren uiteenlopende kennisdaims - onderzoek naar uiteenlopende kennisdaims -

omdat hij streeft naar consistent6 betekenissen en omdat hij wil verhinderen dat keu*es voor
handelingen die bevorderen dat zoveel mogelijk bepaalde interpreta#es van dewerkelijkheid
actoren een werkelijkheid accepteren waardoor sturend worden voor andere interpretaties
onderzoek be6indigd kan worden waardoor onderzoek stagneert

Selectiecriteria Onderzoeker hanteert zijn 'beste' methodieken om Onderzoeker selecteert en contracteert
methodieken kennisdaims te kunnen interpreteren en methodieken om actoren te faciliteren hun

beslisbaar te maken voor betrokken actoren - kennisclaims te confronteren en onderzoeken -
omdat hij van mening is dat zijn expertise nodig is omdat hij van mening is dat de methode een
om stagnaties bil anderen te doorbreken op basis afgeleide is van het vraagstuk, de context en de
van objectief gefundeerde kennis actoren

Strategic Onderzoeker schrijft assemblageregels voor die Onde,zoeker cre6ert condities die bevorderen dat
actoren helpen om toenemende meerduidigheid te actoren andere assemblageregels en andere
reduceren -                                                                  ' . interactiecycli toepassen -             -

omdat hij de werkelijkheid betreffende ICT beter omdat hij het vermogen tot leren wil vergroten
kent en derhalve anderen kan leren hoe hun door eerst af te leren - onderzoeker beschouwt
grammar te verbeteren - onderzoeker neemt het        het door betrokkenen geformuleerde vraagstuk als
door betrokkenen geformuleerde vmagstuk als geconstrueerd compromis
uitgangspunt

Methodieken Onderzoeker heeft zijn methodieken Onderzoeker blijft zijn intellectuele positie en
gestandaardiseerd - werkwijze expliciteren -
omdat hij met zijn opdrachtgever een oplossing omdat hij zijn opdrachtgever wil duidelijk maken
heeft afgesproken en dat hij resultaatgericht zal dat oplossing uit dezelfde bron komen als de
zijn                                                                  problemen die hij heeft

De conclusie is hier dat onderzoeker M, of beter expert M, niet in staatis en dat
ook niet als zijn opdracht zal beschouwen, de mogelijke productie van stagnatie
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of van irreflectie te benoemen en te onderzoeken. Noch is hi j bereid o f in staat
om ziin positie als expert te expliciteren opdat de anderen en hi j kunnen
beoordelen welke alternatieve benaderingen mogelijk zijn. Onderzoeker M is niet
alleen mede-constructeur van de technologische gevolgen van organiseren, hii
bevordert door zijn handelen, de conclusie dat er geen andere wijzen van
organiseren mogelijk zijn.

Vanuit dit onderscheid tussen beide posities dient de navolgende uitwerking van
intel:ventietactieken gelezen te worden.

6.3.2 Strategie en tactiek
Tot dusver hebben we over de strategiscbe aspecten van het interveni8ren in
narratieven over ICI gesproken. Daarin stond centraal wat bij het ontwerpen
van een interventiestrategie de grondslagen op methodisch en meta-methodisch
niveau zijn om meervoudige diagnostiek en meervoudig handelen te faciliteren.
Het uitvoeren van de acties in de praktijk is meer dan het kritisch analyseren van
teksten en het redeneren over interpretaties die betrokkenen zelf lijken uit te
sluiten. Het gaat om rijk materiaal verzamelen, settings cre8ren waarin
betrokkenen rijke interacties ontwikkelen, en in methodisch zin op gevarieerde
wijze vraagstukken van kennisontwikkeling benaderen. De term n#k dient hier
zowel begrepen te worden als een op consensus gericht handelingspraktijk
waarin partifen met elkaar in gesprek worden gebracht als op conflictregulering
gerichte handelingen waarin de onderzoeker vraagstukken van macht en belang
adresseert. Dit betekent dat de onderzoeker interventietechnieken beschikbaar
moet hebben die met succes stagnaties kunnen openbreken. We hebben dit het
tactische aspect van interveni8ren genoemd of ook wel de interventietecbnieken.

Het praktijkvoorbeeld in het volgende hoofdstuk zal laten zien dat de
tactiek van het meervoudig diagnosticeren en het meervoudig acteren sociaal en
inhoudelijk complex kunnen zijn. Vooral als een proces van trechtering, zoals
door Kunneman (1986) genoemd, al )aren gaande is en weinigen in staat zijn om
de productie van het ICT-vraagstuk te analyseren. Als inhoudelijk, sociaal en
methodisch voor een groep actoren 'duidelijk' is dat alleen met nieuwe
technologie vraagstukken oplosbaar zijn, zal de adviseur of onderzoeker zich
terdege op zijn tactiek moeten bezinnen. De tecbne van het aan de praat en aan
het denken krijgen van mensen, van het cre6ren van situaties waarin reflectie op
aannames zonder risico's mogelijk is, of van het omgaan met conflicten  en
weerstand, beslaat een omvangrijk terrein. Dit valt het buiten het bestek van
deze studie.

Dit betekent niet dat niet een richting kan worden aangewezen waarlangs
de verdere ontwikkeling van interventie-instrumenten kan worden aangepakt of
met behulp waarvan de onderzoeker beschikbare instrumenten lean selecteren.
Er zijn meerdere typologie6n van richtingen te bedenken om het vocabulaire, de
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vragen, uit de voorgaande hoofdstukken als onderwerp aan een interventie-
instrument te koppelen. Aangezien het grammar in deze studie centraal staat,
gebruiken we deze ook als ingang om de tactiek van het intervenilren inhoud te
geven. Er zi in vanzelfsprekend andere ordeningen denkbaar. Zoals die
bijvoorbeeld gehanteerd worden bij Fourth Generation Evaluation (Guba 1989),
Naturalistic Inquiry (Erlandson  1993), Qualitative Research (Green  1995)  en
Janesick (1994),of Narrative Inquiry (Clandinin 2000). Met het grammar als
vertrekpunt kunnen we drie domeinen van taCtische criteria benoemen:

_Criteria die betrekking hebben op de inhoud: onderwerpen op de
voorgrond plaatsen die als naast de 'vanzelfsprekende' vraagstukken van ICL
verhalen voor diagnose en actie in aanmerking komen (6.3.2).

Criteria die gericht zijn op actoren en interacties en relaties tussen

actoren: acties die rijke interacties langs meerdere lijnen stimuleren en aanvullend

zijn op de 'vanzelfsprekend' aanwezige actoren en netwerken die een organisatie
gewend is bij ICT-rraagstukken te activeren (6.3.3).

_Criteria die afgeleid zijn van de methodische grondslagen van een
strategie voor meervoudig diagnosticeren (6.3.4).

Zoals gezegd geven we met deze criteria richtingen aan voor de selectie van

interventietechnieken. We baseren ons daarbij op de noties en concepten die in
het voorgaande aan de orde zijn geweest.

6.3.3 Tactiek en inhoud
In eerdere voorbeelden is verschillende keren een herdefinitie van een vraagstuk
gemaakt om te illustreren dat er ook andere grammars bestaan om met
stagnerende mechanismen om te gaan. Veel van de ICT-narratieven die we
onder de loep hebben genomen hebben mede betrekking op het 'presteren' van
mensen in de context van een werkorganisatie. Daarbii wordt veelal de

toepassing van ICT gebruikt om het 'presteren',of dat nu betrekking heeft op
effici8nter werken of op het nemen van verantwoordehikheid, te vergroten.

Stagnatie zal onder meer betekenen dat het middel erger is dan de kwaal.
Irreflexief organiseren met ICT verkleint verder het vermogen tot
herinterpreteren. Dit vermogen is derhalve zowel voor het herkennen van deze
vicieuze cirkel als het voor het anders organiseren een sleutelvoorwaarde. Met
andere woorden: het 'presteren' van mensen interpreteren we als het vermogen
om andere interpretaties op te zoeken en de eigen interpretatie kritisch te
beschouwen.

Dit betekent dat interventies die gericht zijn op het stroomafwaarts

optimaliseren van 'wat betrokkenen afgesproken hebben dat goed gaat'
aangevuld of vervangen dienen te worden met het stroomopwaarts
problematiseren van 'wat enkelen veronderstellen dat niet goed gaat'. In de
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recente organisatie-literatuur is over deze opvatting van presteren veel onderzoek
gepubliceerd onder de titel High Performance Organisations of High Reliability
Organisations. We nemen als kader voor een eerste uitwerking van taCtische
criteria het onderzoek van Weick en Sutcliffe over Managing tbe unexpected (Weick
2000).

De auteurs bespreken hoe leden van een organisatie tot mindf:ill
organiseren gebracht kunnen warden opdat zij eerder en beter mislukking,
verstoring, of onverwachte ontwikkelingen kunnen omkaderen voor verder
onderzoek. De term mindfull kunnen we aldus begrijpen als beter in staat zijn het
eigen grammar te herinterpreteren. Vanuit dit perspectief betekent mindfulness dat
deelnemers aan organiseerprocessen zich zo bewust mogelijk kunnen opstellen
ten opzichte van het organiseren dat zij met elkaar bedrijven. De ballmarks die
Weick en Sutcliffe noemen, zie hierna, voor het mindfull organiseren verwiizen
naar recepten uit de grammars van organisaties waarvan de leden in staat zi in
retlexief te handelen. Deze, vaak 'complexe' organisaties, opererend in een
dynamisch en 'onvoorspelbaar' krachtenveld, blijken goed in staat te zijn om
nieuwe meerduidigheid op een adequate wijze aan te pakken. De karakteristieken
van deze organisaties zijn volgens beide auteurs

_preocapation witbfailure - focus op mislukking, op zaken die fout gaan;
_reluctance to simplib interpretations - interpretaties niet willen versimpelen;
_sensitivity to operations- vraagstukken in de context plaatsen van de

organiseerprocessen waarin zij zich voordoen;
_commitment to resilience - aandacht voor veerkracht en herstelvermogen;
_deference  to expertise - respect hebben voor de expertise van de actoren die

bij een vraagstuk betrokken zijn.

Wat bi i deze ballmarks of vuistregels direct opvalt is dat geen enkel woord wordt
besteed aan ICT-recepten of inzetten van ICT-systemen. De onderwerpen die
worden aangesneden betreffen het gedrag en de interactiepatronen van mensen
bii het organiseren van hun activiteiten. Dat bi j het organiseren zwaar gebruik
gemaakt wordt van ICT is daarbii niet relevant. Stagnatie wordt niet opgevat als
een vmagstuk van hoc processen en actoren te standaardiseren opdat zij de
nieuwe ICT beter zullen gebruiken, maar hoe te leren van onder andere ICT-
vraagstukken die anders gaan dan vetwacht. De vuistregcls zijn te begrijpen als
een contrapunt voor recepten die alle hoop op ICT vestigen. De vuistregels
kunnen we uitwerken tot criteria voor de inzet van interventietechnieken.
Hieronder gei-en we een eerste aanzet.

Mislukking
Gebruik fouten en mislukkingen als input voor processen van validering van
grammars. Met andere woorden: cre6er processen waarin mensen gelegitimeerd
(gesteund door recepten uit het grammar) over dergelijk puzzels nadenken.
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Con*liceren
Gebruik simplificaties of homogenisering die gemaakt warden als puzzel om de
processen van enactment te expliciteren en te valideren. Beschouw elk vraagstuk
als een uniek vraagstuk en probeer refiexief te ziin ten aanzien van de toepassing
van bekende recepten.
Interacties in context

Het plaatsen van een vraagstuk in zi in operationele context betekent in feite

kennis nemen van het lokale grammar en van recepten van looseb coupled
subassemblies. De aandacht richt zich daarbij op het gekoppelde - of juist
ontkoppelde - gedrag waarin mensen de puzzels tot een oplossing willen
brengen.

Veerkracbt en jlexibiliteit
De aandacht voor recepten die bevorderen dat processen veerkrachtig en fiexibel
zijn kunnen we uitleggen als het 'achter de hand' hebben van alternatieve

gekoppelde gedragingen indien de dominante recepten van het grammar niet
blijkt te voldoen. Deze alternatieve interacties zullen effectiever verlopen als daar

weer recepten en regels achter zitten die mensen kennen, geoefend en
gevalideerd hebben. Met andere woorden: als mensen in staat zijn de puzzel te
herformuleren tot een andere puzzel waar andere acties voor nodig zijn en ze
kunnen schakelen tussen meerdere grammars, dan wordt een organisatie
veerkrachtiger. Of het schakelen tussen meerdere grammars goed is gegaan, is

vervolgens weer onderwerp voor validering.

Expertise
Tenslotte kunnen we uit het belang dat aan expertise wordt gehecht afleiden dat
interventies mede gericht kunnen zijn op het diagnosticeren van tacit knowledge bij
betrokkenen. Expliciteer de concepten en noties die door domeinoverschrijding
vanuit een dominant vocabulaire aan valideringsprocessen ontsnappen.
Conclusie
Edn van de aspecten van de interventietactiek betreft de onderwerpen waarover
de adviseur o f onderzoeker zijn vragen stelt, en die een effectieve ingang kunnen

zijn om over gedrag, over interacties, over leren, over vergeten, over vasthouden
of juist loslaten, over macht en over het vermogen tot reflecteren, meer te weten

te komen. We stellen ons in feite de vraag: welke taal, hulpmiddelen, modellen,
kan ik gebruiken om een vraagstuk op een meervoudige wijze 'zichtbaar' te
maken? Dit heeft mede als doel te bewerkstelligen dat mensen hun eigen
grammar tot een puzzel verklaren. Vervolgens komt de vraag aan de orde of
interventies nodig zijn om mensen deze taal zich eigen te laten maken en
daarnaar te laten handelen en afscheid te nemen van de continuiteit van ICT-
recepten, de onmogelijkbeid recepten van anderen te valideren en taal te banteren die men niet

begrijpt.
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6.3.4 Tactiek en interactie
In het vorige hoofdstuk is gesproken over soorten interacties die processen van
betekenisverlening, of sensemaking, ondersteunen. Genoemd ziin:

_action - reacties en interacties oproepen door te handelen;
_triangulation - interacties via de 'derde' expliciet maken;
_aj]iliation - interacties via nieuwe verbindingen stimuleren;
_deliberation - redeneerregels in interacties versterken;
_contextualisation - focus op de context van een verschijnsel richten.

Deze categorisering van mogelijke interacties kan behulpzaam zijn bij het
diagnosticeren van de recepten die in een narratief voorrang verkrijgen. Van
daaruit kunnen interventie-instrumenten geselecteerd worden die inhoud geven
aan andersoortige interacties en biibehorende actoren en relatienetwerken.

Het faciliteren van andere interactiecycli met andere actoren dan te doen
gebruikelijk is bij uitstek het domein van de interventiekunde. Onder meer
Feltmann (1989), Van Dijk (1989), Van Dongen (1996), en Voogt (1990) hebben
in hun onderzoek uitgebreid aan de tactiek van het interveniEren aandacht aan
besteed. Gegeven de doelstelling van deze studie gaan wij hier verder niet op in.

6.3.5 Tactiek en methode
Naast inhoud en interactie hebben wij als derde categorie criteria voor het

inzetten van interventietechnieken de methodische grondslagen voor het
meen.oudig diagnosticeren genoemd. Met name in deze categorie zijn
onderscheidende karakteristieken tussen een stroomopwaartse en een
stroomafwaartse benadering aan te geven. Ook hier beperken we ons tot een
globale duiding van criteria die behulpzaam kunnen zi in bi j de selectie en
toepassing van interventietechnieken. Daartoe putten we uit de st:udie van
Hassard (1994:117) naar postmoderne argumenten of sleutelelementen in
kennisontwikkeling. Deze argumenten zijn:

_representatie - pogingen om de objectieve werkelijkheid te ontdekken zijn
foutief en naYef;

_rejlexiviteit - we diencn het vermogen te bezitten om onze eigen
intellectuele aannames kritisch tegemoet te treden;

_scbr#ven - het logocentrische beeld dient verlaten te worden: taal kan niet
opgevat worden als een contextloze representatie van concepten;

_di#6rance -we dienen een strategie te ontwikkelen die deconstructie als
proces weerspiegelt maar niet probeert in de kapselen;
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_de-centreren - de node van het subject als een eigenstandige zelfbewuste
autoriteit moet vervangen worden door de notie van het gede-centreerde subject
als knooppunt van gelaagde relaties.

De eerste twee argumenten betreffen de reeds eerder gennemoreerde
moderniteitskwalen en zijn expliciet in de grondslagen voor een
interrentiestrategie opgenomen. De overige argumenten kunnen als belangrijke
criteria gezien worden voor het operationaliseren van een interventieprogramma.
Hieronder volgt een korte toelichting.

Scbrijven
Het logocentrische beeld van het schrijven, van het vastleggen in teksten van
redeneringen en conclusies, suggereert in een modernistische positie dat
concepten los van hun context in taal op een neutrale wijze beschreven kunnen
worden. Dat we gedachten, waarnaar de concepten verwijzen, volledig en zonder
vervorming via de taal aan anderen kunnen overdragen, of met ICT kunnen
vast:leggen en in uiteenlopende contexten kunnen gebruiken. We verwijzen
daarbij naar het eerder beschreven vraagstuk van de representatie. In het

diagnosticeren van narratieve strategieen kunnen teksten over ICT gezien
worden als bruikbare aangrijpingspunten om de veronderstelde neutraliteit van
teel te bevragen. Qua interventietactiek betekent dit dat actoren uitgenodigd
kunnen worden hun teksten los te laten en in cle ontmoeting met de sit:uaties
waarover zij schrijven nieuwe teksten te maken en om van daaruit hun taal en
concepten te problematiseren.

Diffirance
Deze term verwijst naar het root:tgaande proces van deconstrueren als strategie
om de onbeslisbaarheid en onbepaaldheid van betekenissen onder ogen te
blijven zien. Het deconstrueren van teksten, dat wil zeggen het bij de analyse
zowel betrekken wat er wel staat als wat er niet staat, kan niet resulteren in een
definitieve interpretatie van een tekst. Interventies kunnen derhalve mede gericht
zijn op het kritisch met betrokkenen analyseren van hun teksten en onderzoeken
welke ontwikkelingen zich daarin hebben voorgedaan. Op basis hiervan kunnen
bijvoorbeeld verwijzingen naar eerdere handelingen zichtbaar gemaakt worclen

en het 'vergeten' of'inverteren' in de analyse worden betrokken. Zie tevens

Derrida (1997).
De-centreren
Dit argument onderbouwt hetgeen in de voorbeelden eerder geillustreerd.
Personen kunnen in meerdere sociale configuraties opgenomen zijn en over een
ontwikkeling of verschijnsel meerdere verhalen kunnen vertellen. In een
meervoudige diagnostiek client ook het individu meervoudig benaderd te kunnen
worden.
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6.3.6 Conclusie
Zowel bovenstaande korte toelichting op de methodische argumenten of criteria
als de eerder beschreven inhoudelijke en sociale criteria vormen als het ware een
agenda voor verder onderzoek. Dergelijk onderzoek zal gericht dienen te zijn op
het operationaliseren van de geformuleerde methodische grondslagen en het
conceptuele kader. Het nieuwe van dergelijk onderzoek zal zi in dat het brede
repertoire aan interventietechnieken verbonden wordt met de specifieke
karakteristieken van ICT-narratieven.

Het zal duidelijk zijn, op dit punt van deze studie aanbeland, dat de term
onderzoek hier niet alleen betrekking heeft op het produceren van nieuwe
'inhoud'. Beschrijvingen van interventietechnieken of van strategiefin voor
meervoudig diagnosticeren dienen veeleer het resultagit te zijn van het
gezamenlijk nadenken en onderhandelen door actoren die elkaar in de
waardering van ICT-narratieven niet kunnen rrespectievelijk niet willen
ontmoeten. Waarbij de aanpak van deze studie in meta-methodische zin een
mogelijk leidraad is voor de ontmoetingen, voor de inhoudelijke vraagstukken,
en voor de te volgen werkwi ize.

In het volgende, en laatste hoofdstuk wordt het tot zover uitgewerkte
intellectuele instrumentarium aan de hand van een concreet onderwerp
geillustreerd.

6.4 Samenvatting

Recapitulatie van de vragen uit hoofdstuk 2
In hoofdstuk zijn de volgende vragen over het interveniEren in irrefiexieve ICT-
narratieven gesteld:

_Welke vertrekpunten bieden de conceptuele kaders om de
sturingsgevolgen van redeneringen over ICT te problematiseren teneinde de
handelingsruimte of -repertoire te vergroten?

_Welke methodische grondslagen zijn van toepassing voor het
interveniBren in de wijze van denken en handelen over 1CT die faciliteren dat:

(a) betrokkenen bij het gebruik van technologie, de oorspronkelijke
vraagstukken bij hun activiteiten als kader blijven hanteren,

(b) betrokkenen bij het maken van keuzes voor de inzet van technologie,
handelingsgevolgen blijven waarderen,

(c) betrokkenen alternatieve handelingen die voor het aanpakken van een
vraagstuk beschikbaar zijn kunnen benoemen en verkennen?
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Aangrijpingspunten voor interveniEren
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal hoe het intellectuele instrumentarium, de
conceptuele kaders en theoretische noties, in de praktijk te vertalen naar een
programma van acties. Een dergelijk programma richt zich op het faciliteren en
instrumenteren van doorgaande reflectie op het eigen narratief en op het
ontwikkelen van handelingsalternatieven.

Vanuit een stroomopwaartse benadering van het nadenken over ICT-verhalen
beschouwen wii kennisontwikkeling als dynamisch en divergent van aard.
Interventies zijn gericht op de mechanismen die deze dynamiek en divergentie
belemmeren door te expliciteren wat wel en wat niet als geldend of als van
kracht wordt in narratieven tot uiting wordt gebracht. Het gaat daarbij om
narratieven in meervoud en derhalve om explicitering en waardering in
meervoud. In een interventiestrategie is derhalve sprake van een methodisch
niveau, gericht op een narratief in enkelvoud en van een meta-methodisch
niveau, gericht op narratieven in meet:voud.

Het proces van voortgaande reflectie kan mede door de aanwezigheid van de
onderzoeker, of algemener gesproken 'de derde', stagneren. Dit betekent dat het
narratie f van de onderzoeker in de interventiestrategie betrokken dient te
worden. Tevens betekent dit dat het intellectuele instrumentarium een relatieve
status heeft

Methodische grondslagen voor interveniEren
De grondslagen die vanuit deze vertrekpunten zijn geformuleerd vatten wij
onderstaand samen.

_rijk materiaal, articulerend wat wel en niet vigeert,
_rijke interacties, articulerend wie wel en niet betrokken zijn,
_zowel binnen (enkelvoudig nivegu),
_als tussen (meta-niveau) narratieve configuraties, daarbij
_voortgaand diagnosticerend en handelend, door
_tussen de niveaus te pendelen, waarbij

sprake is van diagnostiek en handelen in meervoud, waarin
_het narratief en interventiestrategie van de derde faciliterend is,
_maar tevens onderwerp van reflectie, en met als uitgangspunt dat
_het ICT-vraagstuk niet alleen 'het' vraagstuk is.

In het laatste deel van dit hoofdstuk is kort aandacht besteed aan de tactiek van
het interveniEren. Dit betreft de concrete toepassing van interventietechnieken
om een programma van acties uit te voeren. Daarbij is uitgegaan van
voornoemde methodische grondslagen.
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In het volgende en laatste hoofdstuk van deze studie worden kaders en
grondslagen aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk geY[lustreerd.
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Hoofdstuk 7

HET DIGITALE KLUISJE ALS ILLUSTRATIE

7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk geven we een illustratie van de toepassing van het
instrumentarium uit de voorgaande hoofdstukken. We gebruiken daarvoor een
onderwerp uit de praktijk. De illustratie richt zich in het bijzonder op:

_het gebruik van de conceptuele kaders bij de analyse van ICT-narratieven
en bij het diagnosticeren van sturingsgevolgen,

_het gebruik van de methodische grondslagen voor de ontwikkeling van
een intel:ventiestrategie,

_het onderscheidt tussen een stroomopwaartse en stroomafwaartse
benadering.

Het voorbeeld heeft betrekking op wat genoemd wordt regievoering over gegevens
door buqers  met bebulp  van  ICI'. Ook wel aangeduid met de terrn  digitaal kluiUe. Met
een dergelijke kluisie kan, volgens de initiatiefnemers, de burger zelf bepalen of
de gegevens die over hem of haar in administraties ziin opgeslagen juist zijn.  In
sommige gevallen is het ook mogelijk om aan te geven wie tot de gegevens

toegang hebben. De doelen die met een kluisje nagestreefd worden lopen uiteen.
De meest genoemde ziin: het verbeteren van de doelmatigheid van registraties
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(minder tijd verliezen omdat de burger gegevens slechts 66n keer hoeft in te
voeren), meer mogelijkheden om de identiteit van een persoon vast te stellen
(omdat gegevens over een burger uit hetzelfde kluisje worden gehaald) en het
vergroten van de betrokkenheid van de burger bij activiteiten van de overheid
(bijvoorbeeld door op het individu gerichte diensten aan de burger te leveren).

In binnen- en buitenland zijn initiatieven ontplooid om regievoering met
behulp van ICT voor burger, klanten, patiLnten, et cetera, in te voeren. In
Nederland heeft vooral het Digitale Kluisje enige tijd de aandacht naar zich toe
getrokken. Dat gebeurde nadat in 2001 de tijdelijke Adviescommissie
modernisering GBA (Snellen 2001) in een advies aan de regering voorstellen
over de invoering van een dergelijk kluisje naar buiten bracht. De reacties op
deze voorstellen liepen uiteen, evenals de argumenten clie voor- en tegenstanders

gebruikten. De behandeling van de voorstellen in 2002 door het Parlement en
Kabinet zijn daar een voorbeeld van. Er worden over het Digitale I<luisje
meerdere verhalen verteld. Maar, zoals we zullen laten zien, over regievoering of
over de relatie burger-overheid lijken de verhalen al snel in vergetelheid te raken.

Om een dergelijk initiatief als illustratie te kunnen gebruiken is gebruik
gemaakt van materiaal dat publiekelijk toegankelijk is. Dit is in ruime mate
voorhanden. In de navolgende paragrafen is daar een selectie uit gemaakt. Deze
selectie geeft een beeld van het verloop van het proces en van enkele

uiteenlopende interpretaties. De werkelijkheden zijn vanzelfsprekend veel
complexer. Als illustratie voor de toepassing van het instrumentarium zijn de
teksten over het Digitale Kluisie evenwel goed bruikbaar.

In de volgende paragraaf (7.2) gaan we eerst in op de vraag wat
meervoudige diagnostiek in de praktijk betekent. In de daarop volgende
paragraaf (7.3) staat de uitwerking van het conceptuele kader centraal. We
illustreren de toepassing van de eerder beschreven concepten en benoemen
enkele thema's die voor verder onderzoek in aanmerking komen. In de laatste

paragraaf (7.4) gebruiken we het materiaal voor een korte bespreking van de
condities die voor het 'diagnosticeren in meervoud' van belang zijn.

Van het onderscheid tussen een stroomopwaartse en een stroomafwaartse
benadering, het derde onderwerp van dit hoofdstuk, geven we op meerdere
plaatsen voorbeelden. Een aparte paragraaf hierover is overbodig aangezien in
hoofdstuk 3 uitvoerig op deze twee benaderingen is ingegaan.

7.2 Grondslagen voor meervoudige diagnostiek
Digitale kluisies zijn in algemene zin bedoeld om de burger regie te kunnen laten
voeren over het gebruik van gegevens die in administraties ziin opgeslagen. In
deze paragraaf geven we aan de hand van een vijftal buitenlandse initiatieven een
beeld van de oogmerken, veronderstellingen en argumentaties die aan
regievoering met een digitaal kluisje worden verbonden. Deze voorbeelden
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geven een indruk van de vraagstukken die over het functioneren van de overheid
in relatie tot de burger worden geformuleerd worden en de
oplossingsmogelijkheden die ICT daarin zou kunnen bieden.

Vervolgens stappen we over naar de voorstellen van de tijdelijke
Adviescommissie over een Nederlandse variant van het digitale kluisie. Tevens
beschrijven we enkele aspecten van het Nederlandse overheidsbeleid inzake ICT.
Daarna komt de behandeling van de voorstellen van de commissie in de Tweede
Kamer aan de orde. Het standpunt van de regering over het kluisje vormt de
afsluiting van de beschrijving van dit initiatief. De teksten vormen met elkaar een
eerste bloemlezing van verhalen over regievoering en ICT en over de context
waarin we deze verhalen kunnen plaatsen. Samenvattend komen in de volgende
subparagrafen aan de orde:

_een vijftal buitenlandse initiatieven over regievoering (7.2.1),
_teksten over het ICT-beleid van de Nederlandse overheid - onder de

titel van e-Government (7.2.2),
_de opdracht aan de tijdelijke Adviescommissie en de argumenten van

deze commissie voor een Digitaal Kluisie (7.2.3),
_de bespreking van het voorstel in de Tweede Kamer (7.2.4),
_enkele reacties in de pers (7.2.5),
_het standpunt van het Kabinet over de voorstellen van de tijdelijke

Adviescommissie over het Digitale I<luis je (7.2.6).

Aan het eind van elke onderdeel wordt gereflecteerd op het materiaal en gaan we
dieper in op de praktische consequenties van een interventiestrategie die zich
richt op het 'meervoudig diagnosticeren'.

7.2.1 Enkele initiatieven op het gebied van registreren en regievoering
Onderstaande selectie komt uit een inventarisatie van buitenlandse initiatieven
op het gebied van regievoering (Slagmolen 20041:,). Met elkaar laten deze
initiatieven enkele uiteenlopende interpretaties zien van de vraagstukken clie met
het registreren van gegevens samenhangen en van de oplossingen die worden
nagestreefd.
Finland
Het Finse e-government beleid is erop gericht om burgers en bedrijven zo min
mogelijk lastig te vallen met vragen om informatie door de overheid. Verder
dienen e-government acties te leiden tot een betere dienstverlening door de
overheid. Zoals het op de Finse e-government internetsite wordt gesteld: Tbe
aim  in Finland  of government  electronic services  bas  been  to  reduce  tbe frequeny  tbat  tbe

atifens and companies need to answer information queries. Properly implemented, e-government
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will provide one of tbe  key means of tranffonning tbe quality of tbe community' s engagement
,56witb tbeir services

Finland kent een centrale database met identificatienummers en
persoonsgegevens. Alle overheidsinstanties gebruiken het nummer om personen
te identificeren. Verantwoordeliik voor het onderhouden van de database is het
Population Register Center. Dit centrum onderhoudt samen met lokale
registratiekantoren de database. Het valt onder de verantwoordelijkheid van het
ministerie van Binnenlandse Zaken. Ter ondersteuning van het e-government
programma is  in  1999 een elektronische identiteitskaart ingevoerd met daaraan

gekoppeld functies voor een digitale handtekening, voor de beveiliging van
gegevenstransport en voor authentificatie (Slagmolen 2001).

Edn van de mogelijkheden van regievoering betreft hier het op
elektronische wiize doorgeven van een adreswiiziging. Met behulp van de
elektronische ident:iteitskaart en een door de Population Register Centre en Finse
Post ontwikkelde internetapplicatie is het mogelijk om wijzigingen in
adresgegevens digitaal door te voeren en digitaal te ondertekenen. Omdat de
burger kan worden geidentificeerd via het internet, worden delen van het
elektronische wijzigingsformulier automatisch ingevuld. De verhuizende burger
kan tevens controleren of de opgeslagen informatie klopt en kan eventuele
fouten wijzigen. Het gewijzigde adres wordt vervolgens automatisch

57doorgegeven aan overheden, banken, verzekeraars en andere private part:ilen  .
Een enkele wijziging is dus voldoende om het adres te veranderen in het systeem
van het bevolkingsregister, de post en vele andere organisaties. Wanneer burgers
dat wensen, kunnen zij aangeven dat hun informatie niet mag worden
doorgegeven aan andere partijen ten behoeve van andere soorten diensten. Zoals
b jvoorbee\d·. 'administrative decisions, address service, scientijic research, statistics, updating
customer databases,  conducting opinion  polls and  market  research,  direct  marketing and
judicial administration' 58.

Op de website van het bevolkingsregister wordt het argument van
kostenbesparing aangevoerd voor het centraal opslaan van
bevolkingsinformatie". Andere landen zoals Canada (Canada Customs and
Revenu Agency(,t' en de overheid van Ontario61), Duitsland (Bremen Online
Services62) en ook Nederland (InformatieBeheer Groepc,) kennen vergelijkbare
voorzieningen.

56 Bron: www.e-finland.fi

57 Bron: http://europa.eu.inVinfomiation society/eeuropel

58 Bron: httpi/www.vaestorekisterikeskus.fi/indexen.htm

59 Bron: http://www.vaestorekisterikeskus.fi/prc.htm

60 Bron: http:Vwww.ccra.ca/

61 Bron: http://www.addresschanqe.qov.on.caj

62 Bron: http://www. bos.de
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Een tweede voorbeeld van regievoering in het Finse e-government beleid
is de belastingdienst. Dit initiatief richt zich op het 'elektronisch betrekken van
burgers bij over hen opgeslagen informatie'. De Finse belastingbetalers
ontvangen geen leeg aangifteformulier maar krijgen een voorstel-belastingopgave
(peroebdotuf).De belastingdienst verstuurd een reeds ingevuld formulier met
informatie over loon en belasting. Eventuele wi izigingen en aanvullingen dienen
de burgers aan de belastingdienst door te geven. Volgens opgave gaat 70% van
de belastingbetalers in eerste instantie al akkoord met het voorstel van de
belastingdienst. Op de site van de belastingdienst kunnen burgers zelf hun
voorstel-belastingopgave genereren. Wanneer de belastingopgaven ziin
gecontroleerd, krijgen de belastingbetalers een definitieve belastingopgave
(verol»u) met daarop het bedrag aan belastingen dat ze terug krijgen of moeten
betalen64. De Finse belastingdienst doet het voorstel op basis van gegevens die
de werkgevers haar sturen. Ieder jaar sturen deze de persoonliike ID codes van al
hun medewerkers naar de belastingdienst met detailinformatie over hun
salarissen. De belastingdienst koppelt deze vervolgens met gegevensbestanden
betreffende demografische kenmerken, pensioenen, studieleningen, betalingen
door verzekeringsmaatschappijen, bezittingen (huizen, auto's, aandelen),
waardoor ze de verschuldigde belastingen kan uitrekenen65.

Verenigfle Staten
In dit geval geen overheidsinitiatief maar een voorbeeld van een door private
partijen ontwikkelde voorziening. Het betreft de firma MyDataVault.Inc
gevestigd in Orlando, Florida, en gestart door enkele medisch specialisten uit die
stad. Omdat in noodgevallen niet altiid de meest accurate medische gegevens van

patidinten voorhanden zijn, zijn zij met MyDataVault gestart. Naar hun
inschatting overlijden jaarlijks 98.000 mensen als gevolg van incorrecte
informatie over medicatie. Het bedrijf richt zich op het aanbieden van de
mogelijkheid een digitale kluis te vullen met medische en persoonlijke informatie.
Deze informatie kan wereldwijd op elk gewenst tijdstip worden ingezien. Het
bedrij f heeft klanten uit alle werelddelen, zo wordt gesteld. De informatie over
klanten wordt niet commercieel aangeboden, maar zii kunnen wel aangeven of
zij hun gegevens anoniem beschikbaar willen stellen voor wetenschappelijk
onderzoek.

De functie van deze digitale kluis beperkt zich niet tot medische gegevens
in engere zin. Klanten hebben tevens de mogelijkheid om persoonliike
informalie op te slaan in hun kluis. De volgende categorieen worden genoemd:

63 Bron: http://www.informatiebeheerqroep.nl

64 Bron: http://www.vero.fi

65 Bron: http://vmw.business2.com/articles/maq/0,1640,9292,FF.html
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_Medische informatie en documenten,
Persoonlijke informatie en documenten,
Informatie over medische verzekeringen,
Financiele informatie en documenten
Child Identity Records - informatie over kinderen voor het geval een

kind wordt vermist of ontvoerd (sic).

MyDataVault biedt, zoals ze zelf zeggen, haar klanten een digitale kluis voor de
bescherming van belangrijke informatie en documenten. Documenten als
paspoorten, identiteitskaarten, trouwaktes, geboorteaktes, iuridische
documenten, verzekeringen, testamenten, contracten, medische gegevens, en
dergehike kunnen warden getransporteerd naar MyDataVault. Registratie voor
artsen is gratis, zodat zi j altijd de juiste medische informatie over patienten
kunnen hebben66.

Zweden
Zweden kent eveneens een toepassing van ICT voor regievoering in registratieve
processen in het domein van de gezondheidszorg. De invalshoek van de wijze
van organiseren is hier evenwel een geheel andere. Het Sustains II project maakt
het mogelijk om patiEnten een beveiligde toegang via internet te geven tot hun
eigen medische gegevens bi j huisartsen. Alle patienten hebben toegang tot
laboratorium uitslagen, verwijzingen, medische gegevens, voorgeschreven
medicijnen, et cetera. Deze gegevens zijn toegankelijk via beveiligde internet
functies. Voor de ident:ificatie van de patiEnt wordt gebruik gemaakt van
eenmalig te gebruiken sleutels die gegenereerd worden door aan betrokkenen
verstrekte beveiligde ID cards. Ook is er voorzien in speciale procedures die
ervoor dienen te zorgen dat de iuiste patiEnten de juiste ID-cards ontvangen.

De County Council of Uppsala, a  public  bealtb  care  provider, is
verantwoordelijk voor de dienst. Uitgangspunt is dat de patiLnten en hun familie
kunnen bijdragen aan het cotirdineren, registreren en monitoren van de
processen in de gezondheidszorg en dat ze daardoor mede een bijdrage kunnen
leveren aan de kwaliteit van de gezondheidszorg. Daarnaast is het de overtuiging
van de County Council dat dit systeem bijdraagt aan minder bezoeken van
patienten aan 'de gezondheidszorg' en dat het kan dienen als een stimulans voor
een gezondere levensstij167,

Belgii
Voorgaande drie voorbeelden hebben betrekking op het nauwer betrekken van
de burger bij de gegevens die over hem of haar zijn opgeslagen. Dit kan, zo
bliikt, op meerdere manieren plaatsvinden. Het navolgende voorbeeld richt zich

66 Bron: http:#www.mydatavault.neV

67 Bron: httpi/www.europa.eu.int/information society/eeurope/
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op de 'achterkant' van de registratieve processen. Het betreft de zogeheten
Kruispuntbank in Belgie. Deze organisatie heeft een drievoudige taak:

_coilrdinatie van het informatiebeheer en de elektronische
gegevensuitwisseling tussen de instellingen van sociale zekerheid,

_ontwikkeling en borging van de gegevensbeveiliging en bescherming van
de persoonlijke levenssfeer van de sociaal verzekerden bij informatieverwerking
en gegevensuitwisseling,

_ondersteuning van de sociale beleidsvoering door het ter beschikking
stellen van relevante statistische beleidsinformatie.

Om deze taken te vervullen, heeft de Kruispuntbank een stervormig netwerk
uitgebouwd voor elektronisch gegevensverkeer tussen de sociale
zekerheidsinstellingen. Om het verkeer binnen het netwerk in goede banen te
leiden en ervoor te zorgen dat elke instelling slechts de gegevens kan verkrijgen
die ze nodig heeft voor haar opdrachten, beschikt de Kruispuntbank over een
verwijzingsrepertorium. Daarin stast aangegeven welke instellingen over een
dossier van personen beschikken, welke soorten gegevens in dat dossier
beschikbaar zijn en welke soorten gegevens in het kader van dat dossier bij
andere instellingen mogen worden opgevraagd. Het verwijzingsrepertorium
bevat dus enkel verwijzingsgegevens en niet de inhoudelijke gegevens zelf. Zo
kan uit het verwijzingsrepertorium bijvoorbeeld worden afgeleid waar het adres
of het loon van een bepaalde persoon kan worden gevonden, zonder dat het
adres of het loon er zelf in bewaard wordt. De Kruispuntbank is dus geen
centrale databank. Het is te vergelijken met een verkeersregelaar die op het
kruispunt - vandaar de naam -van alle gegevensstromen tussen de instellingen
van sociale zekerheid, deze stromen in goede banen probeert te leiden.

Wanneer een sociale zekerheidsinstelling informatie over een verzekerde
nodig heeft voor de uitvoering van haar opdrachten, moet zij zich eerst tot de
Kruispuntbank richten. De Kruispuntbank gmt dan aan de hand van het
verwijzingsrepertorium na of de betrokken instelling de gevraagde gegevens mag
krijgen en, zo ja, of ze bij een andere instelling beschikbaar ziin. Indien dit het
geval is, worden de gegevens elektronisch opgehaald en aan de vragende
instelling ter beschikking gesteld. Wanneer het gevraagde gegeven nog niet bi j
een andere instelling voorhanden blijkt te zijn, mag de instelling die het nodig
heeft het rechtstreeks bii de sociaal verzekerde of elders opvragen. Zodoende
zullen dezelfde gegevens niet l;inger door verschillende instellingen bii de
verzekerde worden opgevraagd.

Via een systeem van elektronische brievenbussen zorgt de Kruispuntbank
er ook voor dat bepaalde wi)zigingen van gegevens, zoals adreswijzigingen of
overlijden, automatisch worden meegedeeld aan alle instellingen die over de
betrokken persoon een dossier biihouden. Binnen al de sociale
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zekerheidsinstellingen wordt elke sociaal verzekerde voortaan geidentificeerd gan
de hand van 66n identificatienummer, zodat de kans dat gegevens over een
verkeerde persoon worden uitgewisseld, tot een minimum wordt beperkt. Elke
sociaal verzekerde heeft recht Op toegang tot de informatie die over hem of haar
wordt verwerkt, evenals het recht om foutieve gegevens te doen verbeteren of
vet:volledigen of onrechtmatig verwerkte gegevens te doen wissen.

Tot zover enkele citaten over de werkwijze van deze organisatie. Wat
levert volgens betrokkenen deze wijze van organiseren op? Wi j vatten samen:

_Een aanzienlijke verbetering van de dienstverlening aan de sociaal
verzekerden. Dossiers worden sneller behandeld aan de hand van kwalitatief
meer hoogstaande gegevens. Aan de hand van een uniek identificatienummer
kan het dossier van een sociaal verzekerde overal gemakkelijk warden
teruggevonden en kan benodigde informatie bij andere instellingen op een
gecontroleerde wijze worden opgevraagd.

_Het tijdsinterval tussen het opvragen en het verkrijgen van informatie is
teruggebracht van gemiddeld enkele weken tot enkele seconden bij online
ondervraging en maximaal twee dagen bij stapelondervraging.

_Sociaal verzekerden en hun werkgevers worden ontlast van heel wat
administratief werk; ze hoeven immers dezelfde inlichtingen niet langer mee te
delen aan tal van instellingen.

_Door een taakverdeling tuSSen de sociale zekerheidsinstellingen inzake

de controle op de kwaliteit van de beschikbare gegevens, en de automatische in
kennisstelling van de instellingen van bepaalde wijzigingen aan gegevens, via het
systeem van elektronische brievenbussen, ziin de waarborgen voor iuistheid van
data aanzienlifk toegenomen.

_Door de mogelijkheid van koppeling van informatie beschikbaar in
verschillende instellingen wordt ook een efficiEntere fraudebestrijding en een
doelmatigere beleidsondersteuning mogelijk68.

leriand
Een  initiatief waar de toepassing van een digitaal kluisie het meest uitgewerkt
lijkt te zijn en bovendien operationeel is, betreft het zogeheten Reach

programma. Reachservices  is een e-Government initiatief van het Reach Agency.
Dit agentschap is in 2000 door de Ierse regering opgezet om een strategie te
ontwikkelen voor de integratie van publieke diensten en daarmee een raamwerk
te crelren voor een elektronische overheid. Reachservices moet een 'single
gateway' bieden voor online overheidsdiensten en interactieve diensten. Deze
toegangspoort wordt aangeboden via Reachservices op internet69. De missie van
Reach is:  to radically  improve  tbe quality  of service  to personal and  business customers  of

68 Bron: htlpi/www.socialsecurity.fqov.be/overzicht/1 998/html/dl h2  V  afd   2.htm

69 Bron: http://www.reachservices.ie
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Government and to develop and deploy tbe Public Services Broker to belp agencies achieve tbat
in:provement. in particular Reach is  to develop and implement an integrated set  of processes,
systems and procedures to provide a standard means of access to public services, to be  known as
tbe Public Services Broker..

Het e-Government beleid in Ierland is, zo laten teksten op internet ons
weten, gericht op het verbeteren van diensten aan klanten door het gebruik van
ICT  en modern  business practices. Doelen van het e-Government beleid ziin:

yen radicale verbetering van de kwaliteit van diensten,
_verbetering van de efficiency,

betere controle op fraude en misbruik van overheidsdiensten,
Ierland als internationaal voorbeeld neerzetten.

Echter, zo meldt het Reach Agency op haar website, e-Government is geen doel
op zichzelf. Het ontwikkelen van betere elektronische toegang tot
overheidsdiensten is onderdeel van de modernisering van de Ierse publieke
dienstverlening. Ook aan de balie en via de telefoon moet de dienstverlening
verbeterd worden. De verbetering van dienstverlening gebeurt door het
verbinden van diensten, zodat er een virtueel een-loket ontstaat. Daarnaast
moeten diensten verpersoonlijkt worden, zodat de individuele behoeften en
voorkeuren van klanten centraal komen te staan. Klanten moeten kunnen kiezen
uit de plaats en tijd die hen het beste uitkomen, het herhaald invullen van
persoonsgegevens moet verminderd worden en self-service op het internet moet
mogelijk worden gemaakt.

Een belangrijk element in het verbeteren van de dienstverlening is volgens
Reach het beschikbaar stellen van persoonsgegevens aan overheden op het
moment dat een burger gebruik maakt van een dienst. Wanneer de
persoonsgegevens van een burger eenvoudig toegankelijk zijn, hoeft de burger
niet telkens ziin identiteit te bewijzen en herhaaldelijk dezelfde persoonsgegevens
te geven, zo luidt de redenering. Reachservices wil overheidsinstanties toegang
geven tot persoonsgegevens om daarmee de afhandeling van diensten te
versnellen en het aantal formulieren te verminderen dat dient te worden
ingevuld. Bovendien kan door een holistic view van de burger meer gemak worden
geboden doordat alle diensten op dezelfde plaats kunnen worden aangeboden in
plaats van door verschillendc instantics op verschillende local:ies. I Iiervoor wordt
een Personal Public Service Number gebruikt waarmee burgers kunnen worden
geYdentificeerd.

Reach maakt gebruik van een zogenaamde Public Service Broker. Deze
moet zorgen voor Edn toegang tot overheidsdiensten via balie, telefoon of self-
service via het internet. De Broker bundelt diensten rondom #fe or business events.

Burgers kunnen hier snel hun identiteit aantonen en vaak gebruikte
persoonsgegevens op laten slaan ter inzage voor de verschillende
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overheidsdiensten. Voor deze inzage moet de burger overigens wel toestemming
verlenen. Voor deze persoonsgegevens wordt gebruikt gemaakt van een data
kluis (data vault) onder regie van de burger. Deze kluis kan vet:volgens ook door
de burger gevuld worden met aanvullende informatie. Voorbeelden van deze
aanvullende data zijn geboorte en trouwcertificaten, inkomensgegevens, digitale
foto's, credit card gegevens, paspoortgegevens, autoregistratie en
verzekeringsgegevens. De gegevens worden rechtstreeks door de burger
bijgehouden of door een vertegenwoordiger met toestemming van de burger.
Sinds augustus 2001 loopt er een pilot project in de County Donegalm.

Refecties
De vijf geschetste initiatieven zijn voorbeelden uit een breed palet van
experimenten, lokale pilotprojecten of, in een enkel geval, operationele systemen.
Onderstaand noemen we enkele in het oog springende argumenten om in
regievoering met behulp van ICT te investeren. De onderwerpen waarop deze
argumenten betrekking hebben, noemen we de thema's die in de teksten lijken te
vigeren. We laten ons daarbij leiden door de in hoofdstuk 3 genoemde
verborgenheden die in narratieven besloten kunnen liggen. Voor het benoemen
van verborgenheden introduceerden we de volgende termen:

_prioriteren van het artefact,
_stabiliseren van betekenissen,
_decontextualiseren van actoren,
_impliciteren van methoden.

Indien daadwerkelijk onderzoek gedaan zou worden naar narratieven over
digitale kluisjes, kan een eerste analyse van teksten als opmaat dienen voor, de
methodische grondslagen in herinnering roepend, de volgende stappen:

_gelicht zoeken naar teksten die het materiaal verder verri<ken -
bijvoorbeeld teksten die een meer kritische analyse bevatten,

_benaderen van andere actoren die in een initiatief een rol gespeeld
hebben dan wel het initiatief van nabij kennen,

_zoeken naar initiatieven waar men vanuit een andere interpretatie van
een vergelijkbaar vraagstuk tot andere oplossingen of aanpakken is gekomen,

_in kaart brengen van narratieve configuraties, oftewel de relaties tussen

betrokken en niet betrokken actoren, en het confronteren van actoren,
_kritisch reflecteren op de selecties die de onderzoeker impliciet hanteert

bij het verzamelen van materiaal.

70 Bron: http://www. reach.ie
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Met deze activiteiten vindt zowel verrijking plaats van bronnen, van materiaal,
actoren, als van interacties tussen actoren. Het materiaal dat hier uit voortkomt is
vervolgens input voor verder expliciteren, problematiseren, waarderen, en
acteren. Daarover in de volgende paragrafen meer.

Reflecteren op bet matenaal
Alvorens daartoe over te gaan volgt nu eerst een korte reflectie op enkele
thema's die in de voorbeelden centraal lijken te staan. We spreken met opzet van
centraal  lijken  te staan.'We willen niet de suggestie te wekken dat bovenstaande
informatie volledig is, dat wil zeggen op grond van meervoudige diagnostiek is
samengesteld. Het beeld dat geschetst wordt is niet gebaseerd op riik materiaal
en rijke interacties. Onderstaande reflecties dienen dan ook gelezen te worden
vanuit de vriag. stel nu, geacbte toeboorder,  dat bet geselecteerde en  aan  u gepresenteerde
materiaal een  adequaat  beeld Keeft  van een  dominant narratief over reievoering door  buger;
welke vragen ®n daar vanuit de aangereikte conceptuele kaders over te stellen?

R lectie  1: prioritering van  bet artefact oftewel pogingen tot vernieuwing met ICT en  daaraan

gekoppeld not meer ICI
Het lijkt vanzelfsprekend dat het zoeken naar initiatieven over regievoering met
behulp van ICT, in teksten resulteert waarin ICT een prominente plaats inneemt.
Bij deze vanzelfsprekendheid kunnen meerdere kanttekeningen geplaatst
worden. Wellicht hebben de initiatiefnemers subsidie gekregen uit een
technologiefonds en daarom ICT als belangrijkste drager van de vernieuwing
gepresenteerd. Misschien worden de nieuwe mogelijkheden van ICT op de
voorgrond geplaatst om te bereiken dat betrokkenen zich niet meer achter de
oude, starre systemen kunnen verschuilen. Prominentie van technologie kan een
tactische manoeuvre zijn. Door een initiatief grondiger te onderzoeken zal
duidelijk worden wat naast ICT nog meer in beweging is gekomen.

Desalniettemin gaan de teksten vooral over ICT en wordt er slechts
mondjesmaat ingegaan op andere aspecten. De lezer kan dit interpreteren als
'technologie is een sleutelvoorwaarde voor succes'. Als hij de vele tientallen
initiatieven vervolgens op een rijtje zet kan het beeld post vatten dat hier sprake
is van een belangwekkende ontwikkeling, die concreet aanwijsbaar, en die
generiek toepasbaar is. Vernieuwing wordt synoniem met het toepassen van ICT.

Het verhullen van andere mogelijke initiatieven die tot een oplossing van
een vraagstuk kunnen leiden, of het toedekken dat er niets nieuws onder de zon
is, anders dan een site op internet, wordt versterkt door de koppeling met andere
technologie8n. Om tot een 'duurzame' oplossing te komen van een vraagstuk, of
liever om tot een 'maximale' benutting te kunnen komen van de mogelijkheden
van ICT, lijkt voor betrokkenen een kluisje alleen niet voldoende. Er is meer
ICT nodig waardoor op een betrouwbare, veilige, handige, efficiEnte, moderne
Wiize de regie over gegevens van burgers gevoerd kan worden. Zoals
bijvoorbeeld de koppeling, in het Zweedse en Finse terloops genoemd, tussen
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'systemen voor veilige toegang tot internet' en 'persoonhike ID-cards voor
authentificatie'. We zouden daar aan kunnen toevoegen 'systemen voor een
veilige uitgifte van ID-cards', 'systemen voor unieke identificatie van gebruikers',
'systemen voor het beheer van unieke identificaties', 'systemen om met behulp
van biometrie gecontroleerde toegang tot andere systemen te geven', 'systemen
die misbruik van biometrie registeren', et cetera.

Er lijkt sprake te zi in van een onvermi idelijke logica. Eenmaal begonnen
met ICT zal daar tot in het oneindige mee door gegaan moeten worden. Het
artefact krijgt 'vanzelfsprekend' een hoge prioriteit onndat anders de nadelen de
voordelen dreigen te overtreffen. Prioritering van het artefact kan voortkomen
uit een poging om aandacht voor een achterliggend vraagstuk te krijgen. Maar
het kan ook duiden op een circulair proces waaraan betrokkenen niet meer
kunnen ontsnappen.
Reflectie 2: stabiliseren van betekenissen  oftewel powngen om fragmentatie en  bureaucratic  te
verminderen

Het bestrijden van institutionele fragmentatie en daarmee verbonden
ongewenste neveneffecten als fraude of tegenstrijdigheden in administraties, is
een ander belangrijk argument voor het invoeren van een digitaal kluisje. Zoals
bijvoorbeeld in het Finse en het Amerikaanse initiatief. Over de door
betrokkenen gemaakte diagnostiek en de veronderstelling die aan oplossingen
ten grondslag liggen, zi in vele vragen te stellen. Welke krachten en belangen
maken dat de verschillende registraties in stand gehouden worden? Hoe kan een
klant met zijn digitale kluisje deze krachten doorbreken? Zijn de verschillende
administratieve processen allemaal over 66n administratieve kam te scheren of
speelt de ontmoeting met klanten een rol?

Zo wordt in het Ierse voorbeeld gesteld dat het wenselijk is als een burger
niet telkens zijn identiteit hoeft te bewiizen. Het zou voor het verlenen van
diensten aan de burger voldoende zijn als hii zich via een geautoriseerd nummer
kenbaar kan maken. Dit roept de vraag op hoe een dergelijke werkwijze kan
bijdragen aan een persoonlijke dienstverlening respectievelijk welke definitie hier
aan 'persoonlijk' wordt gegeven en welke andere definities worden uitgesloten.

Het streven naar stabiele betekenissen van handelingen en
assemblagecycli, zoals bijvoorbeeld een adreswiiziging via een persoonlijk
nummer automatisch laten verwerken, kan wellicht helpen om verschillen tussen

administraties, en daar uit voortvloeiende misverstanden, te voorkomen. Er lijkt
een selectie gemaakt te worden uit meerdere betekenissen die een 'adreswiiziging'
kan hebben. Waardoor bijvoorbeeld de mogelijkheid verdwijnt om een
adreswiiziging te gebruiken voor het achterhalen van achterliggende motieven of
oorzaken, die ten tiide van de invoering van het kluisie, alleen voor betrokkenen
relevant of bekend waren. De betekenis van 'persoonlijk' wordt daarrnee
eveneens stabiel en uniform gemaakt. Afhankelijk van de situatie zal de betekenis
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van een gebeurtenis kunnen verschillen. Het is daarom van belang om stabiele
recepten voor het verwijderen van meerduidigheid te kunnen dynamiseren.

Reflectie 3: decontextualiseren van actoren oftewel pogingen tot mobilisatie van 'de' buGer of
'de' klant
In lijn met het voorgaande, is een ander thema de pogingen die gedaan worden
om de positie van 'de' burger ten opzichte van een registrerende instantie te
versterken. Zoals bijvoorbeeld in het Zweedse en Amerikaanse initiatief. We
kunnen ons afvragen welke andere interactiecycli met de inzet van ICT
geYntroduceerd worden die burgers of klanten meer 'betrekken'. Wat betekent
hier 'betrekken' en is deze interpretatie voor iedereen hetzelfde? Hoe kan
daarmee de kwaliteit van de dienstverlening worden verbeterd? Wordt wellicht
bedoeld dat specifieke ICT-recepten sommige groepen van professionals
dwingen om zich meer betrokken op te stellen naar hun patiant? Kortom vele
vragen die bedoeld zijn om de vanzelfsprekendheid van argumentaties aan de
kaak te stellen. Zoals eerder aangegeven zijn argumentaties over 'de' klant o f'de'

burger veelal verbonden met aannames dat de fysieke mogelijkheden van ICT in
de praktijk automatisch door betrokkenen gebruikt zullen worden. Als mensen
hun dossier op internet kunnen inzien wordt wellicht verondersteld dat ze dat
'vanzelfsprekend' doen en dat ze daardoor 'vanzelfsprekend' eventuele fouten
van de arts kunnen ontdekken. Deze vanzelfsprekendheden vigeren in de
teksten. Wat niet uit de teksten naar voren komt zijn de mogelijk bijzondere
omstandigheden die voor een specifieke groep in een specifieke situatie gemaakt
hebben dat zij ICT als een succesvol hulpmiddel hebben kunnen inzetten.

Reflectie 4:  impliciteren van metboden  oftewel Po#ngen  tot  bet creiren van sluitende ICI'-
narratieven
Het vierde begrippenpaar dat geintroduceerd is om verborgenheden in
narratieven op het spoor te komen, heeft betrekking op het impliciteren van
methoden, of van recepten in grammars. In de voorgaande drie reflecties zijn
daar illustraties van gegeven. Hoe zullen recepten in een grammar waarin diverse

gekoppelde systemen moeten helpen bij het bieden van waterdichte oplossingen
voor het gebruik van ID-cards gevalideerd worden? Welke nieuwe interacties, in
welke nieuwe organiseerprocessen maken dat een patiant straks in Zweden
effectief invloed kan uitoe fenen op de kwaliteit van de gezondheidszorg? En hoe
komt het dat het organiseergrammar van de Belgisch Kruispuntbank niet 66n op
66n naar de Nederlandse situatie is vertaald? Het expliciet maken van de wijze
waarop kennisclaims worden geproduceerd, zonder de algemene geldigheid van
een bepaald grammar of van ICT-recepten op voorhand te veronderstellen, biedt
mogelijkheden om ICT-verhalen te kunnen beoordelen. Niet alleen omdat men
het narratief van de ander anal>,seert maar omdat daarmee tevens het eigen
narratief expliciet gemaakt kan worden.
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Reflectie  5:  wat  vigeert  niet  in  de  geselecteerde  teksten

Het gepresenteerde materiaal toont ons selecties die vooral ingaan op ICT. In de
teksten wordt weinig tot niets verteld over grammars van organiseren waarin dit
hulpmiddel zijn functie en betekenis krijgt. Daarmee krijgen we geen inzicht in
de veranderingen die hebben plaatsgevonden, noch in de achterliggende
diagnoses en interventiestrategieEn, noch in de effecten, noch in de
toepasbaarheid in andere contexten. De voorbeelden laten zien dat een dieper
gaande analyse nodig is. Bijvoorbeeld van de recepten in de 'nieuwe' grammars,
de veranderingen daarin ten opzichte van 'oude' grammars, de mogelijkheid tot
validering door actoren, de sociale, politieke, economische en historische
context, et cetera. Dergelijke analyses zijn nodig om inzicht te krijgen in de
specifieke, lokale constructies van vraagstukken, oplossingen en de relatie daar
tussen.

De voorbeelden laten vooral zien dat ICT talk of tbe  town is en dat verhalen
daarover ons willen doen geloven dat technologie effect heeft. Men kan de
verhalen als success stories lezen en als voorbeelden van hoe met ICT de wereld
kan worden gered. Daarom is het noodzakelijk de narratieven te diagnosticeren

en analyseren. Het is belangrijk vragen te blijven stellen over
vanzelfsprekendheden. Zoals bijvoorbeeld de vanzelfsprekendheid van het
registeren van gedetailleerde gegevens, van overheidsdiensten, van de wijze
waarop overheden georganiseerd zijn en van ICI' als hulpmiddel.

Er zijn evenwel vanzelfsprekendheden die basaler van aard zijn, of anders

gezegd, die zich verder stroomopwaarts bevinden. Het eerder gemaakte
onderscheid tussen het methodische en meta-methodische vraagt aandacht voor
wat niet geldend is of niet van kracht is tussen narratieven; en niet alleen binnen
een narratief. Door teksten over regie, registraties en ICT te selecteren en dit als
'het domein' van onderzoek te nemen, dreigt een fuik te ontstaan. Er zijn
immers andere narratieven die vanuit een andere vraagstelling beginnen. In de
confrontatie daarmee zullen weer andere verborgenheden zichtbaar kunnen
worden.

Een voorbeeld daarvan is een initiatie f waarin het registreren door een
overheid langs een ander pad is benaderd. Het betreft hier een gemeentev waar
het registreren van personen voor een werkloosheidsuitkering pas plaats vindt als
eerst in een onderhandelingsproces de lokale interpretatie van sociale wetgeving
is verduideli ikt. In deze interpretatie wordt een werkloosheidsuitkering als een
vangnet voor noodgevallen gezien en wordt van de ontvanger van de uitkering
verwacht dat hij of zij zich ten nutte maakt van de gemeenschap. Deze heeft
immers de financi8le middelen opgebracht en vraagt daar wat voor terug. Het
blijkt dat in deze aanpak een groot deel van de werkzoekenden beslist om eerst

71 Het betreft hier de gemeente Helmond die in het najaar de landelijke pers interesseerde met haar aanpak van
werkzoekenden die zich bij het Centrum van Werk en Inkomen wilden laten registreren voor een uitkering. (Volkskrant 15
september 2003 - eerste katem)
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andere wegen te verkennen voor het vinden van betaald werk. Inschrijven is niet
meer de eerste handeling. Pas als het niet meer anders kan wordt van dit vangnet
gebruik gemaakt. In deze benadering ontstaan geen omvangrijke registraties, is
regievoering door burgers niet nodig, en zijn ICT-systemen lokale instrumenten.
Ook dit initiatief zouden we vanzelfsprekend veel verder met betrokkenen
moeten uitwerken om tot een meer accuraat inzicht te komen.

Wellicht zullen sommige lezers denken 'wat heeft deze tekst over een
gemeente en de omgang met werkzoekende nu te maken met regievoering over
gegevens?: Het antwoord daarop is afhankelijk van de context waarin deze vraag
gesteld wordt. Indien een digitaal kluisje voor regievoering betrokkenen vooruit
helpt om stagnaties, die het gevolg zijn van andere systemen en
orgarliseergrammars, te doorbreken, is het ontmantelen van registraties wellicht
niet de hoogste prioriteit. Indien evenwel het vet:moeden bestaat dat
argumentaties tot symptoombestrijding kunnen leiden, is een confrontatie met
een ander narratiefwellicht de moeite waard. Zoals bijvoorbeeld de argumenten
van de medisch specialisten uit Orlando 'dat er anders vele mensen dood gaan'
of'dat je je tot het uiterste moet hebben voorbereid op de ontvoering van je
kind: Het gagit er om bi j het analyseren en diagnosticeren van narratieven met
betrokkenen bloot te kunnen leggen in welke situatie en voor welke personen
redeneringen over ICT symptoombestrijding zijn dan wel een nuttig hefboom
voor verandering.
Conclusie:  de functies  van  meervoudige  diagnostiek
Bovenstaande thema's zijn niet uitputtend geanalyseerd noch, zoals eerder

gesteld, is sprake van rijk materiaal en rijke interacties. Waar het bij een
onderzoek als voorgesteld om gaat is, aan de hand van teksten en interacties, als
66n van de eerste stappen in een onderzoek, narratieve strategieen en recepten in
grammars op het spoor te komen. Daarbij gaat het niet om de vraag boe 'bet'
precies '4t'. Het gaat om de vraag wie 'bet' 'fn' en wat Ze met elkaar 'doen:
Antwoorden op deze vragen bieden ingangen om irreflexiviteit en
sturingsgevolgen te diagnosticeren omdat ze de spelers en hun denken en doen
centraal stellen. In 'objectieve en neutrale' beschrijving van een probleem zullen
verschillen en bijzonderheden weggemaakt worden. Dit betekent dat bii het
opsporen van andere verhalen en andere actoren nieuwe analyses gemaakt zullen
worden die de mogelijkheid bieden om doorgaand te expliciteren, te
contextualiseren, te dynarniseren en de priotering van het artefact te
problematiseren. Dit proces client met en voor betrokkenen te verduidelijken
waar verhalen over de toepassing, het gebruik, en de effecten van ICT al dan niet
herinterpreteerbaar zijn.

Hiermee illustreren we een kenmerk van een stroomopwaartse  benadering van vraagstukken.
De*  ricbt  Wcb in  dit geval op de  specifieke  dynamiek van  de validering van een grammar en de
uitsluitingen en ordeningen  die daarin ontstaan. In een stroomafwaartse benadering fal eerder
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getracbt worden, door inboud en actoren te generaliseren en te bomogeniseren, grammars k
ontwikkelen die de suggestie moeten oproepen dat bet altijd goed 'Rjt'.  Zo niet, fo Tou een

stroomafwaartse onderRoeker kunnen concluderen, is er iets met betrokkenen aan de band en
niet met bet narratief of de kennis en  kunde van de vertellers van bet narratief.

De voorbeelden van wat niet in de teksten vigeert illustreren het belang van

meervoudige diagnostiek en van een meta-methodische strategie waarin we
narratieven met elkaar confronteren. We kunnen, zoals we met de vijf
buitenlandse initiatieven hebben gedaan, beginnen met het op enkelvoudig
niveau, dat wil zeggen per initialief, vragen te stellen over verborgenheden. De
conceptuele kaders zijn daarbij behulpzaam. Uit de overeenkomsten tussen de
verschillende initiatieven komen act:ies voort die een verdere verdieping mogelijk
maken en acties om initiatieven die radicaal anders ziin op te sporen. Hier begint
de confrontatie tussen het narratief van de onderzoeker en zi in opdrachtgever of
klanten. Hier beginnen vragen te ontstaan over datgene wat niet vigeert tussen

de narratieven van de onderzoeker, zijn collega's, de opdrachtgever, de
vertegenwoordigers van de bestudeerde initiatieven, et cetera. En hier begint het
zoekproces naar ander materiaal waarmee nieuwe confrontaties georganiseerd
kunnen worden. De stelling van Chia die wi< eerder citeerden - we should not start
out assuming whatever we wisb to explain - betekent hier dat 'zelfs' het voeren van een
administratie niet vanzelfsprekend is en dat 'zelfs' dienstverlening door de
overheid een punt van discussie kan zijn.

Het narratief van de onderzoeker is  66n van de narratieven die in een
meervoudige diagnostiek op het meta-methodische niveau betrokken dient te
worden. Eerder is dit expliciet bij de beschrijving van de methodische
grondslagen aangegeven. De onderzoeker is onderdeel van een meervoudige
diagnostiek. Tegelijkerti id moet hi) er buiten kunnen staan. Hi j dient van
strategie te kunnen veranderen als duidelijk wordt dat wat niet als geldend o f van
kracht wordt beschouwd, impliciet als vertrekpunt gaat gelden. Bijvoorbeeld dat
het 'vanzelfsprekend' is dat de overheid zelf registreert en niet de notaris, de
huisarts, de buurtvereniging of de vereniging van patidnten. Het binnen en
buiten een onderzoek kunnen staan impliceert dat niet een vocabulaire of set van
theoretische noties de onderzoeksstrategie dienen te sturen. Het zijn de eerder

genoemde grondslagen die sturen. Als rijke interacties voor het verkrijgen van
rijk materiaal niet meer mogelijk ziin, zullen andere concepten, casus, noties,
gezocht moeten worden. Als het vraagstuk van regievoering met een kluisie
dreigt te verzelfstandigen en vragen over oorzaken van non-kwaliteit o f non-
betrokkenheid niet meer gesteld worden, is de reflectie weggeregeld.

Dit gezegd hebbend pakken we de draad van het Digitale Kluisie van de tijdelijke

Adviescommissie weer op.
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7.2.2 Enkele visies op de digitale overheid
In het voorgaande zijn buitenlandse initiatieven gebruikt om te ontdekken wat
wel en niet vigeert en om te bepalen wat daar aan gedaan kan worden door de
onderzoeker. Een andere h in om tot verrijking van interacties en materiaal te
komen is het verzamelen van teksten die een narratie f in een sociaal of historisch
perspectief plaatsen. Deze benadering leidt tot de vraag welke selecties en

onderbandelingen van welke personen bebben er toe geleid dat de tijdelijke Adviescommissie
de* specifieke opdracbt beeftgekregen. Namelijk: de modernisering van de
Gemeentelijke Basis Administratie. Deze opdracht is verwoord in verschillende
deelvragen, waar we straks op terug zullen komen, die suggereren dat het GBA-
concept in ieder geval gecontinueerd moet worden. Opdracht en deelvragen
hebben de leden van de commissie er blijkbaar toe gebracht om ongevraagd,
tevens voorstellen te doen over een Digitaal Kluisje. Een tweede vraag betreft de
samenstelling van de tijdelijke Adviescommissie. Op welke gronden is de
commissie samengesteld zoals zij is samengesteld. Tenslotte kunnen we, naast de

inhoudelijke en de sociale context, vragen stellen over de methode die gevolgd is.
Biivoorbeeld: waarom is gekozen voor de methode van een tiidelijke
Adviescommissie en welke alternatieven zijn door wie gewogen en niet geschikt
bevonden.

Met deze vragen proberen we meer zicht te krijgen op de narratieve
tradities waarin opdracht, samenstelling en werkwijze van de tijdelijke
Adviescommissie zijn beat,gumenteerd. Teksten die in deze aanpak als eerste stap

behulpzaam kunnen zijn, hebben bijvoorbeeld betrekking op
beleidsprogramma's van overheden, o f op verhalen die leden van de commissie
zelf verteld of gepubliceerd hebben, dan wel op aanpakken die elders gevolgd
zijn om het functioneren van een complex systeem in een complex krachtenveld
te onderzoeken. Onderstaand geven we enkele voorbeelden van teksten waarin

uitspraken gedaan worden over 'overheid en ICT'.

Het programma Informatiesamenleving van  de Europese  Commissie
In 1993 bracht de Europese Commissie een zogeheten White Paper (Delors
1993) uit over de opkomst van de multi-media age. Het was voor Europe van
belang te investeren in ICT om  in de concurrentie met Japan en de VS overeind
te blijven. Het rapport schetst vele nieuwe toepassingsmogelijkheden van ICT.
De argumenten onderstrepen niet alleen de economisch belangen. De
Commissie ziet ook mogelijkheden om de kwaliteit van de samenleving een
impuls te geven. Het volgende citaat geeft daar een illustratie van.

lt will be possible  to make  tbe services provided  by  tbe public authorities faster, more selective
and less impersonal, provided measures are taken to safeguard privag. Certain services in
wbicb tbe public authorities bave traditionally played a leading role  (bealtb, education, social
security)  could  be  provided far more  widel,  rapidly  and  effectively.  Market forces  will  be  able  to
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play a greater part. Doctors, teachers and students will bave instant access to vast databases

(ibil).

De nota vraagt tegelijkertijd aandacht voor de vrgiagstukken die de ontwikkeling
naar een informatiesamenleving met zich meebrengt:

Tbe cbangeover towards an information society bas placed severe demands on tbe adaptability of
those  concerned. Tbe  risk  of exclusion,  e®  as  a  result  of inadequate  skills  or qualijications
and, more generalb, tbe emerlence of a two-tier sociely should not be underestimated  (ibid.).

De verantwoordelijkheid voor deze vraagstukken ligt volgens de Commissie
zowel bii werkgevers, werknemers als de overheid.

Een terugblik op de afgelopen  10 jaar leert dat het uitbrengen van dit
beleidsdocument de start markeerde van diverse omvangrijke
investeringsprogramma's waarin miljarden euro's beschikbaar kwamen voor de
ontwikkeling van nieuwe toepassingen van ICT. In hoeverre de risico's waar de
Commissie over sprak en de genomen maatregelen zijn onderzocht en
ge8valueerd is moeilijker aan te geven. Er zijn parallel aan de
technologiefondsen, andere fondsen beschikbaar gesteld voor opleiding en
training, evaluatie van sociale consequenties, kennisdisseminatie, en nieuwe
privacywetgeving. Deze zijn echter vooral bedoeld om de gevolgen van de
informatiesamenleving te beperken door armoede en sociale uitsluiting te
bestrijden72, Vaak houden ze een verbreding van het technologiedomein in door
te investeren in activiteiten op het gebied van ellarningen  eInclusioni:De fondsen
lijken niet bedoeld te zijn om alternatieven voor de informatiemaatschappij te
ontwikkelen om daarmee de grenzen van het beleid te verkennen. Verwijzingen
naar de informatiesamenleving, zoals geintroduceerd in het White Paper, zijn in
de meeste teksten terug te vinden. Dit duidt op een nat:ratief waarin ICT een
onvermiidelijke motor is voor economische en sociale groei, waarin aanvullende
acties geinitieerd worden om de negatieve effecten te repareren, en waarin niet
op zoek gegaan wordt naar situaties waarin in het narratief contraproductief is.
Het E-Governmentprogramma van bet tweed€ Kabinet Kok
De vertellers van het narratie f over de informatiesamenleving hebben sinds de
invoering hun invloed laten gelden. In de beleidsvisie van het tweede Kabinet
Kok op  de  elektroniscbe  relatie overbeid-buGer (\Ian Boxtel 2000) komen
argumentaties voor die vrijwel naadloos aansluiten bij het White Paper uit  1993.
De nota wil een aanzet geven tot een discussie over de rol van de elektronische
overheid in de informatiemaatschappij om er voor zorg te dragen dat de
informatiemaatscbappij  door een  Zo groot  mogelijk deel van  de Nederlandse  bevolking wordt

72 Bron: http:#europa.eu.int/comm/employment social/knowledge society

73 Bron: http://europa.eu.int/information society/eeurope/2005/all about

196



Hoofdstuk 7 Het Digitale Kluisje als illustratie

gedragpn,  Zodat Nederland  ®n  voorsprong in  de  wereld  beboudt  en  versterkt  SAd.·.5).Et

worden, zie eerdere citaten uit deze nota in hoofdstuk 2, vele ontwikkelingen

gesignaleerd die uiteenlopen van individualisering, netwerkorganisatie,
internationalisering, et cetera. Deze stellen nieuwe eisen aan de overheid. Er zou
sprake zijn van enorme veranderingen in de maatschappij die niemand heeft
voorzien. Waarbij als voorbeeld wordt gegeven: er R#n nu b#na Zeven m»en
Nederlanders die een mobiele telefoon beRitten en die kunnen daarbij een keuRe maken tussen

verscbillende aanbieders (ibid..14).
De beleidsvisie van het I<abinet Kok richt zich in de eerste plaats, zo

wordt gesteld, op de elektronische relatie of informatierelatie tussen overheid en
burger. Daarover wil de Minister nieuwe afspraken maken: 'Kern van die
afspraken is dat de overheid inspeelt op de behoeften van de burger, toegankelijk
en transparant is en communiceert in een interactief proces' (ibid.:4).  De
dtdaging is volgens  de Minister  dat  overbeden  (...)  bun  kennisbasis  moeten  versterken,
bun dienstverlening moeten verbeteren en  bun interne werkprocessen moeten aanpassen.

Verderop in de nota wordt geconstateerd dat er vorderingen zijn gemaakt
maar dat het informatiebeleid van de overheid nog witte vlekken vertoond. Er
kan meer gebeuren op het terrein van de elektronische participatie. Bijvoorbeeld
door het voeren van elektronische discussies over de informatie die wordt
aangeboden. Een ander punt voor verbetering blijkt uit de volgende passage bet
beeld van fragmentatie van de overbeid  fou voor de  buier sterk kunnen worden venninderd  als
burgers via een geintegreerd fysiek of virtueel loket met meerdere overbeidsoqanisaties Rouden
kunnen communiceren. Deze passage suggereert dat het de moeite waard is om
burgers en ambtenaren met elkaar te laten uitzoeken of het wel waar is dat de
overheid gefragmenteerd is. Maar zoals we eerder bij het White Paper zagen, lijkt
ook hier sprake van een visie die vertrekt vanuit het primaat van de elektronische
overheid, dat het onvermijdelijk is ICT te gebruiken, dat dit vele voordelen heeft,
en dat voor het beperken van de risico's aanvullende maatregelen nodig zijn.
Maatregelen om het gezamenlijke onderzoek van burger en ambtenaren te
faciliteren ontbreken.

Kritiek op de daadkracbt van de overbeid
Het narratief over de informatiemaatschappij heeft ook zijn invloed op verhalen
die een kritisch commentaar geven op het functioneren van de overheid. In hun
pamflet Een kwestie van uitvoeringrA opgesteld naar aanleiding van een bijeenkomst
met als thema De Belgen  doen  bet beter stellen enkele gezaghebbende bestuurders
dat er teveel beleid is en te weinig uitvoering. De overheid heeft ziin visie niet
omgezet in daden. Een citaat dat daar naar verwijst: De politiek beeft tot op de dag
van  vandaag te weinig interesse  voor de acbterkant van  bet  beleid.  (...)  De gebrekkige
olganisatie van  de  overbeid veqt groot acbterstallig onderboud. De inft van KIT is  daarbij

74 Een kwestie van uitvoering, vemieuwingsagenda voor de presterende overheid, Arthur Doctors van Leeuwen c.s.,
februari 2003
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onontbeerlijk om  bet prestatienireau  van  de  overbeid  te  vegroten  (jbid.·5). Diverse analyses
passeren de revue, evenals voorbeelden uit het buitenland waarbii met succes,
zeggen de opstellers, ICT is ingezet om bureaucratic te beperken, de positie van
de burger te versterken, fraude te bestrijden, et cetera. De auteurs concluderen
dat ICT het breekijzer moet zijn om tot vet:nieuwing te komen. Naast
aanbevelingen die beogen de verantwoordelijkheid voor de vernieuwing
duidelijker en strikter te beleggen, worden vier concrete projecten voorgesteld:

_een landehike elektronische identiteitskaart invoeren die burgers
verplicht bii zoveel mogelijk overheidstransacties online moeten gebruiken,

overheidsinstellingen verplichten om authentieke bronnen te gebruiken
en bij wet verbieden om de burger opnieuw naar eerder verstrekte informatie te
vragen,

_werkprocessen zodanig herontwerpen dat elk werkproces toegang heeft
tot de relevante authentieke bronnen,

sectorale visitaties invoeren en boetes geven als ketenpartners in de
samenwerking met andere partners obstructie plegen (ibid.:37).

Het rapport neemt over het functioneren van de overheid geen blad voor de
mond. Het stuk heeft volgens betrokkenen veel stof doen opwaaien.  Het is
evenwel nog te vroeg om te beoordelen of deze interventiestrategie effect zal
hebben. Er wordt in dezelfde grote lijnen gesproken over 'mondialisering,
individualisering, horizontalisering en informatisering'  als  10  jaar  daarvoor door
de Europese Commissie in ziin White Paper. Het pleidooi voor experimenteren
met ICT en verantwoordelijkheid nemen voor ICT-projecten neemt eveneens
een prominente plaats in. En de auteurs richten zich tot dezelfde spelers die
eerder volgens dezelfde auteurs (die als bestuurder tevens speler zijn) het
achterstallig onderhoud hebben veroorzaakt. We kunnen derhalve de vraag
stellen of het verplicht stellen van ICT-recepten het reflexieve vermogen van
betrokkenen zal vergroten. Te vrezen valt dat het gebruik van ICT door
organisaties die blijkbaar nog niet fatsoenlijk kunnen nadenken over registreren
nog meer achterstallig onderhoud zal opleveren.

Refectie

Wat vigeert niet in de geselecteerde teksten
Met de concepten en noties uit ons instrumentarium in de hand is het verleidelijk
te concluderen dat in de teksten sprake is van diverse circulaire redeneringen.
Domeinoverschrijding (alles is te begrijpen als een onderdeel van de
informatiemaatschappii), ontkoppeling (centrale spelers defini8ren de
vrgiagstukken) en continuiteit (ICT hoort er in ieder geval bij) versterken elkaar
in het beperken van het vermogen tot herinterpreteren. ICT-visies gaan over het
aan elkaar knopen van technologieen en systemen, het standaardiseren van
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gegevens, het cre8ren van infrastructuren waar zoveel mogelijk instanties aan
moeten deelnemen, et cetera. Het gaat over 'de' overheid en 'de' burger en 'de'
informatiemaatschappij. Het is derhalve bii verder onderzoek van belang te
onderzoeken in hoeverre deze narratieve strategie de handelingen van lokale
spelers prioriteert. Kunnen zij niet meedoen aan dit verhaal en toch op andere
manieren aan de kwaliteit van de overheid werken? Of is de narratieve strategie
over de informatiemaatschappij en e-government inmiddels zo krachtig dat
ontsnappen niet meer mogelijk is? Waardoor elke 'grote ramp' kan worden
aangegrepen om nog meer te investeren in systemen die 'regio-overstijgende
communicatie tussen diensten' moeten verbeteren. Omdat
'communicatiesystemen tot communicatie leiden' en 'databases er toe leiden dat
alle plaatsen voor vuurwerkopslag bekend zijn'. Is er kortom voor lokale spelers
nog ruimte om alternatieve grammars voor kennisontwikkeling te proberen?

De noodRaak van meervoudige diagnostiek
Zonder daarvoor een onderbouwing te geven, veronderstellen we dat er lokale
initiatieven zullen zijn die naast de informatiemaatschappij ook andere
maatschappijvormen willen blijven ontwikkelen. Om deze te kunnen ontdekken
is het onvermijdelijk om van de 'grote verhalen' en 'algemene teksten' afscheid te
nemen en lokale narratieven te belichten. Bii zo'n benadering zal meervoudige

diagnostiek methodisch verankerd moeten zijn. Immers de lokale situaties zullen

onderling verschillen. Vanuit lokale posities zullen uiteenlopende interpretaties
gemaakt worden van het beleid van de overheid. Geen geringe opgave want bii
een confrontatie tussen uiteenlopende narratieven komen de actoren in beeld.
Dan zal er heel precies geluisterd moeten worden en zal de productie van
kennisclaims minutieus uiteen gerafeld moeten warden om het bijzondere te
kunnen benoemen en over het generieke (bijvoorbeeld een landelijke
voorziening voor digitale kluisjes) te kunnen onderhandelen.

Een illustratie van een lokaal initiatief met ICT is het project COMMA in Engeland (Slagmolen 2001). In dit project
verenigen ouderen zich rondom een PC en een scanner en reconstrueren aan de hand van foto's hun gezamenlijke
geschiedenis et, dat van de streek waarin zij leven. Het materiaal wordt gebruikt om andere vereenzaamde ouderen te
betrekken en om kinderen op school van materiaal te voorzien. Dit initiatief wordt genegeerd door landelijke
programma's die ouderen met internet uit hun isolement willen halen, door programma's die omscholing naar de
informatiesamenleving willen bevorderen, en programma's die via bibliotheken reminiscentie initiatieven willen
stimuleren. De boodschap is dat zonder 'geavanceerde ICT' en zonder 'experts' niet effectief het 'isolement' van groepen
burgers bestreden kan worden. Van het project is een casestudy gemaakt. De bespreking van deze casestudy met
enkele Nederlandse beleidsmakers resulteerde onder meer in de conclusie dat narratief van de overheid (de
programma's, de subsidie-instrumenten, de aanvraagprocedure) van de Nederlandse overheid niet in staat is dergelijk
initiatieven op te sporen en te steunen. Betrokkenen uiten zich verrast dat er meer mensen en organisaties bestaan die
zich met bepaalde doelgroepen bezighouden.

De auteurs van het rapport Een kwestie van uitvoering hebben een poging gewaagd
om aanpakken uit andere landen te plaatsen naast de Nederlandse aanpak. Over
deze benadering zijn, afgaande op de tekst, vragen te stellen over of en hoe de
diagnose in sociale en methodische zin is doorgezet. Indien inhoudelijke

199



ICT en het gekluisterde denken

argumentaties prevaleren en kunnen deze 'ontaarden' in aanbevelingen zoals het
verplicht stellen van ICT-recepten.

Meervoudige diagnostiek zoals in deze studie bedoeld is niet alleen een
kwestie van stroomopwaarts vragen stellen, scherpe analyses maken, goed
onderbouwde concepten en noties aanreiken, of slimme alternatieven
voorstellen. Meervoudige diagnostiek richt zich op het interveni6ren in sociale
configuraties en methoden van kennisontwikkeling waarin een stroomopwaartse
benadering lijkt te stagneren. Daarbil zijn morele, ontologische en
epistemologische perspectieven behulpzaam om te voorkomen dat het
methodologische, op ICT-recepten gerichte, perspectief de boventoon voert.

Upstream benaderingen Wn derbalve niet alleen bet cognitieve complement van downstream
gaan. In sociale 4n is eveneens sprake van een con*lementaire en daarmee wefenlijk andere
positie. Stroomopwaarts denken betekent niet naar boven roepen dat er meer 'daadkracbt'
nodigis, maar 'daadkracbtige  confrontaties'  bewerkstelligen  tussen  spelers  die elkaar niet
ontmoeten. Upstream denken ricbt Wcb op de bronnen van ons denken en doen en op de

recepten die dat conditionering.

Daarom verwilst het concept narratie f niet alleen naar de inhoud van verhalen
maar tevens naar processen van sociale disciplinering, naar het voorspelbaar
maken van de wereld om ons heen en naar het reguleren van de moral intpuls. Het
meervoudig diagnosticeren van narratieven betekent derhalve aandacht voor
gehoorzaamheid, angst voor het onbekende en de verantwoordelijkheid voor de
ander. Een interventierraagstuk waarin de eerder aangereikte concepten een
mogelijk instrument voor zijn - niet andersom.

Na dit opnieuw benadrukt te hebben keren we weer terug naar ons voorstel voor
een interventiestrategie voor een onderzoek naar het Digitale Kluisje. De auteurs
van Een kwestie van uitvoering noemden als voorbeeld waar daadkracht nodig is, het
Digitale Kluisie. In de volgende sectie worden de voorstellen daarover nader
belicht.

7.2.3 Kernpunten uit de voorstellen voor een Digitale kluisje
In opdracht van het kabinet heeft de eerder genoemde tijdelijke
Adviescommissie zich in 2000 gebogen over de modernisering van de
Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). De GBA kan beschouwd worden als
een geheel van technische voorzierlingen en standaarden waarmee de
bevolkingsboekhouding bij gemeenten ondersteund wordt door
persoonsgegevens eenmalig te verzamelen en te registreren om vervolgens
meervoudig te kunnen gebruiken. Het systeem dateert uit het begin van de  aren
'80.
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De vragen die de adviescommissie voorgelegd kreeg, ziin kort samengevat
(a) voldoet de GBA nog, (b) is uitbreiding van de gegevensset nodig, (c) kan de
controle op ongeoorloofd gebruik verbeterd worden en (d) zijn de gemeentes
niet te zeer afhankeliik van een kleine groep van leveranciers. De vragen
illustreren dat na twintig iaar gebruik van de GBA, een herijking van de
uitgangspunten, doelstellingen, werking en effecten wenselijk werd geacht. De
adviescommissie beredeneert haar adviezen in een aantal stappen en plaatst deze
in eenjuridiscb,  organisatoriscb en tecbniscb toekomstkader (Snellen 2000·3). Deze
redenering ligt mede ten grondslag aan de voorstellen voor een Digitaal Kluisie.
De belangrijkste stappen in de redenering zijn:

_Een wezenlijk uitgangspunt voor betrouwbare verhoudingen in het
magitschappeli ke verkeer is een identiteitsinfrastructuur die goed op orde is. De
GBA vormt in deze infrastructuur een belangrijke component (ibid.:5).

Geautoriseerde organisaties moeten direct over de benodigde
identificerende persoonsgegevens kunnen beschikken. De vraag wie de ander is
en of hij op basis van zijn identiteit recht heeft op specifieke voorzieningen
wordt steeds belangrijker. Zowel in de publieke als in de private sfeer (ibid.:7).
Hoe kan dit met moderne ICT-toepassingen gerealiseerd worden?

_De positie van de burger in de maatschappij en in relatie tot de overheid
vraagt om versterking. Het gaat dan om het vergroten van de betrokkenheid van
de burger bij de controle op de kwaliteit, de verwerking en de verstrekking van
zijn persoonsgegevens (ibid.:7). Hoe kunnen nieuwe technologische
ontwikkelingen daar aan dienstbaar gemaakt worden?

_De burger dient regie te kunnen voeren over zijn ofhaar
pet:soonsgegevens. Dit kan met behulp van digitale kluizen gerealiseerd worden.
Deze kunnen miast GBA gegevens ook gegevens uit andere sectoren bevatten.
De burger kan deze naar eigen inzicht verstrekken aan organisaties met een niet
publieke taak (ibid.:8).

_Bescherming van persoonsgegevens dient op basis van tenminste vier
soorten morele gronden gewaarborgd te worden: (1) voorkomen van schade als
persoonsgegevens openbaar worden, (2) waarborgen van billijkheid en
transparantie in transacties, (3) voorkomen van vermenging of koppeling van
gegevens verzameld in verschillende contexten, en (4) recht om met de eigen
biografie te experimenteren ter voorkoming van niet geautoriseerde bcelden
(ibid.:26).

Om misbruik en oneigenliik gebruik tegen te gaan kan in de toekomst de
in ontwikkeling zijnde elektronische Nederlandse Identiteitskaart een belangrijk
instrument zijn. Andere instrumenten zi in audits, bestuurlijke boetes en
systeemcontroles.
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Met deze benadering probeert de Commissie zoals zij zelf samenvat: 'recht te
doen' aan:

_de waarde van vrijheid en zelfbeschikking van de burger waar het ziin
persoonsgegevens betreft,

_de betrouwbaarheid van de persoonsidentificatie en -verificatie,
het benutten van de prominente rol van ICT ten behoeve van de

individuele burger, de samenleving en het functioneren van de elektronische
overheid (ibid.:13).

Doel van het digitale kluisie is volgens de commissie het bieden van de
mogelijkheid aan de burger om controle uit te kunnen oefenen op de juistheid
van geregistreerde gegevens alsmede op de rechtmatigheid van de
gegevensverstrekking aan instanties. De burger moet op eenvoudige wijze
kunnen nagaan of de gegevens juist zi n opgenomen en niet verstrekt zijn aan
onbevoegden (ibid.:32). De set aan geautoriseerde en geauthenticeerde gegevens
kan de burger niet muteren. De burger heeft echter wel de mogelijkheid om de
gegevens via zijn digitale kluis desgewenst te verstrekken aan organisaties met
een niet-publieke taak.

De commissie concludeert:

De digitale kluis  (...)  le# bet informationele Reljbescbikkingsrecbt wei volledig in  banden van
de burger. De buger kan bepalen welke bem betrefende persoonsgegevens uit de GBA en
andere sectorale administraties (belastbaar inkomen, gegevens over sociale ver keringen,
donorcodicil  etc.)  in  ®n  digitale  kluis  worden  opgenomen.  1.'anuit  defe  digitale  kluis  kan  de
buGer vervokens op eigen  initiatief gegevens verstrekken aan oganisaties  met een niet-publieke
taak die in de in de kluis opgenomen gegevens geinteresseerd Kijn. Dege oganisaties fullen
bierin met name geinteresseerd ®n, omdat gewaarboqgd is dat de in de kluis opgenomen
persoonsgegevens juist en compleet  in, aange:(ien f afkomstig Kijn uit de verscbillende

autbentieke basisregistraties die Nederland rijk is (ibid.:47)

Op 29 maart 2001 biedt de tijdelijke adviescommissie haar adviezen aan de
Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid aan.

Reflectie
Tot zover een korte samenvatting van de voorstellen van de commissie over het
digitale kluisje. In de voorgaande secties is kort ingegaan op de internationale en
nationale context waarin de commissie zijn voorstellen geformuleerd heeft. Of
deze context ook het vanzelfsprekende kader voor de leden van de commissie
was is op basis van het openbare materiaal niet vast te stellen. Wellicht had de
commissie nog andere mot:ieven 'om de prominente rol van ICT te benutten' en
'om voor betrouwbare verhouding een identiteitsinfrastructuur' te prioriteren. Bij
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verder onderzoek is van belang om ook op het microniveau van de commissie
via meervoudige diagnostiek de veronderstellingen, argumenten, oogmerken, en
posities te confronteren. Wellicht had een dergellike aanpak geresulteerd in een
meer uitgewerkt experimenteer- en onderhandelingstraject. In een dergelijk
traject zou een narratief over het digitale kluis je, aan de hand van concrete acties,
getoetst kunnen worden aan andere narratieven en initiatieven. Van de GBA
bestaan immers even zovele varianten als dat er gemeenten zijn. Daar valt,
nemen wij aan, veel van te leren. Te vrezen valt evenwel dat ook hier het
achterstallig onderhoud zi in werk heeft gedaan. Identiteitsinfrastructuren worden
roorgesteld als voorzieningen waar we veel van af weten. De oplossing wordt
gepresenteerd als een realisatievraagstuk en niet als een vraagstuk van
kennisontwikkeling.

Dit markeert een derde onderscbeid tussen upstream en downstream denken. De laatste
benaderinggaat uit van gejinaliseerde kennis. Dat wil Reggen wat er over een versibijnsel of
proces  te  kennen  valt  is  inmiddels  (bijna)  volledig in  kaart gebracbt en  voor iedereen
toegankelijk. Door bet gebrek aan goede gereedscbappen  kan def kennis nog niet benut
worden om vraagstukken definitief op te  lossen. 1CT is 9'n goed gereedscbap. lien  upstream
benadering Kal daarentegen  bet gefinaliseerd gijn van kennis willen problematiseren door via de
gereedscbappen de veronderstellingen en aannames te problematiseren. In metbodiscbe dn ®n
heide benaderingen overigens complementair en daardoor in bun operationaliseringweRenlijk
anders.

Een experimentele invulling van het onderzoek om een stroomopwaartse
benadering mogelijk te maken zou in de praktijk kunnen betekenen dat er met
verschillende varianten van relatie maken tussen overheid en burger, van
regievoering en betrokkenheid, van kluisies en andere gereedschappen, in
uiteenlopende sociale settings wordt geExperimenteerd. In de volgende secties

pakken we de draad weer op met het standpunt van de Minister over het digitale
kluisie en de behandeling van de voorstellen in de Tweede Kamer.

7.2.4 Kernpunten uit het standpunt van het Kabinet
. 75In iuni 2001 geeft het Kabinet haar reactie op de adviezen van de commissie  .

De tekst van deze reactie besteedt vooral aandaclit aan de adviezen die over de
GBA zijn uitgebracht. Deze zijn ondergebracht in paragrafen die geduid worden
als betpublieke deel van  de toekomstvisie.De voorstellen over een digitale kluis en de
reactie daarop van het Kabinet komen onder het kopie niet-publieke deel ran de
toekomstvisie. Een onderscheid dat niet verder wordt toegelicht.

75 Zie 'Kabinetsreactie naar aanleiding van het advies 'Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens in de
toekomst', van de tijdelijke Adviescommissie Modemisering GBA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, juni 2001
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Het standpunt van het Kabinet begint met de conclusie DR kluigesconcept is
een  Zer interessante gedacbte, maar Ral grondig moeten  worden  bekeken  op de mogel#ke
baalbaarbeid en consequenties ervan (ibid.:20). Daartoe is de Registratiekamer, het
huidige College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gevraagd advies uit te
brengen over de voorstellen. Het CBP is van mening, blijkt uit de tekst van het
Kabinet, dat er, naast vele onduidelijkheden over de inhoud en het beheer van
het kluisje, nog een ander belangrijk zorgpunt is. Wij citeren:

Anders dan de Commissie Wet bet CBP geen afdoende mogelijkbeden om de buger te
bescbermen tegen  de  druk van derden om  fn gegevens  uit de  di#tale  kluis ter bescbikking te
stellen. Het tegended is bet geval: boe meer de digitale kluis gal worden geinstitutionaliseerd, des
te groter Ral de mciatscbappelijke druk op de buqer worden om de opgeslagen gegevens
bescbikbaar te stellen. In ®n consequenties dreigt bet denkbeeld van de Commissie dan ook de
bestaande recbtsbescberming van de buTEer (...) en  de grondslaMn van de bescberming van
persoonsgegevens Zef te ondergraven (jbid.·21).

Het College adviseert in het verlengde hiervan om 6.4 de didtale kluis te
berovenvegen  en  te  be en  of er alternatieven  R#n  die  de  betrokkenbeid  van  de  bur er bij  de

GBA kunnen vegroten (ibid.:21).

Het Kabinet concludeert dat een pas op de plaats gewenst is. Er zal eerst een

verkenning gemaakt worden. De stappen die het Kabinet voorstelt zijn
samengevat:

_Vaststellen van de behoefte bij de burger aan een digit:ale kluis, alsmede

bij andere maatschappelijke actoren als potentiele afnemers van gegevens uit een
dergelijke kluis.

Bij gebleken wenselijkheid van de digitale kluis wordt voorzien in een
haalbaarheidsstudie. Daarvoor worden drie aspecten genoemd: de juridische, de
technische en de financiLle haalbaarheid.

_Bij gebleken wenselijkheid en haalbaarheid kan een pilottraject ingericht
worden waadn bet concept van  de  digitale  kluis  daadwerkel#k in  de prakt#k  op  nut en
functioneren  kan warden getoetst (ibid.·.22).

Refectie
De reactie van het Kabinet biedt interessant aanknopingspunten om impliciete
opvattingen over hoe over de mogelijkheden van ICT na te denken, te
onderzoeken. Met het beschikbare materiaal is dat niet mogelijk. De teksten uit
het standpunt van het Kabinet illustreren richtingen voor verder onderzoek naar
attributie, fixatie, reTficatie en inverteren. Bijvoorbeeld betreffende de
interpretatie van haalbaarheid en wenselijkheid en de methodische implicaties
daarvan.
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Het voorstel van het Kabinet volgend zouden meningen gepeild moeten
worden over een onderwerp waar weinig over bekend is en waar meerdere
interpretaties van bestaan. Er lijkt bovendien geen verband gelegd te worden met
de oorspronkelijke vraagstukken waarvoor het kluisje als oplossing bedoeld is.
Zo is bijvoorbeeld nergens een tekst te vinden waarin, in plaats van de gegevens,
het gebruik van de gegevens in andere administraties centraal wordt gesteld. Dit
zou de burger een beeld kunnen geven van de administratieve processen en
overheidsorganisaties die blijkbaar met hem een relatie hebben en iets voor hem
doen of met zijn gegevens doen. Bovendien kan uit de initiatieven uit andere
landen kan geconcludeerd worden dat een experiment met een digitaal kluisje
blijkbaar mogelijk is met inachtneming van privacy- en veiligheidsaspecten.

We kunnen de wens van het Kabinet om niet te experimenteren,
problematiseren en het vraagstuk van de relatie tussen overheid en burger
centraal te stellen. Het is niet zonder betekenis dat het CBP om een advies is
gevraagd. In de toetsing van de voorstellen worden daardoor de criteria privacy
en beveiliging geprioriteerd. Deze prioritering leidt weer tot een reductie van de
argumentatie van de commissie. In clit proces raken de vraagstukken waar het in
eerste instantie om begonnen is, verder uit het zicht. Het proces van inverteren
doet hier zijn werk en resulteert in een voorstel om 'de behoefte aan een digitale
kluis bij de burger vast te stellen'. Het kluisje is gereificeerd tot een voorziening
waar burgers, zonder enige referentie en ervaring, blijkbaar een mening over
kunnen hebben.

Een confrontatie van narratieven is een confrontatie van strategieen, van
belangen en van macht. Achter de circulaire mechanismen van
domeinoverschrijding, ontkoppeling en continuering liggen sociale configuraties
besloten die de validering van recepten en grammars in hoge mate beinvloeden.
Dit is een ander voorbeeld van 'wat niet vigeert tussen narratieven'. Een
confrontatie richt zich niet alleen op het cognitieve (wat wordt al dan niet
uitgesloten) en het sociale (wie worden niet betrokken). Ten aanzien van het
methodische aspect zal de confrontatie wellicht het meest ingrijpend zijn. Hier
staat immers de vraag centraal 'welke recepten mogen al dan niet voor de
validering van kennisclaims ingezet wor(len'. Oftewel welke processen van
kennisontwikkeling en daarmee verbonden intellectuele posities worden
ongewenst geacht

In de volgende sectie wordt kort ingegaan op de behandeling van de adviezen
van de commissie en het standpunt van het Kabinet in de Tweede Kamer. Deze
stap zal in een onderzoek van belang zijn om de sturingsgevolgen te
diagnosticeren. In dit geval hoe een complex vraagstuk waarin 'betrokkenheid
burger bij overheidsadministratie', 'dienstverlening door overheden',
'bureaucratisering en fragmentatie van overheidsregistraties' als vraagstukken
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centraal staan, uiteindelijk in een besluitvormingsproces gereduceerd wordt tot
niets doen.

7.2.5 Reacties van leden van de Tweede Kamer
Op 28 november 2001 vindt overleg plaats tussen de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister voor het Grote
Steden- en Integraliebeleid over de modernisering van het GBA76, Het gesprek

richt zich met name op de voorgestelde stappen in de verdere ontwikkeling van
deze basisadministratie, op de toegevoegde waarde en het gebruik door andere
pat:tijen (politie, deurwaarders, incassobureaus, organisaties voor
rampenbestrijding), op de bescherming van persoonsgegevens, op de controle
instrumenten, op het gebruik van de GBA door gemeenten en op de kosten.

De vragen over het digitale kluisje gaan vooral in op het aspect van de
privacy en op de 'werking' van het kluisje in de praktijk. Over de privacy zegt de
minister dat dit verder onderzoek vraagt. Daarbij zal het gebruik van een
elektronische Nederlandse identiteitskaart die in ontwikkeling is, worden
meegenomen. Over de opname en het gebruik van biometrische gegevens,
waaronder DNA, zal een maatschappelijk debat moeten plaatsvinden volgens de
minister. Op de functionaliteit en werking van het kluisje gaat de minister niet
verder in anders dan dat het eu: vol ende stap is in  bet proces  [van  de vernieuwing van  bet

GBA] (ibid.:5).
Over de wijze van verkenning van de mogelijkheden van het digitale

kluis je dringt 66n van de kamerleden aan om in plaats van een verkenning (...) een
publieke discussie over de digitale  kluis te voeren  en  tot een  interactieve  beleidsvoering op dit

punt te komen (ibid.:4). De minister antwoordt in laatste termijn op dit voorstel dat
WA  (...)  met  betrekking tot de  digitale  kluis  de wenselijkbeid van een  interactieve  beleidsvoering
aan  de  band  van  een publieke  discussie    wi1  ondefoeken  (jbid:.7).

Teneinde het palet aan opinies breder te maken dan die van alleen de
commissieleden en leden van de vaste kamercommissie wordt de bloemlezing
afgesloten met enige citaten uit de pers.

7.2.6 Reacties in de pers
In diverse publicaties zijn uiteenlopende reacties op het voorstel voor het
Digitale Kluisje te vinden. Wij citeren daarvan enkele.

Een  software  architect:  De  digitale  kluis  is  een fraai  concept  om  bugers  *denscbap  te

Keven over bet beeld dat derden van bem bebben. In bet advies wordt belaas nauwelijks

76 Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 27 859 en 26 387, nr. 2. Het verslag is vastgesteld op 3 januari 2002.
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-

aandacbt besteed aan de invoering . Enkele belangrijke voorwaarden voor een
succesvolle invoering zijn volgens hem:

_Een landelijk datamodel om verschillende definities van begrippen, zoals
loon, partner, huishouden, te harmoniseren. Dit zal leiden tot aanpassing van
wet- en regelgeving.

Een standaard uitwisselingsformaat om wijzigingen in gegevens tussen

registraties en het digitale kluisie te kunnen doorgeven.
Een aanpassing van registratiesystemen om bij wijziging op automatische

wijze berichten tussen systemen en het kluisje te kunnen uitwisselen.
Een identificatie- en autorisatiestelsel om gebruikers en leveranciers op

betrouwbare wijze van het kluisie gebruik te kunnen laten nemen en centraal
deze stelsels te kunnen beheren.

Een simpel systeem dat burgers in staat stelt om zelf te kunnen beslissen
welke instanties van zijn gegevens gebruik mogen maken en zijn gegevens te
beheren.

_Afdoende maatregelen om misbruik van de grote hoeveelheden gegevens
in het kluisje, nodig voor een samenhangend beeld van een burger, de kunnen
voorkomen78.

'Ben polidcus '9:  Iikl  Rft vooral vraa#ekens bil de enonne complexiteit van  de  digitale  kluis.
Dit voorstel  beeft megalomane  trekken.  Ik ben nogal buiverig voor centraal geleide
automatiseringsprojecten.  Die gaan veel te  lang duren.  Modernisering van de GBA is  bovendien
een Rfer risicovolle investerin& De kosten 7ijn enorm boog, en die fouje eerst moeten a»tten
tegen andere investeringen, gals ICT in bet ondenvjs en breedbandtecbnologie. Over de
privacy-aspecten. je Flt een afweging moeten maken  tussen  bet gemeenscbappel#ke belang
en dat van  bet  individu.  Ik  beb  bet gevoel dat doel en middel bier niet meer in verbouding tot
elkaar staan en dit voorstel Kal leiden tot erosie van de privacy.

Een politica80 over de privacy-aspecten: Bugers kri#gen wel infage in de kluis, maar

bebben  er Keen  Zeggenscbap  over.  Persoonlijk  Ut  ik niet  te  wacbten  op gegevens  als

creditcardnummers en bloeddruk in mijn kluis. Hoe bard is de garantie dat de overbeid niets
doet met al die gegevens? En vervol$  (...) eerst is een bredere privagdiscussie nodig lin bet
kader van  de  aanpassing van  de  Grondwet  aan  bet  digitale  tijdperkj.  Over  de bevejki&ng·.

Het risico is Knot dat backers inbreken in de kluis. De commissie stelt biometrie voor als
beveiligingsmiddel, maar dat is  flker Keen ei van Columbus.

77 Zie Maarten van den Broek, Computable, 29 juni 2001, pagina 30 - 33

78 Misbruik heeft hier zowel betrekking op partijen die van de gegevens oneigenlijk gebruik zouden willen maken als van

burgers die met het kluisje een oneigenlijk beeld van zichzelf willen geven.

79 CDA-kamerlid Joop Wijn in Netkwesties http://www.netkwesties.nliteditie16/artikell.html

80 Groen Links-kamerlid Femke Halsema in Netkwesties http://www.netkwesties.nVeditie16/artikell.html
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Een juriste  ·.  Als  bet  de  commissie  louter King om  een  e#ectieve  uitoefening van  bet
infagerecbt  door de  buger dan  lijkt  bet  idee  van  de  kluisjes  nog wei verdedigbaar.  Anderen
kunnen  dan Keen  kennis  nemen  van  de  daarin  opgeslagen  informatie.  Wel  dist  de  vraag of de

didtale kluisjes voor een deqelijk doel nodig fn.  De  commissie maakt niet de indruk over
motel#ke alternatieven te bebben nagedacbt.

Tenslotte de voorzitter van de tijdelijke Adviescommissie, Ig Snellen, in een
interview in het rapport van de Raad voor het openbaar bestuur over 'ICT en
overheid' 82. Twee citaten die een breder licht werpen op de vraagstukken die
deze actor, als het gaat om de toepassing van ICT, bezig houden. Er wordt in
discussies  en  nota's  over ICI',  overbeid en  samenleving wel  bed  sterk  uitgegaan  van  een

con»ntatie van ICI' en overbeid, tecbnologie en overbeid, in plaats van een con»ntatie van
informatiesamenleving en overbeid. Er is mijns  in:Kiens  niet KoKeer beboefte aan een verbaal over
boe die overbeid met ICT te verbeteren is, als wel een scbets van de belangrijkste
ontwikkelingen in de infonnatiesamenleving In dat verband moet Reker aandacbt besteed
worden  aan  de  individualisering, maar ook aan  transparantie  (jbid·.127'). In het interview
komt het digitale kluisje niet expliciet aan de orde. Indirect wordt hiernaar
verwezen als het onderwerp van het informatiseringsbeleid van de overheid aan
de orde is. Ja, overbeid, u bad bij  de buqer moeten be#nnen. Dat fou er toe leiden datje de
ruwe  data  toegankelijk  maakt  en  buqers  daar  Zggenscbap  over geeft.   (...)  Maar in  informatie
7it  al  de  relevantiestructuur van  de  overbeid,  als  basis  van  beleid.  Bij  data  doe je  een  stap  tent&

Dan geefje de  buger toegang tot de primaire grondstof  (···) De  kwaliteit van  een overbeid
wordt bepaald door: kan ik verantwoordeljkbeden knigpinden waar Ze Rouden moeten ®n.
(...)  Dat is  bet begjn van  bet antwoord op de vraag  boe ricbt je  de overbeid in  voor de

ledomgeving'. (ibid.:136).

Refectie
De teksten illustreren discrepanties in argumentaties en claims als actoren in een
andere sociale setting hun verhaal over een verschijnsel doen. Teksten zijn niet te
intelpreteren zonder de sociale context te kennen waarin zij zijn uitgesproken.
Het pleidooi voor een identiteitsinfrastructuur voor burgers legt andere accenten
dan een pleidooi voor maatregelen die transparant dienen te maken op welke
verantwoordelijkheden (lees identiteiten) van personen binnen een
overheidsapparaat aan te spreken zijn.

Terugblikkend trekken we uit het materiaal de volgende voorlopige conclusies.
Deze conclusies zijn te begrijpen als thema's voor een onderzoeks- of

81 Corette Bloem in een artikel in het NRC Handelsblad van 5 mei 2001.

82 'De digitale kluis: ei van Columbus of doos van Pandora' in 'Dias informatica - ICT en overheid in vogelvlucht', Rob,

juli 2003
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adviestraject waarin we met de verschillende spelers het materiaal verder
verrijken:

_De casus is de casus niet. Het materiaal laat zien dat er meerdere
vraagstukken door elkaar heen lopen. Deze hebben zowel betrekking op morele
onderwerpen (het weg-rationaliseren van morele impulsen in de relatie overheid-
burger), de reductie van meerduidigheid in informatie over burgers (de unieke
identificatie van burgers als oplossing voor ontkoppelde administraties) als op
methoden van dienstverlening en de inzet van ICT daarbij. Dit zijn slechts
enkele voorbeelden. Daarbii lijken oorspronkelijke vraagstukken, zoals de relatie
overheid-burger, uit het zicht verdwenen te zijn.

_De verborgenheden in narratieven over de mogelijkheden van ICT,
waarvan er enkele genoemd ziin, verwijzen naar achterliggende impliciete
opvattingen over onderwerpen als 'de rollen van overheden in maatschappelijke
processen', 'het belang van de sociale context van burgers', 'de functie van
registraties en de oorzaken van fragmentatie', 'de verantwoordelijkheden van
burgers' et cetera. Deze komen in de teksten hoegenaamd niet aan bod.

Het ontbreekt in de beschouwingen aan meervoudige analyses van
productieprocessen in specifieke settings. In het homogeniseren van
vraagstukken en ontwikkelingen verdwijnen belangrijke inzichten en ervaringen
opgedaan in lokale experimenten en initiatieven. Evenmin worden er voorstellen
gedaan voor experimenten waarin verschillende interpretaties van problemen en
oplossingen met elkaar geconfronteerd kunnen worden.

Het lijkt actoren te ontbreken aan het vermogen om op het eigen
narratief te reflecteren en te onderzoeken welke mogelijke circulaire processen
spelen die dit onvermogen in stand houden. Dat er circulariteiten in narratieven
spelen mogen we concluderen uit algemene termen als 'de
informatiemaatschappij' en 'het digitale kluis je' en 'de privacy' die door de
verhalen heen lopen. Maar ook uit de configuraties van actoren die blijkbaar bi i
de validering van grammars wel en niet betrokken zijn. Alsmede de continuiteit
die aan ICT wordt toegedicht.

_Tenslotte is in de illustratieve verkenning van het initiatief slechts 66n
voorbeeld van sturingsgevolgen gegeven. Namelijk de wijze waarop de
behandeling van vraagstukken over verantwoordelijkheden en identiteiten van
burgers en overheidsmedewerkers uiteindelijk gereduceerd liikt te worden tot een
vraagstuk van privacy waarin als dilemma overblijft 'doen we een verkenning of
een publieke raadpleging'.

In algemene zin gesproken hebben we een illustratie gegeven van een proces
waarbii een gemeenschappelijke focus op de mogelijkheden van ICT en het
geuite belang om deze mogelijkheden te gebruiken, in een prioritering van ICT-

recepten kan uitmonden. Tevens hebben we geillustreerd hoe in situaties van
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doorgaande circulariteit en onvermogen tot herinterpreteren een verdringen of

uitsluiting van alternatieve handelingspraktijken kan plaatsvinden. Tenslotte is
kort ingegaan op mogeli)ke sturingsgevolgen van dergehike processen.

7.3 Illustratie van de toepassing van het methodisch kader

7.3.1 Inleiding
In de behandeling van het voorbeeld is tot zover voorbeeldsgewijs ingegaan op
de toepassing van de conceptuele kaders. De betekenis van methodische

grondslagen is gallustreerd en er zijn enkele voorbeelden gegeven van wat in de
teksten al dan niet aan de orde komt. De in de voorgaande hoofdstukken

uitgewerkte concepten hebben de functie om de analyse van wat wel en niet
vigeert en de diagnose van irreflexiviteit en sturingsgevolgen te instrumenteren.
Waarbi j we geconstateerd hebben dat als blijkt dat het onderzoek of het

experiment of het debat met betrokkenen stagneert, andere concepten nodig
kunnen zijn. De in de voorgaande hoofdstukken aangereikte concepten dienen

als katalysator voor meervoudige diagnostiek. Ze helpen de adviseur of
onderzoeker de mechanismen boven tafel te la:ijgen die in cognitieve, sociale of
methodische zin de ontwikkeling van kennis kunnen belemmeren. Een korte

recapitulatie van de conceptuele kaders:

_intellectuele positie (7.3.2)
_verborgenheden (7.3.3)

_productie van kennisclaims (7.3.4)
_vermogen tot herinterpreteren (7.3.5)

_sturingsgevolgen (7.3.6)

In de volgende subparagrafen wordt in het kort een eerste operationalisering van
deze concepten gegeven op basis van de bloemlezing uit de voorgaande
paragraaf De teksten die volgen zijn schematisch opgezet en bedoeld om te
laten zien welke onderwerpen zich bij verder onderzoek kunnen aandienen.

7.3.2 Intellectuele posities
De vier perspectieven op kennisontwikkeling (morele, ontologische,
epistemologische en methodologische) zijn bedoeld om de domeinen van
stroomopwaarts onderzoek zo volledig mogelijk te kunnen bestrijken. De
perspectieven fungeren als een algemeen concept:ueel kader voor het expliciteren
van verborgenheden, het problematiseren van kennisproductie en het waarderen

van sturingsgevolgen. Met dit kader als vertrekpunt beogen we een
stroomopwaartse benadering van onderzoek te ontwikkelen. Dit resultaten die
we daarmee proberen te bereiken betreffen de volgende onderwerpen.
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_Verder onderzoek van het digitale kluisje is niet bedoeld om een nieuwe
theorie over ICT en de relatie overheid-burger te ontwikkelen. Het gaat om de
ontwikkeling van een interventiestrategie om 'theories-in-use', samen met
betrokkenen, aan een onderzoek te onderwerpen opdat nieuwe 'theories-in-use'
ontwikkeld kunnen worden. Het zou vanuit een reflexief constructivistische
positie bezien zorgwekkend zijn als bijvoorbeeld politici zouden vasthouden aan
het denkbeeld dat de toepassing van ICT tegengehouden kan worden en dat
over een eventuele toepassing met het publiek in abstracto gediscussieerd kan
worden.

_Verder onderzoek beperkt zich niet alleen tot ICT-narratieven of ICT-
recepten. We beschouwen argumenten en uitspraken over ICI' als illustratie en
aangrijpingspunt om achterliggende redeneringen over vraagstukken en
oplossingen op de voorgrond te plaatsen. We onderzoeken niet het digitale
kluisje maar de karakteristieken van nat,ratieven over de relaties tussen overheid
en burger waarin ICT als oplossing betekenis krijgt. Onderzoek is niet gericht op
het meer succesvol maken van ICT-projecten maar om met behulp van ICT-
projecten stagnaties open te breken. Dit kan een succesvolle toepassing van
nieuwe ICT overigens bevorderen.

_Voor de analyse en diagnose van narratieven over in dit geval digitale
kluisies, hanteren we perspectieven op kennisontwikkeling om daarmee buiten
de taal en de noties te blijven van bijvoorbeeld bestuurskundigen of informalici.
Dit bevordert de mogelijkheid om in confrontaties tussen narratieven zoveel
mogelijk impliciete ordeningen of selecties ter sprake te brengen. Het
onderscheid burger-overheid is bijvoorbeeld een ontologische handeling die
betekenis kan hebben voor kennisclaims over de mogelijkheden van ICI', het
baseren van identiteiten op gegevens is een epistemologische handeling die de
inzet van ICT kan sturen, en het leggen van de verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit van registraties bij de burger is een handeling waaraan morele aspecten
verbonden zijn.

_Een analyse van deze handelingen, vanuit een ander concept:ueel kader,
kan behulpzaam zijn bij het herdefinieren van vraagstukken en het opsporen van
handelingsalternatieven. In het geval van ICT-narratieven kunnen concepten ons
helpen om het instrument (de technologie) los te maken van het proces
(verbinden burger met ambtenaar) teneinde instrument en proces te kunnen
herdefiniifren. Technologie is weI]icht een ander woord voor het repareren van
de effecten van gefragmenteerde relaties in de hoop niets aan de bronnen van de
fragmentatie te hoeven doen. Het vergroten van de betrokkenheid van burgers is
wellicht een eufemisme voor het morele isolement van ambtenaren.

_Tenslotte verwijst de term ontwikkeling in kennisontwikkeling naar de
voortgaande dynamiek van sociale interactieprocessen. Evenals systemen, zijn
organiseerprocessen nooit af. Ook de kennis over de sturingsgevolgen van ICT
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in organiseerprocessen is nooit 'af. Onderzoek of advies is gericht op het maken
van condities voor voortgaande reflectie.

Op de vier perspectieven op kennisontwikkeling (morele, ontologische,
epistemologische en methodologische) komen we in de volgende subparagrafen
nog terug.

De beoogde resultaten van een stroomopwaartse benadering zijn te lezen als een
toelichting van de onderzoeker aan zijn opdrachtgever op wat onder 'vraggstuk'
verstaan wordt en wat onder 'onderzoek' en 'resultaat' De onderzoeker geeft aan
dat de 'casus de casus niet is', dat 'onderzoek ook een experiment kan zijn' en dat
de definitie van resultaat gaande het proces kan veranderen.

7.3.3 Verborgenheden
Voor het expliciteren van verborgenheden gebruiken we de eerder genoemde
perspectieven om als eerste stap de domeinen waarop veronderstellingen en
aannarnes betrekking kunnen hebben af te bakenen. In het voorbeeld van het
digitale kluisie betekent dit bijvoorbeeld:

_Vanuit een methodologisch perspectief kunnen de recepten die aan de
toepassing van ICI' zijn verbonden onderzocht worden. Bijvoorbeeld welke
interacties zullen een digitaal kluisje ondersteunen. Hoe wordt bijvoorbeeld in
het Zweedse initiatief bewerkstelligd dat door patienten direct toegang te
verlenen tot medische informatie de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeterd.

_Vanuit een epistemologisch perspectief richten we ons op de vraag wat
het 'kennen' inhoudt, welke status aan 'kennis' wordt toegedicht, en wat de
karakteristieken zijn van de relaties tussen actoren waarin 'kennis' gebruikt
wordt. Bijvoorbeeld op welke gegevens in een digitale kluisje wordt het kennen
van de 'identiteit' van een burger gebaseerd? Hoe kan deze kennis over de
identiteit geproblematiseerd worden, bijvoorbeeld in het geval van fraude of als
de burger verkeerde gegevens heeft ingevoerd en daarmee een verkeerde
identiteit heeft? Welke voorspelbaarheid wordt aan kennis ontleend?

_Vanuit een ontologisch perspectief richten we ons op de vraag welke
structuur en afbakening aan het kennen van de werkelijkheid van in dit geval de
burger in administraties worden aangebracht en hoe deze doorwerken in het
handelen van actoren die daar gebruik van maken. Alsmede ten aanzien van de
burger die met dit handelen geconfronteerd wordt.

_Vanuit een moreel perspectief tenslotte stellen we vragen over de wi ize
waarop methodologische, epistemologische en ontologische posities, en de
daarmee samenhangende structurering en prioritering, het moreel handelen van
actoren beinvloedt. Bijvoorbeeld: is aan een digitaal kluisje een gedeeltelijke
anonimisering van het individu verbonden. Zo ja, wat betekent dit voor de
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verantwoordelijkheid van anderen om vis-a-vis de burger tegenwicht te bieden
aan de onbedoelde effecten van geprecodeerde interpretaties en geformaliseerde
interacties?

Als tweede stap om verborgenheden te kunnen expliciteren zijn de vier
begrippenparen (dynamiseren-stabiliseren, decontextualiseren-context:ualiseren,
expliciteren-impliciteren en grammar-artefact) beschikbaar. Vooralsnog zijn dit
generieke begrippenparen. De operationalisering voor de vraagstukken over
regievoering en digitale kluisjes zal gaande het onderzoek plaats vinden. Enkele
voorbeelden zijn:

_Dynamiseren versus stabiliseren van betekenissen. Met dit begrippenpaar
richten wij ons op het uiteenrafelen van kernwoorden die in de teksten
voorkomen. Bijvoorbeeld door de inhoud te expliciteren (naar welke
vet:schijnselen, relaties, of actoren verwijst een concept) of de validering van
recepten die tot deze inhoud geleid hebben te onderzoeken (welke contexten
worden met een concept geselecteerd of uitgesloten).

Contextualiseren versus decontextualiseren van actoren. Ten aanzien van
actoren zijn vergelijkbare vragen te formuleren. Het analyseren van narratieven
betekent hier de contexten benoemen waarin actoren 'het vraagstuk' en 'de
oplossing' produceren. Onder meer om na te kunnen gaan of bepaalde actoren
een dominante rol in de validering van recepten spelen en andere actoren als

vanzelfsprekend buiten beeld blijven. Bijvoorbeeld wordt de burger als een stand-
alone object beschouwd en doet zijn netwerk van sociale relaties er verder niet
toe? En worden daarmee huisartsen, buren, wijkagenten, onderwijzers als niet
relevant beschouwd voor het 'versterken' van de relatie tussen overheid en
burger?

_Expliciteren versus impliciteren van methoden. Met dit begrippenpaar
kan de onderzoeker, zowel ten aanzien van zijn eigen werkwijze als de werkwijze
van de personen die bi i het onderzoek betrokken zijn, expliciteren welke
methodische consequenties aan concepten, argumentaties, besluiten,
verantwoordelijkheden, et cetera, verbonden zijn.

_Focus op grammars versus focus op artefacten. Dit begrippenpaar is
bedoeld om de vanzelfsprekendheid van de inzet van ICT te problematiseren.
Bijvoorbeeld: gaat het hier om de benutting van de nieuwe mogelijkheden van
nieuwe technologie of om de benutting van de lessen over de toepassing van
technologie. Daarmee kunnen zowel morele vraagstukken als methodologische
vraagstukken geadresseerd worden.

Def concepten illustreren een belangrijk onderscbeid tussen een stroomopwaartse, meervoudige
diagnostiek en een stroomafwaartse, enkelvoudige benaderinh Verbo'Renbeden Kijn in een
stroomopwaartse benadering aang,ijpingspunten voor interventies  die  bet Ricbt op nieuwe

213



ICT en het gekluisterde denken

bandelingsopties kunnen vergroten. Verboqenbeden R#n in een stroomafwaartse benadering te
verm#den ong€makken die de onderbandelingen en besluiten over een gewenste toekomst slecbts
fullen  vertragen  of vertroebelen.

7.3.4 Productie van kennisclaims
In hoofdstuk 4 zijn vanuit het perspectief op organiseren concepten aangereikt
om de productie van kennisclaims te analyseren. We hebben deze concepten
betiteld als bouwstenen van organiseerprocessen. Deze betreffen
achtereenvolgens: dubbele interacties, assemblageregels, enactment, selection,
retention, en feed-back loops. Ook hier geldt dat dit generieke vocabulaire
gedurende het onderzoek geoperationaliseerd dient te worden. Meestal kunnen
we meerdere productieprocessen onderscheiden waarin kennisclaims over en met
ICT geproduceerd worden. Wij illustreren  :lit aan de hand van het voorbeeld
over het kluisje.

_Organiseerprocessen binnen gemeenteliike organisaties waarbij voorde
registratie van gegevens landelijk gedefinieerde ICT-systemen moeten worden
ingezet. Zoals bijvoorbeeld de GBA. In deze processen bestaan landelijke,
algemene ICT-recepten naast specifieke lokale recepten. Grammars zullen
daarom per gemeente verschillen.

Organiseerprocessen tussen een gemeente en aanpalende organisaties
waarin getracht worden verschillende systemen, grammars en ICT-recepten met
elkaar te verbinden.

Organiseerprocessen tussen landelijke overkoepelende organisaties en
het ministerie waarin men probeert onduidelijkheden, verschillen en problemen
die met de inzet van de landelijke ICT-systemen samenhangen, te valideren.

_Organiseerprocessen waarin de tijdelijke Adviescommissie participeert en
waar vraagstukken die zich in dit geval rond de inzet van de GBA afspelen,
worden aangepakt.

_Organiseerprocessen waarin politieke partijen, leden van het kabinet,
ambtenaren, en experts participeren en die gericht zijn op het interpreteren van
de vraagstukken en de aanbevelingen.

Niet alleen de processen zelf zijn onderwerp van analyse. Het geheel aan
processen is eveneens als een organiseerproces te beschouwen, waarin strong
subassemblies en looseb coupled relations te onderscheiden zijn. Door de verschillende
lagen van organiseerprocessen heen, kan de definitie van vraagstukken
veranderen, en de context waarin deze vraagstukken begrepen kunnen worden,
op de achtergrond verdwijnen. Op landelijk niveau kunnen met behulp van
generieke recepten, verbonden aan generieke ICT-systemen, betekenissen en
assemblageregels aan de lokale processen opgelegd worden. Dit kan gevolgen
hebben voor zowel de 'subassemblies' (het kunnen valideren van een
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gemeenschappelijk grammar) als voor de relaties tussen de onderdelen, in dit
geval gemeentelijke organisaties en lai:tdelijke infrastructuren.

In de hiervoor genoemde processen wordt ruwe input verwerkt en worden ICT-
recepten als assemblageregels toegepast, gevalideerd, aangepast, opzij gelegd, et
cetera. Het vocabulaire over de bouwstenen van productieprocessen is bedoeld
om de toepassing van deze recepten te expliciteren (wat doet men nu precies) en
om de validering te problematiseren (wie kiest er voor ICT).

Een voorbeeld. De introductie van een digitaal kluisje resulteert in nieuwe
interactiecycli tussen burger en gemeenteambtenaar. Er wor(len nieuwe

assemblageregels gevormd, nieuw materiaal voor validering ontstaat, vragen
komen naar boven over het al dan niet terzijde leggen van oude recepten, et
cetera. Om bronnen van stagnatie en irreflexiviteit te kunnen opsporen willen we
de veranderingen in dit proces analyseren. Voor de analyse worden de concepten
uit het organiseerperspectief gebruikt (de bouwstenen) in combinatie met de
concepten uit de perspectieven op kennisontwikkeling (de verborgenheden).
Hieronder worden bij wijze van voorbeeld enkele van de vragen beschreven die
uit deze conceptuele kaders resulteren:

_methodologie: hoe en door wie worden nieuwe recepten gevalideerd,
worden double interacts vervangen door single interacts waardoor actoren niet weten
hoe de ander een mutatie interpreteert, welke alternatieve interactiecycli zijn
beschikbaar voor het geval de nieuwe recepten niet voldoen, et cetera;

_epistemologie: hoe wordt de input uit het digitale kluisje van
meerduidigheid ontdaan, wat is daarin de rol van de burger, kunnen recepten
variEren al naar gelang de vraagstukken of de vaardigheden van de burger, et
cetera;

_ontologie: welke input wordt niet meer in enactmentprocessen
omkaderd, welke input wordt wel met de nieuwe recepten omkaderd, welke
assemblageregels kunnen opzij gezet worden, welke actoren worden niet meer of
juist nu wel bij organiseerprocessen betrokken, et cetera;

_moraliteit:: welke veranderingen ontstaan er in de interactie tussen

actoren83< welke veranderingen in het nemen van verantwoordelijkheid voor de
validering van recepten, idem voor de toepassing van recepten, als gevolg van
het op afstand doorvoeren van rnutaties, et cetera.

83 Is het doorgeven van de geboorte of het overlijden van een kind een administratieve handeling die noodzakelijk is voor

de kinderbijslag, of is het een unieke ontmoeting tussen burger en ambtenaar waarin startpunten gemaakt kunnen
worden voor nieuwe dubbelinteracts die bijvoorbeeld misverstanden tussen overheid en samenleving kunnen
verminderen. Is het gebruiken van de geboorledatum in andere administratie een vanzelfsprekend automatisme waar

burger noch ambtenaar last van moet hebben. Of is het een interact die juist weI bekend moet zijn om vast te kunnen
stellen of het wellicht een dubbelinteract moet worden. Gegevens krijgen voorrang boven interacties, administraties
boven ontmoetingen en het generieke boven het lokale.
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7.3.5 Vermogen tot herinterpreteren
Het vermogen tot herinterpreteren is het kernthema bij het diagnosticeren.
Irreflexiviteit ontstaat als in de validering van organiseergrammars circulaire
processen ontstaan. Deze circulaire processen zijn te herkennen &ian het
onvermogen om nieuwe input te omkaderen en te verwerken, nieuwe actoren in
organiseerprocessen te verwerken en oude recepten af te schaffen dan wel
nieuwe niet te valideren. Specifiek voor ICT recepten zijn drie mechanismen
onderscheiden die kunnen bevorderen dat circulaire processen doorgaan en
verhinderen het grammar te herinterpreteren. In algemene zin geformuleerd zijn
de drie mechanismen:

_Domeinoverschrijding van betekenissen. Welke betekenissen die in een
narratief aan ICT worden toegekend sturen de interpret:aties die andere sociale
configuraties maken van de toepassingsmogelijkheden van ICT. Zoals
bijvoorbeeld eerder is gezegd over de betekenis van 'de informatiemaatschappij'.

_Ontkoppeling van actoren. Waar raken of blijven actoren van elkaar
ontkoppeld waardoor nieuwe recepten niet gezamenlijk gevalideerd worden.
Hierdoor kunnen interactiecycli afgedwongen worden en de mogelijkheden tot
lokale kennisontwikkeling worden beperkt. Zoals bijvoorbeeld bi j de
besluitvorming over de vernieuwing van de GBA.

_Continuering van ICT. Dit verwijst naar circulariteiten waarin de
validering van ICT-recepten voor betrokkenen niet meer kan resulteren in het
afschaffen van deze. Het continueren van ICT-recepten is onder meer
herkenbaar als deze ondanks gebreken gerepareerd worden door uitbreiding of
vernieuwing van ICT. Van administreren met GBA, naar digitaal kluis je, naar
elektronische identiteitkaart, naar authentificatie met biometrie, et cetera.

De beschrijving van het voorbeeld aan de hand van een eerste bloemlezing van
teksten is te summier om met zekerheid irreflexiviteit of circulariteit in de
organiseerprocessen aan te wijzen. Bovendien zijn diagnostische uitspraken als
deze alleen effectief als zij in confrontatie en samenspraak met betrokkenen
gedaan kunnen worden. Wel kunnen we in de teksten, zij het in andere
bewoordingen, aanwijzingen vinden voor mogelijke vraagstukken op dit gebied.
Bijvoorbeeld: de problemen die de GBA blijkbaar na 20 jaar veroorzaakt en die
men met nieuwe technologie wil oplossen, de stagnatie die men signaleert in het
verbeteren van de dienstverlening aan burgers, of de wijze waarop de
aanbevelingen over het Digitale Kluisje door de politiek opgepakt worden.

Het onderzoeken en diagnosticeren van circulariteiten betekent een
interventiestrategie die get:icht is op het expliciteren van wat niet in narratieven
aan de orde is en wat in de confrontatie tussen narratieven buiten de orde
geplaatst wordt. Meervoudige diagnostiek is derhalve een conditio sine qua non

216



Hoofdstuk 7 Het Digitale Kluisje als illustratie

om domeinoverschrijding, ontkoppeling en continuering van ICT met
betrokkenen te kunnen aanpakken.

7.3.6 Sturingsgevolgen
Tenslotte de laatste stap uit het methodische kader: het waarderen van
sturingsgevolgen en het verbinden van deze sturingsgevolgen aan het ontdekken
van handelingsalternatieven. Anders handelen impliceert nieuw materiaal en
nieuwe relaties tussen actoren voor diagnostiek. Vanuit een reflexief
constructivistische positie zijn diagnose en handelen keerzijden van dezelfde
medaille. Een voortgaand proces waarin een stroomafwaartse benadering voor
het bouwen van een 'goed functionerend' systeem gecompleteerd wordt met een
stroomopwaartse benadering voor het 'bouwen' van goed functionerende
interactieprocessen waarin het systeem weer kan worden afgebroken.
Sturingsgevolgen zijn niet beschreven in een taal waarin objectieve causale
relaties tussen handeling en effect worden aangebracht. Sturingsgevolgen hebben
betrekking op de niet gekende of ontkende inperkingen en afbakeningen en de
sturing daarvan op andere narratieven. Indien dit in uitsluiting van andere
narratieven resulteert zullen de effecten van bijvoorbeeld ICT niet als een
probleem verschiinen. Sturingsgevolgen zijn in dit kader een label voor een
verzameling generieke concepten die behulpzaam zijn om met actoren in een
specifieke situatie mogelijke sturingsgevolgen onder woorden te brengen. Het

conceptuele kader daarvoor bouwt voort op de eerder genoennde vier
perspectieven op kennisontwikkeling. Met de aangereikte concepten kan de
onderzoeker verbanden helpen leggen tussen circulariteiten en mogelijke
mechanismen die deze doen verzelfstandigen waardoor sturingsgevolgen
ophouden te bestaan.

Onderstaand volgen enkele onderwerpen die in een onderzoek aan de orde
kunnen komen.

_Sensemaking en methodologie. Hoe wordt beargumenteerd dat het
ideaal van een transparante overheid, er vgn uitgaande dat 'transparantie'
betrekking heeft op het kunnen volgen en aanspreken van medewerkers bij
overheden, gerealiseerd kan worden met ICI'-recepten? Zijn betrokkenen
reflexief ten aanzien van reificatie en fixatie die met de introductie van ICT juist
eerder tot intransparantie zullen leiden. Zoals bijvoorbeeld mogelijk het geval is
als landelijk gestandaardiseerde systemen lokale processen gaan domineren.

_Inversie en kennisontwikkeling. Is het moderniseren van ICT een
strategic waardoor de oorspronkelijke taken en rollen van een overheid uit het
zicht geraken? Zie het voorbeeld van de overheidsorganisatie die juist de
'noodzaak' van automatisering wil terugdringen door niet te registreren.
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_Moreel handelen en social spacing. Wordt met de introductie van ICT
het moreel handelen van partijen weggerationaliseerd en vervangen door social
spacing waarin disciplinering van het denken en handelen tot een voorspelbare
en risicoloze samenleving client te leiden. Of liever, een ontkenning of
afwenteling van onvoorspelbaarheid en risico betekent84

Deze voorbeelden richten zich op goed willende maar in een web van
irreflexiviteit vastgeraakte burgers, ambtenaren, politici en experts. We zijn niet
ingegaan op 'strategisch' handelende personen die, gezien het geworstel van
velen met ICT-beleid, ICT-systemen, en ICT-projecten, vele malen reflexiever
kunnen zijn in het benutten van de nieuwe mogelijkheden voor onwettige
handelingen. We hebben het dan over spelers die zich in een landelijke
identiteitsinfrastructuur ont-identificeren en de-personaliseren. Spelers die verder
zullen gaan dan de overtreders van privacy-wetgeving of het oneigenlijke gebruik
van voorzieningen.

7.3.7 Resumerend
Een onderzoek naar narratieven over het digitale kluisje zal zich niet volgens de
hiervoor geschetste stappen ontvouwen. Er wordt gependeld tussen actoren en
inhouden. Tussen wel en niet vigerende onderwerpen en spelers. Er zijn door de
aangereikte conceptuele kaders heen een viertal diagnostische lijnen te trekken
die het mogelijk maken vanuit verschillende invalshoeken en aangriipingspunten
de vraagstukken, en dus niet 'het vraagstuk' te omsingelen en uiteen te rafelen.
De vier lijnen zijn:

De lijn van de concepten en de inhoudelijke betekenissen. Waar richt het
vocabulaire zich op? Waar is sprake van 'stabilisering' van betekenissen? Welke
circulaire mechanismen kunnen aan de orde zijn die maken dat herinterpretatie
stagneert en sturingsgevolgen optreden?

_De lijn van de actoren. Waar is sprake van decontextualisering van
actoren? Welke spelers zijn geYncludeerd, welke actoren zijn buitengesloten,
welke andere rollen en verantwoordelijkheden van dominante actoren blijven
buiten beeld? Welke circulaire mechanismen zijn gaande?

84 Een vraagstuk dat betrekking heeft op het sluipende proces van het vergeten, op het wegrationaliseren van de
moraliteit en de verantwoordelijkheid, en op het streven naar een weg-met<le-pech-maatschappij. Een maatschappij
waarin de burger eist dat de Staat zijn of haar ongeluk ovemeemt en er voor zorgt dat niet alleen de risico's (Beck 1997)
gelijkelijk over de leden van de samenleving verdeeld worden maar ook het geluk. Hoe over geluk en pech na te
denken? De vraag is basaler en moet losgekoppeld worden van ICT. De vraag is hoe wil ik over geluk en pech nadenken
en wat maakt dat ik veronderstel dat de maatschappij of de Staat het monopolie op dit vraagstuk bezit. Het kunnen
onderhandelen en leren over interpretaties van geluk en pech is dus de kemvraag en niet het definitieve antwoord op
een instrumentele vraag. In het verlengde daarvan is een overheid een onderhandelende regisseur bij maatschappelijke
vraagstukken of een service organisatie voor het bestrijden van modem leed en onrecht.
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_De lijn van de methode. Waar is sprake van het impliciet maken of
houden van de productieregels en van de regels voor de validering daarvan?
Welke intellectuele positie en welke theoretische noties vormen de grondslag
voor het handelen van de groep spelers die zich centraal meent te kunnen
stellen? Ook hier spitsen we de analyse toe op de circulaire mechanismen die in
de productie van kennisclaims tot stagnatie kunnen leiden.

_De lijn van het artefact. Langs deze lijn kunnen we de drie vormen van
moderniteitskwalen verder toespitsen op de argumentaties die betrokkenen
aanvoeren om het artefact te prioriteren.

Het voorbeeld is gebruikt om de operationalisering van grondslagen en
concepten te illustreren. De voorbeelden zijn niet in interactie met betrokken
spelers ontwikkeld. De indruk zou gevestigd kunnen worden dat in een
methodische strategie analyse en diagnostiek centraal staan en het acteren (het
feitelijk handelen) er minder toe doet. Niets is minder waar. Het handelen is een
voorwaarde om rijk materiaal en rijke interacties te kunnen verzamelen.

7.4 Interveni8ren op meta-methodisch niveau

Inteiding
In deze laatste paragraaf gaan we nader in op de operationalisering van het meta-
niveau van de methodische strategie. De vragen die hierbij horen gaan over:

_Welke condities zijn voor een stroomopwaartse benadering van
vraagstukken in een interventiestrategie van belang?

_Wat betekent meervoudige diagnostiek voor het handelen van de
onderzoeker?

_Wanneer is het onderzoek klaar?

Condities voor onderzoek
De methodische grondslagen benadrukken de noodzaak van reflectie op het
eigen handelen door adviseur of onderzoeker. Deze zal zich bij aanvang van een
onderzoek- of adviestrajecten een aantal vragen stellen. Onder meer of  de  uraag tie
vraag is  en  of de  condities  voor een  interventiestrategie  aanwe  9#n. Met deze vragen

onderkent hij dat kennisontwikkeling, in dit geval over regievoering door
burgers, langs meerdere methodische hinen kan plaatsvinden en dat daarin de
'eigen positie' en 'eigen narratieve traditie' belangrijke filters zijn.

Over de definities van het vraagstuk, oftewel de 'inhoudehike settingen',
hebben we reeds een en ander gezegd. De condities hebben tevens betrekking
op 'de sociale settingen' en op de 'methodische settingen'. We gebruiken het
meervoud om duidelijk te maken dat er meerdere configuraties rond het
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vraagstuk bestaan en dat gaande het proces settings kunnen veranderen. De
condities gaan derhalve over:

_de toegankelijkheid van mensen en teksten (rijk materiaal en rijke
interacties),

_de mogelijkheid om de context van vraagstukken te adresseren (het
betrekken van narratieven die niet vigeren),

_ruimte om acties en concepten te varidren (stagnatie op meta-methodisch
niveau adresseren),

_eigenaarschap bij betrokkenen van het vraagstuk en de aanpak (anderen
kunnen faciliteren om tussen methodisch en meta-methodisch niveau te
pendelen),

focus kunnen houden op stagnatie en sturingsgevolgen (niet op
voorhand de mogelijkheid van circulariteit ontkennen).

De condities zullen mede bepalend zijn voor het 'contract' dat adviseur of
onderzoeker met opdrachtgever en betrokkenen sluit, voor zijn positionering in
het domein van onderzoek en voor de hulptroepen die de onderzoeker nodig
heeft om de reflectie op het eigen narratief te waarborgen. De setting van de
eerste stappen in een onderzoek naar regievoering en ICT beperkt zich
vooralsnog tot de 'werelden' van de tijdelijke commissie en van de vaste

Kamercommissie, en een enkel uitstapje naar buiten. Het zal evenwel duidelijk
zijn dat het betrekken van afwezige spelers voor de analyse van narratieven en
het ontdekken van handelingsalternatieven een essentiele voorwaarde is.

Het handelen van de onderzoeker
Het expliciteren van verborgenheden, het confronteren van narratieven, het
wegdenken van ICT-recepten, het herdefiniitren van vraagstukken, en andere
handelingen die aan de orde zijn geweest, zijn geen makkelijk of
vanzelfsprekende handelingen. Er zal bij een stroomopwaartse benadering
weerstand ontmoet worden. Ook de onderzoeker zal verleid warden om in
onderhandelingen en narratieve strategie8n meegezogen te worden. Denkbaar
zijn de reacties als te duur om dat allemaal uit te zoeken, te ingewikkeld, het
antwoord is toch duidelijk, of te ver af van de vraag. Dergelijke reacties  zi in
belangrijke uitingen. Het biedt mogelijkheden om argumenten voor of tegen een
bepaalde methode van analyseren, de afbakening van het vraagstuk,
betrokkenheid van actoren, en de 'arena' te bepalen. De onderzoeker en adviseur
zal binnen en buiten het onderzoek staan, vertrouwelijke relaties aangaan en
dienen te markeren waar hij als buitenstaander op pijnpunten zal gaan drukken.
Het handelen van de onderzoeker is derhalve mede onderwerp van reflectie.
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Hoofdstuk 7 Het Digitale Kluisje als illustratie

Afronding van het onderzoek
Tenslotte een laatste opmerking over de afronding van het onderzoek. Kan een
onderzoek afgerond worden als tegelijkertijd wordt gesteld dat verhalen over
ICT nooit finaal beslisbaar zullen zijn. Het onderzoek is niet afgerond als de
conclusies geaccepteerd zijn door de opdrachtgever en beloften gedaan worden
om verder te onderzoeken. Als interventiestrategie is het onderzoek afgerond als
spelers die bij een vraagstuk betrokken zijn zelf in staat zijn om als derde op
meta-methodische niveau op het spel dat gespeeld wordt kunnen en mogen
reflecteren.
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Probleemstelling,
In deze studie staan verhalen over informatie- en communicatietechnologie
(ICT) centraal. Beleidsnota's, evaluatiestudies, marktonderzoek en
projectplannen over ICT, bevatten argumentaties en uitspraken over
karakteristieken en mogelijkheden van deze technologie. Veelal hebben
redeneringen over ICT een vorm als: 'dankzij de nieuwe mogelijkheden ABC van
technologie ICT kunnen problemen XYZ opgelost worden, omdat mogelijkheid
A tot gebruik P zal leiden waardoor probleem Z verdwijnt'. De argumenten en
uitspraken in een dergehike redenering begrijpen we als uitkomsten van
processen, als verhalen waarin mensen hun ervaringen, interpretaties,
opvattingen en idealen onder woorden brengen. We spreken daarom van ICT-
narratieven. Het narratief heeft de functie anderen te overtuigen of te
beinvloeden. Een narratief maakt de eigen ervaringen en gedachten consistent.
In het narratief worden selecties en ordeningen gemaakt, wordt voortgebouwd
op aannames en veronderstellingen, en worden anderen betrokken dan wel
uitgesloten. Daarmee heeft een narratief betekenis voor de wiize waarop we de
wereld om ons heen begriipen; en heeft een ICT-narratief betekenis voor de
wijze waarop we de mogelijkheden van ICT voor de oplossingen van
vmagstukken begriipen.
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Een redenering over ICT kent, zoals dat voor elke redenering geldt, verborgen
aannames, afbakeningen en idealen. Zolang deze verborgenheden ontdekt
kunnen blijven worden, spreken we van argumentaties en conclusies die

herinterpreteerbaar zijn. Het kunnen herinterpreteren van het narratief betekent
dat mensen de gevolgen van een uitspraak of handeling, onder ogen kunnen
blijven zien. Zodra mensen irreflexief geworden zijn ten opzichte van hun
narratief zullen zij hun aannames, ordeningen, uitsluitingen, en dergelijke, niet
meer kunnen verbinden met de sturing die hun narratief heeft op anderen en op
henzelf. Geillustreerd dan de eenvoudige redenering die wij hier boven gaven
betekent herinterpreteren dat men zich bijvoorbeeld kan afvragen 'in welke
situaties mogelijkheid A van ICT niet tot gebruik P zal leiden', of'op grond van
welke aannames een verband verondersteld wordt tussen het gedrag dat bij
gebruik P van ICT hoort en het probleem Z'. Irreflexiviteit of onvermogen tot
herinterpreteren zal daarentegen kunnen betekenen dat iemand tot de conclusie
komt dat 'aangezien er nog onvoldoende van de mogelijkheid A van technologie
ICT gebruik wordt gemaakt, waardoor probleem Z onvoldoende is opgelost, de
mogelijkheden DEF van ICI' versie 2.0 nodig zijn om het gebruik P te
bevorderen'. Voortgaande irreflexiviteit betekent dat men de mogelijkheden van
ICT tot een vanzelfsprekend onderdeel van het eigen narratief maakt. Niet alleen
betere ICT maar vele andere maatregelen, zoals standaardisatie, koppeling,
training, rationalisering, zullen dan ingezet worden om met de aan ICT
toegekende mogelijkheid A het probleem Z op te lossen. Voortgaande
irreflexiviteit kan verder betekenen dat men de gevolgen van dergelijk handelen
'niet meer ziet', 'er geen verantwoordelijkheid voor neemt' dan wel als cell
'tijdelijk ongemak beschouwt dat met nieuwe technologie zal zijn opgelost'.

Hetgeen betekent dat men het ICT-narratief blijft continueren en dat andere

mogelijke probleemdefinities en andere mogelijke oplossingen uit het beeld

verdwijnen. Niet alleen het denken over ICT wordt dan ingeperkt, maar vooral
de mogelijkheid tot reflectie op dit denken over ICT.

Doelstelling
In deze studie richten we ons op drie vragen. We vragen ons allereerst af hoe we

voortgaande irreflexiviteit in ICT-narratieven kunnen herkennen of
diagnosticeren. Hiervan afgeleid behandelen we de vraag welke interventies
mogelijk zijn om het vermogen tot herinterpreteren te vergroten of op zijn minst
te problematiseren. Beide thema's worden voorafgegaan door de vreag welk

conceptuele kaders bruikbaar ziin om argumentaties en uitspraken over ICT
expliciet te maken. Dat wil zeggen: hoe kunnen we verborgenheden in een
verhaal ontdekken. De antwoorden op deze vragen dienen ons van de
gereedschappen te voorzien om per situatie en per vrgiagstuk met betrokkenen te
ontdekken welke bijdragen ICT kan leveren aan het mitigeren van een knelpunt
of aan het vergroten van een kwaliteit. Deze studie richt zich aldus op de
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ontwikkeling van een instrumentarium om denkvraagstukken die met ICT-
narratieven verbonden zijn, aan te pakken.

/lanpak
We ontwikkelen het instrumentarium in een vijftal stappen. Deze stappen zijn
achtereenvolgens:

_Welke posities kunnen we onderscheiden bij de ontwikkeling van kennis
over ICT en wat zijn daarin besloten verborgenheden?

_Wat zijn karakteristieken van de processen waarin kennis in de vorm van
claims geproduceerd wordt?

_Welke mechanismen zijn mede bepalend voor het vermogen tot
herinterpreteren van de kennis die over ICT is verzameld?

_Welke gevolgen kunnen aan voortgaande irreflexiviteit, of onvermogen
het eigen verhaal te herinterpreteren, verbonden ziin?

_Welke grondslagen zijn van belang om de inzichten, in de vorm van
conceptuele kaders die in de voorgaande stappen zijn ontwikkeld, als onderdeel
van een interventiestrategie in te zetten?

Kennisonhvikkeling en verborgenbeden
Uit enkele debatten tussen aanhangers van het modernisme en het
postmodernisme over de status van kennis over de werkelijkheid, destilleren we
in hoofdstuk 3 twee intellectuele posities. De positivistische waarin een
objectieve werkelijkheid verondersteld wordt en een constructivistische die een
werkelijkheid beschouwt als de resultante van constructieprocessen tussen
mensen. Beide posities worden verder uitgewerkt aan de hand van een viertal
perspectieven: methodologisch, epistemologisch, ontologisch en moreel. Met
behulp van dit vocabulaire benoemen we vervolgens de volgende bronnen of
oorzaken van verborgenheden: het impliciteren van methoden, het
decontextualiseren van actoren, het impliciteren van betekenissen en het
prior:iteren van artefacten. Met dit conceptuele kader zijn we in staat om
irreflexiviteit en sturingsgevolgen vanuit meerdere perspectieven te benaderen.

Productiekarakteristieken van kennisclaims

Met behulp van het organiseerperspectief van Karl Weick beschrijven we in
hoofdstuk 4 de bouwstenen van de processen waarin uitspraken over ICT
geproduceerd worden. Dit vocabulaire helpt ons niet alleen bij het expliciteren
van een redenering als 'mogelijkheid A leidt tot gebruik P en daarmee tot
oplossing Z'. Het is tevens behulpzaam om de mechanismen die
verborgenheden in stand houden te onderzoeken. We onderscheiden daarbij drie
mechanismen die aan de inzet van ICT verbonden kunnen zijn. In de eerste

plaats 'de onontkoombare continuYteit van ICT'. In de tweede plaats 'de
domeinoverschrijding van betekenissen betreffende de inzet van ICT' waarrnee
de ene groep van actoren het denken en doen van andere groepen voorschrijft.
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En als derde mechanisme 'de ontkoppeling van actoren' waardoor betrokkenen
niet in staat zijn gezamenlijk over de inzet van ICT na te denken.

Vermogen tot berinterpreteren en sturingsgevoken
In hoofdstuk 5 werken we met behulp van de concepten en theoretische noties
uit voorgaande hoofdstukken deze derde en vierde stap verder uit. Daarbij
maken we onderscheid tussen voortgaande irreflexiviteit en sturingsgevolgen op
methodologisch gebied, op het gebied van epistemologie en ontologie, en op
moreel en ethisch gebied. Gebruik makend van de inzichten van auteurs als
Bauman, Weick, Van Dijk en Van Dongen, ontwikkelen we een op ICT-verhalen
toegespitst conceptueel raamwerk. Hiermee kan een adviseur of onderzoeker in
de praktijk aan de slag gaan om methoden van kennisontwikkeling over of met
ICT te problematiseren en te waarderen; evenals de ordeningen en uitsluitingen
die gemaakt worden, en de wijze waarop in ICT-narratieven het vermogen tot
moraliseren beinvloed wordt.

GrondslaMn voor un interventiestrategie
Het instrumentarium dat in de hoofdstukken 3 tot en met 5 is beschreven vraagt

vervolgens om methodische grondslagen die het mogelijk maken de concepten
en theoretische noties in de praktijk in te zetten. Deze grondslagen worden in
hoofdstuk 6 behandeld. Beargumenteerd wordt dat vanuit een
constructivistische positie, waarin we ICT-narratieven in een voortgaand proces
willen kunnen expliciteren, problematiseren en waarderen, sprake is van
meervoudige diagnostiek. 'Meervoudigheid' betreft hier enerzijds het in beeld

brengen van andere narratieven over een situatie, vraagstukken, actoren, ICT-
toepassingen, en dergelijke. Anderzijds betekent 'meervoudigheid' het pendelen
tussen het niveau van een narratief in enkelvoud en het meta-niveau van de
confrontatie tussen narratieven en de verte]lers daarvan.

Tenslotte
Dit is een methodische studie. Een studie die zich richt op het instrumenteren
van personen die verhalen over ICT op een kritisch wijze willen benaderen om
belangen, ideologieen, kortzichtigheid, onverantwoordelijkheid en bluf aan te
pakken. In de voorgestelde methodische strategie zijn handelen en reflectie
keerzijden van dezelfde medaille. Met deze studie wordt een vertoog geopend
om bij de ander ruimte voor reflectie te creeren en handelingsalternatieven te
verkennen. Het vertoog confronteert de ander met de mogelijkheid om geheel
andere vragen te stellen. Deze vragen betreffen niet de mogelijkheden of
gevolgen van ICT maar de inhoudelijke, methodische en sociale structurering
van het ICT-narratief en de handelingsmogelijkheden die daarmee geconstrueerd
worden. De aangereikte concepten en noties zijn bedoeld om los te komen van
de oorspronkeliike narratieve structuren en bedoeld om door reflectie
handelingsalternatieven te herontdekken.
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Het herontdekken van de bronnen van verborgenheden in redeneringen over
ICT is alleen mogelijk door met ICT en de vertellers van het ICT-verhaal in de
praktijk te handelen. Het vinden van oplossingen met ICT is alleen mogelijk
door op dit handelen vervolgens te reflecteren. In het laatste hoofdstuk 7 geven
wij een korte illustratie van het ontwikkelde instrumentarium aan de hand van
een vraagstuk uit de praktijk. Het betreft hier het zogeheten Digitale Kluisje. Een
vraagstuk met een dubbele betekenis: het geeft tevens een voorbeeld van de
wijze waarop ons denken over ICT gekluisterd kan raken.
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SUMMARY

Problem statement
This thesis focuses on narratives about information and communication
technology (ICT). Policy documents, evaluation studies, market research and
project plans about ICT, contain argumentations and conclusions regarding the
characteristics and possibilities of this technology. Often these theories about
ICT are formulated as follows: 'thanks to the new possibilities ABC that ICT
offers, problems XYZ will be solved, since possibility A willlead to the use of P,
which in turn creates a solution to problem Z.' The argumentations and
conclusions in such theories are understood as outcomes of narrative processes
in which people voice their experiences, interpretations, opinions and ideals.
Therefore, the term ICT narratives is used. A narrative is both a means by which
others can be persuaded or influenced and a way in which one's own experiences
and thoughts can be made consistent. In narratives, selections and hierarchies
are made, earlier assumptions and suppositions are expanded on and others are
included or excluded. As such, a narrative is relevant to people's understanding
of the world; and an ICT narrative is relevant to people's understanding of the
possible solutions that ICT can offer.

Theories about ICT will have gaps, like all other theories. As long as these
undiscovered areas continue to be explored, the argumentations and conclusions
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remain subject to reinterpretation. The ability to reinterpret narratives means
that people are open to the consequences of their conclusions or actions. As
soon as people have become irreflexive with regard to their narrative, they will
no longer be able to link their assumptions, hierarchy, exclusions et cetera to the
influence that their narrative has on others and on themselves.  If we return to
the simple theory given above as an illustration, the following questions might be
asked: 'in which situations will ICT possibility A not lead to the use of P', or 'on
the basis of which assumptions do we think that problem Z and the behaviour
linked with the use of P are connected.' In contrast, irreflexivity, or the inability
to reinterpret, might lead to the following conclusion: 'since ICT possibility A is
still not sufficiently used and the solution to problem Z is not satisfactory, ICT
possibilities DEF version 2.0 are needed to stimulate the use of P.' Continuous
irreflexivity means that people make the possibilities of ICT a natural part of
their own narratives. Not only improved ICT will be used to solve problem Z
with ICT possibility A, but many other measures, such as standardization,
linking, training, and rationalization will be taken as well. Furthermore,
continuous irrefiexivity might mean that people 'are no longer able to see' the
consequences of such actions, or that they 'cannot take responsibility', or that
they 'consider it a temporary inconvenience which will be solved by new
technology'. This means that the ICT narrative will be upheld and that other
definitions of problems and other solutions are disregarded. Both thinking about
ICT and, more importantly, the ability to reflect on thinking about ICT will be
bounded.

Objective
This study focuses on three questions. First of all, how can the continuous
irreflexivity in ICT narratives be recognised or diagnosed. A related question is:
which interventions will increase the ability to reinterpret, or at least
problematize narratives. Both themes are preceded by the question which
conceptual frameworks can be used to explicitize argumentations and
conclusions about ICT. In other words: how can the gaps in a narrative be
explored. The answers to these questions are supposed to provide tools which
enable us and the people involved in individual situations to discover how ICT
can contribute to the Solution to bottlenecks and to an increase in quality. Thus,
this study focuses on the development of a set of tools with which issues

concerning ICT narratives can be approached.
Approach
A set of tools is developed in five steps. These steps are:

_Which positions can be distinguished in the development of knowledge
about ICT and which are the gaps?
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_What are the characteristics of the processes through which knowledge,
in the form o f claims, is produced?

_Which mechanisms (partly) determine the ability to reinterpret the
knowledge that has been gathered about ICT?

_Which consequences can be the result of continuous irreflexivity, or the
inability to reinterpret narratives?

_Which foundations are important to the insights that have been
developed, in the shape of conceptual frameworks, in the earlier steps as part of
an intervention strategy?

Development of knowledge and gaps
In chapter 3, two intellectual positions are distilled from several debates between
modernists and postmodemists about the state of insight into reality. The

positivist approach, in which an objective reality is presupposed and a
constructivist approach, which considers reality to be the result of a construction
process between people. Both positions are further developed with the aid of
four perspectives: methodological, epistemological, ontological and moral. With
the aid of this vocabulary, the following sources or causes of gaps are found:

implicitizing methods, decontextualizing actors, implicitizing meanings and
prioritizing artefacts. This conceptual framework enables us to approach
irreflexivity and the consequences of steering from several perspectives.

Characteristics  of production  of knowledge  claims
In chapter 4, the building stones of the processes in which conclusions about
ICT are produced, are described with the aid of Karl Weick's organisation
perspective. This vocabulary not only helps us in explicitizing a theory such as
'possibility A leads to the use of P and therefore to solution Z.' It is also
instrumental in investigating the mechanisms that are responsible for the gaps.
Three mechanisms that are connected with the use of ICT call be distinguished.
First of all, 'the inevitable continuity of ICT'. Secondly, 'the surpassing of the
domain of meanings with regard to the use of ICT' with which one group of
actors controls the thoughts and actions of other groups. The third mechanism
is 'the disconnection of actors' which leaves the people involved unable to think
about the use of ICT together.

Tbe  abili)  to  reinterpret  narratives  and  tbe  consequences  of steering

In chapter 5, the third and fourth step are worked out with the aid of the
concepts and the theoretical notions from earlier chapters. A distinction is made
between continuous irreflexivity and consequences of steering in a
methodological, epistemological and ontological field and on moral and ethical
grounds. Using the insights of authors such as Bauman, Weick, Van Dijk en Van
Dongen, a conceptual framework, aimed at ICT narratives, is developed. With
this framework, an advisor or researcher can problematize and evaluate methods
of knowledge development about or with ICT in practice; as well as the
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selections and hierarchies that are present in the narrative and the way in which
the ability to moralise is influenced in ICT narratives.

Foundations for an intervention strategy
The set of tools that is described in chapters 3 through 5 requires
methodological foundations that will enable us to use the concepts and
theoretical notions in practice. These foundations are dealt with in chapter 6. It
is argued that from a constructivist point of view, in which ICT narratives will be
explicitized, problematized and evaluated, multiple diagnostics are required.
'Multiplicity' here refers to on the one hand the mapping of other narratives
about situations, questions, actors, ICT applications, et cetera. On the other
hand, 'multiplicity' refers to the interaction between the level of a narrative in the
first person and the meta-level of the confrontation between narratives and their
narrators.

Conclusion
This is a methodological study, aimed at providing tools to people who want to
have a critical approach to ICT narratives, in order to be able to tackle interests,
ideologies, short-sightedness, irresponsibility and bluff. In the methodological
strategy that is proposed, actions and reflections make up the two sides of the
coin. This study is an exposd, intended to create room for reflection and explore
different courses o f action. The expose confronts others with the possibility to
ask completely different questions. These questions do not concern the
possibilities or consequences of ICT, but rather the intrinsic, methodical and
social structuring of ICT narratives and the courses of action that can be
construed accordingly. The concepts and notions that are presented should
disconnect people from the original narratives structures and allow them to
rediscover courses of action through reflection. The cause o f gaps in ICT
theories can only be rediscovered when one works with ICT and works together
with the narrators of ICT accounts in practice. ICT solutions can only be found
by reflecting on these actions. In chapter 7, the final chapter, a brief illustration
is given o f the set o f tools that has been developed with the aid of a practical
situation. It is about the so-called Digital Vault. A question with a double
meaning: it is exemplary of the manner in which our thoughts about ICT can
become bounded.
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GLOSSARIUM

Dit glossarium bevat omschrijvingen van enkele veel gebruikte vaktermen.
Daarbij is niet gestreefd naar een eenduidige definitie van een term maar veeleer
naar enkele, soms vanuit verschillende posities benaderd, omschrijvingen aan de
hand van citaten van auteurs.

Aesthetic space
Aesthetic space is plotted affectively, by the attention guided by curiosity and the
search for experiential intensity (Bauman 1993:146).  Zie ook social space.

Aestethic spacing seeks fuzziness and movable partitions, the shocking value of
novelty, of the surprising and the unexpected, expectations that always move
faster and stay ahead of fulfilment (Bauman 1993:179).

Focus at the creation of seductive powers solely from being on the move and
ready to disappear once commanded (moral spacing threatens this focus by
tending to fix, arrest and immobilize these things) (Bauman 1993:180).

Cognitive space
Cognitive space is construed intellectually, by acquisition and distribution of
knowledge (Bauman 1993:146). Zie ook social space.
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Cognitive space focus at 'lofty and indifferent impersonality of rules' and 'purity
of reason without affection' (Bauman 1993:180).
Condition Humaine
De basisaanname is hier dat menselijk leven in een sociaal vacuum ondenkbaar
is. Daar waar mensen afgesneden zijn van het interactieproces of daar waar dit
geblokkeerd raakt en tot stilstand komt, moet men uitgaan van kwaliteitsverlies.
Het omgaan met clit kwaliteitsverlies lijkt alleen mogelijk in termen van negatieve
sturing.  Men kan niet als substituut o f positief sturende instantie optreden
teneinde in een opvulling van zo'n vacuum te voorzien. Vanuit een dergelijk
interactieperspectief brengt dit als beperking met zich mee dat men uitsluitend
kan werken aan de condities, waarin de betrokkenen zelf dit vacuum opheffen of
voorkomen (Dongen 1996:17).

(...) principle defining features of the human condition: multiplicity and
heterogeinty of peoples, events and things, emphasizing particularity,
contingency and difference (Chia 1996:115).
Constructivism
The constructivist paradigm (Guba & Lincoln) assumes a relativist ontology
(there are multiple realities), a subjectivist or transactional epistemology (knower
and subject create understandings) and a naturalistic (in the natural world) set of
methodological procedures, or a hermeneutic, dialectical methodology. Findings
are usually presented in terms of the criteria of grounded theory: credibility,
transferability, dependability and conformability (or trustworthiness and
authenticity) (Denzin 1994). Zie ook positivism.

_credibility: prolonged field engagement, persistent observation,
triangulation, peer debriefing, negative case analysis, referential analysis and
member checks,

transferability: thick description,
_dependability: overlapping methods, stepwise replication and inquiry

audits,
_confirmability: audit trails.

(...) assumes a idealist ontology: what is real is a construction in the minds of
individuals (Schwandt 1994).

(...) is deeply committed to the view that what we take to be objective
knowledge and truth is the result of perspective. Knowledge and truth are
created, not discovered by mind. A constructivist perspective emphasizes the
pluralistic and plastic character of reality. Pluralistic in the sense that reality is
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expressible in a variety of symbol and language systems. Plastic in the sense that
reality is stretched and shaped to fit purposeful acts of intentional human agents.
In place of a realist view of theories and knowledge, constructivists emphasize
the instrumental and practical function of theory construction and knowing
(Schwandt 1994).

Constructionism (...) may be understood as initial outcomes of the move
towards thinking upstream. Versus the realist/modernist view underwriting
representaionalism. Facts are true not because they correspond to the world.
They become true because we believe in them, use them repeatedly 'as if they are
true'. They get the status of truth. Knowledge is not a matter of getting things
right, but of acquiring habits of action which enable us to Cope effectively with
our reality. Acquiring 'knowledge' is the name we give to our experience of
becoming competent actors within a social collective. Science, as an human
activity, is not about the search for transcedental truths but is better understood
as legitimized social practizes, reflecting the consent and solidarity of a
community of inquirers. Reality is an outcome rather than a cause (Chia
1996:14).

Social constructivism is called bij Steier 'naive or first order constructionism'
when a researcher attempts to study constructions o f realities of others in an
objective manner. They are trapped in a realist vision of scientific practice (Chia
1996:65).
Culture

(...) double-sided characterization of culture: normative definition, refering to
civilization, and descriptive definition, refering to variation (Dongen, A.M.
1997:54).

(...) (Shibutani) can be conceptualize as a perspective which 'precedes, defines
and guides' experience (Dongen, A.M. 1997:75).

(...) (Mead) a benchmark or reference in making decisions concerning their
behaviour: 'taking the role of the generalized other'. Old definition focuses at
norms and values of entire populations leading to homegeneous definitions
(Dongen, A.M. 1997:75).

(...) (Swidler) (1) a toolkit (symbols, stories, rituals, art forms) used to overcome
problems people are confronted with, different toolkits are available, (2) focus

on strategies of action (in stead of values): persistent ways of ordering action
through time, (3) culture is  not a goal but a basis o f which strategies of action are
constructed (ref: retention as memory basis voor assembling rules in Weick)
(Dongen, A.M. 1997:78).

243



ICT en het gel(luisterde denken

De-centring tbe subject
(...) Derrida replaces the grand isolation of the modern subject with the notion
of agency as a system of relations between strata. The subject is no longer self-
directing but is instead a convenient location for the throughput of discourses
(Hassard 1994:15).

Deconstructionism /  deconstruction

(...) (Denzin) aims to subvert the meaning of a text (to show how its dominant
and negotiated meaning can be opposed),to expose the ideological and political
meanings that circulate within the text (particularly those which hide or displace
racial, class, ethnic and gender biasses), to analyse how texts address problems of
presence, lived experience, the issues of subjects, authors and their
intentionalities (Schwandt 1994).

(...) is undoing or dismantling the conceptual oppositions in linguistic (there is
no reality out there) conventions which have provided the bases for framing our
modern experiences of social reality. (...) is to expose the persistent domination
of one term over an other On terms of explanatory power) in the production of
scientific knowledge (Schwandt  1994).

(...) seeks to disorganize and, hence, neutralize the power of organized
hierarchical systems of conceptual categories which serve to frame the discourse
on organisation and, therefor, to situate it differently (Chia 1996:145).

(...) is first and foremost a critical intellectual activity whose primary focus is the
analysis of this linguistic organization of our experiences (...) versus modernist
discours: linguistic organization of thought processes which legitimize the focus
on reason, meaning and truth as the ultimate objects of intellectual inquiry (Chia
1996:191).

Organizational analysis can be understand of as a form of deconstructive
practice intended to resist the seductions of using readily available concpets and
catagories that provide the intellectual bases for traditional knowledge formation
(Chia 1996:192).

Derri :la's postmodernism is founded on a deconstructive approach which, on
inverting the notion o f construction, illustrates how superficial are the normative
structures o f the social world. Den:ida's aim is to show how processes of
rationality serve to obscure the logical undicidability which resides at the core of
social action (Hassard 1994:10).

244



Glossarium

Dialectiek
Een ontwikkeling die via onder]inge tegenstellingen verloopt. In een dialoog via
woord en wederwoord discussiEren (Peursen 1994:88).

Di»ance
(...) (Derrida) implies an active and ongoing process of differing in space and
time in order to enable terms to achieve some stability o f meaning. Meaning is,
therefore, the outcome o f a violently enforced demarcation which is
continuously at work within text (Chia 1996:191).

(Derrida) The signified concept is never presented in and of itself (...) every
concept is inscribed in a chain or in a system within which it refers to the other,
to the concepts, by means of the systematic play of differences (Hassard
1994:14).
Discourse
Organizational discourse: (...) ways of thinking about organizing, taken-for-
granted, more-or-less unconscious meta-understanding about the way things are
achieved in society. In particular that kind of thinking which unquestionly
accepts the fact that certain activities need to be structured, that contributes to
'the increasing organization of everything' (Mills 1994:134).

Dualism
(...) states that investigator and the investigated 'object' are assumed to be
independent entities (dualist versus transactional epistemology) (Guba 1994).

Epistemology
(...) refers to a set of questions, the way understanding is created (subjective,
objective, et cetera), how do we know the world (Denzin 1994).

(...) refers to the relationship between the inquirer and the known (Denzin
1994).

Epistemological questions: what is nature of the relationship between knower
and what can be known, (...) this is subject to ontological prejudices of the
knower, both epistemology and omtology influence the methodological
positions  (Guba  1994).

Historical move from (Guba 1994: 111):

_positivism's dualist, objectivist assumption that enables the investigator
to determine 'how things really are' and 'how things really work',

_postpositivism's modified dualist/objectivist assumption that it is
possible approximate, but never fully know, reality,
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_critical theory's transactional/subjectivist assumption that knowledge is
value mediated and hence value dependent,

_constructivism's broader transactional/subjectivist assumption that sees
knowledge as created in interaction among investigator and respondents.

Vanuit een epistemologie stellen we de vraag hoe we een werkelijkheid kunnen
kennen. In hoeverre en op welke wijze is de wereld kenbaar? Hoe verschaffen
wij ons toegang tot het verschijnsel conflict? Welke definities en opvattingen zijn
er in omloop? Welke daarvan kunnen de toets der kritiek doorstaan? In hoeverre
en onder welke voorwaarden is een wetenschappelijke benadering mogelijk? Wat
zijn de beperkingen van een theorie en de daarbij behorende
onderzoekmethoden als een kader voor onze waarneming? Door de
mogelijkheid van kennis als een probleem te beschouwen, stellen we ons kritisch
op ten aanzien van de mogelijkheden tot een diagnose van een gebeurtenis (...)
te komen (Dongen 1996:16).

(...) 'Keeping order' means keeping society - that web of social interactions -
structured. Epistemologically structure means predictability (Bauman 1993:123).
Equivocality

(...) the basis raw materials on which organizations operate (...) informational
inputs that are ambiguous, uncertain, equivocal (Weick 1979:6).

Etbnometbodology
(...) is a qualitative research approach concerned with reality-constituting
interpretive practices. This approach examines how human beings construct and
give  meaning to their actions in concrete social situationsn (Denzin  1994).

(...) (Garfinkel) the interaction process in which shared meaning is constructed
(part of symbolic interactionism) (Dongen, A.M. 1997:76).
Ethics
The great issues of ethics (dealing with moral problems): human rights, social
justice, balance between peaceful co-operation and personal self-assertion,
synchronization of individual conduct and collective welfare (Bauman 1993:4).

Moral concerns have lost nothing of their topicality, the postmodern approach
to ethics consists first and foremost not in the abandoning of characteristically
modern moral concerns, but in the rejection of the typiCally modern ways of
going about its moral problems (that is responding to moral challenges with
coercive normative regulation in political practice, and the philosophical search
for absolutes, universals and foudations in theory) (Bauman 1993:4).
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(...) a moral code, wishing to be the moral code, the one and only set of mutually
coherent precepts that ought to be obeyed by any moral person - views the
plurality of human ways and ideals as a challenge, and the ambivalence of moral
judgements as a morbid state of affairs yearning to be rectified (Bauman
1993:21).

Etbiscbe procedure
De sociale integratie theorie is (...) een algemene methodologie die een ethische

procedure biedt die wezenlijk sit:uatie-specifiek is, Zij brengt als het ware de
schending van een gronswet in een concrete sociale situatie aan het licht (zie ook
condition humaine). Die 'grondwet' verwijst naar het behoud van het
interactieprincipe en de mogelijkheid om betrekkingen aan te gaan. (...) Het
normatieve aspect van deze theorie schuilt in de negatieve toetsing op het
verhinderen van interactie. Zolang deze conditie geschonden is (...) kan een
consensus over o f de keuze van een feit of waarde niet geaccepteerd worden

(Dongen 1996:245).

Grammar
The grammar consists of recipes for getting things done when one person alone
can't do them and recipes for interpreting what has been done (Weick 1979:4).

Hermeneutics
(...) is an approach to the analysis of texts that stresses how prior understan-
dings and prejudices shape the interpretive process (Denzin  1994).

Hyper-reality

(...) (Baudrillard) words and images are connected through 'fictional', socially

relative, forms of intellectual practice (Hassard 1994:xiii).

The relationship between a concept and its reference object (the extra-linguistic
world) is arbitrary and socially determined. (Baudrillard, Eco) an artificial hyper-
reality has arisen consisting of pictures, signs, words, and concepts that float
around in media (Bj6rkegren 1994:109).

Idealism

(...) assumes that what exists depends on ourselves (zie ook Realism)
(Bj6rkegren 1994:105).

Ideology
(...) the concept of ideology can be used to refer to the ways in which meaning

serves, in particular circumstances, to establish and sustain relations of power
which are systematically asymmetrical (...). Ideology, broadly speaking, is
meaning in the service of power (Thompson, j.B. 1994:7).
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Ideosyncratic
(...) science directs the attention to the specifics of particular cases (versus
nomothetic) (Denzin  1994).
Ironie
De ironie keert zich tegen schijnrealiteiten. 'Waar' is datgene dat dienstig is aan
een vri je discussie. Ironie betekent waarden en normen twijfelachtig beschouwen
(Peursen 1994:96).

Knowledge
(...) (Rorty) acquiring habits of action for coping with reality (versus getting
things right). These habits of action are what we call 'beliefs' and the process of
inquiry is nothing more than a matter of continually reweaving webs of beliefs
into more acceptable forms, rather than the straightforward application of pre-
specified criteria to a particular case (Chia 1996:111).

(...) (Gergen) is not something that exists in the mind, it is a social product tied
to a social rationality (Chia 1996:111).

(...) (Star) knowing is both situated and distributed and cannot be abstracted out
of the context of the situation (Chia 1996:163).

Meaning/ betekenis
Betekenis geven (symbolisch interactionistisch perspectief van Blumer)  een
proces van communicatie met zichzelf. Dankzij dit proces van zelfcommunicatie
wordt verklaren een kwestie van het hanteren van betekenissen. De handelende
persoon kiest, controleert, stelt uit, hergroepeert en verandert de betekenissen in
het licht van de situatie waarin hij zich bevindt en op grond van de richting van
zijn handelen. Daarom moet verklaren ook niet beschouwd worden als een
louter werktuigelijk toepassen van vastgelegde betekenissen, maar als een
scheppend proces, waarin betekenissen gebruikt en herzien worden als
instrumenten voor het richting geven en vormen van de handeling (Feltmann
1984:208).

Metqbsisibe posities

(...) (Rorty) 'de Plato-Kant canon' boven onze veranderende wereld wordt een
onveranderlijke gesteld met begrippen als tijdloze substantie, God, de ziel of het
Zelf. Er wordt een hogere eenheid gezocht (de algemene natuur, de universele
ratio, het wezen der dingen). Uiteindelijk leidt dit tot een ontkenning van het
pluralisme in onze gewone wereld (Peursen 1994:64).
Metbod
(...) a technique fur gathering and analysing data (Schwandt 1994).

248



Glossarium

Methodologyl metbodologie
(...) refers to questions about'how do we know the world, or gain knowledge
about it' (Denzin  1994).

Historical move  from  (Guba  1994:  111):
_positivism's experimental/manipulative methodology that focuses on

verification of hypothesis,
_postpositivism's modified experimental/manipulative methodology

invested in critical multiplism focusing on falsification of hypotheses,
critical theory's dialogic/dialectical methodology aimed at the

reconstruction of previously held constructions (criteria action, hope,
awareness),

_constructivism's hermeneutic/dialectical methodology aimed at the
reconstruction of previously held constructions (criteria consensus constructions
that are more informed and sophisticated).

Vanuit een methodologie stellen we de vraag hoe de wereld o f de werkelijkheid
hanteerbaar is. Hoe kunnen we veranderingen tot stand brengen? Over welke
mogeliikheden beschikken we om in te grijpen en is daarbij sprake van bepadde
beperkingen? Welke factoren spelen een rol bij het opzetten van interventies (...)
pongen 1996: 16).

Moderni modernism l  modernity
(...) social science disciplines have taken as their mission the analysis and

understanding of the patterned conduct and social processes of society,
presupposing that the world can be observed objectivily (Denzin  1994).

Modernism was deeply committed to the view that the facts of the world are
essentially there for study. They exist independently o f us as observers, and if we
are rational we will come to know the facts as they are (versus constructivism)
(Schwandt 1994).

(...) (Habermas) Modernity lives on the experience of rebelling against all that is
normative. The preceding (premodern epoch) was dominated by theological
explanations of causality. Modernism has not fulfilled its promise to solve social
problems through the rational organization o f every day social life (Carter
1994:85).

Modernity is thus the consequence of a process of modernization, by which the
social world comes under the domination of asceticism, secularization, the
universalistic claims o f instrumental rationality, the differentiation of the various
spheres of the life world, the bureaucratization of economic, political and
military practices and the growing monetarization of values (Reed 1994:166).
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Modernity is about conflict-resolution, and about admitting of no contradictions
except conflicts amenable to, and awaiting resolution. The moral thought and
practice of modernity was animated  by the belief in the possibility of a non-
ambivalent, non-aporic ethical code (Bauman 1993:8).

With one stone of rationality, modernity killed tWO birds. It managed to recast as
inferior and doomed all those forms of life which did not harness their own
pains to the chariot of Reason. And it obtained a safe conduct for the pains it
was about to inflict itself. Both achievements gave it the confidence and the
courage to proceed which otherwise it would have sorely lacked (Bauman
1993:226).

Moral
(...) the aspect of human thought, feeling and action that pertains to the
distinction between 'right' and 'wrong' (...) by and large the accomplishment of
the modern age (Bauman 1993:4).

(...)  the moral thought and practice  o f modernity was animated by the belief in
the possibility of a non-ambivalent, non-aporetic (aporia: a contradiction that
cannot be overcome) ethical code. Postmodern means holding a disbelief in such
a possibility (Bauman 1993:10).

(...) the moral is what resists codification, formalization, socialization,
universalization. The moral is what remains whwn the job of ethics, the job of
Gleichschaltung, has been done (Bauman 1993:54).

Morality which we inherited from pre-modern times - the only morality we have
- is a morality of proximity, and as such woefully inadequate in a society in which
all important action is an action on distance (Bauman 1993:217).

Moral space
(...) is constructed through an uneven distribution of felt/assumed responsibility
(zie ook social space) (Bauman 1993:146).

Narrativel narratief
(...) a story told by scientists that are accounts couched and framed within
specific storytelling traditions, often defined as paradigms (Denzin  1994).

(...) (Shibutami) een persoonlijke, geordende manier van kliken, en behulpzaam
om een steed s weer veranderende wereld als betrekkelijke stabiel, ordelijk en
voorspelbaar te maken (Dongen A.M. 1997:75).
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Naturalistic inquiry
(...) means to study things in their natural settings, attempting to make sense of,
or interpret, phenomena in terms of the meanings people bring to them (Denzin
1994).
Nomotbetic

(...)  science is based on probabilities derived from the study of large numbers of
randomly selected cases. Statements stand above and outside the constraints of
everyday life (versus ideosyncratic) (Denzin  1994).

Ontology/ ontologie
(...) refers to questions concerning'what kind of being is the human being' and
'what is the nature  of reality' (Denzin  1994).

Ontological questions: what is the form and nature of reality, and, therefore,
what can be known about it (Guba 1994).

Historical move from (Guba 1994: 111):

_positivism's position of naive realism, assuming an objective external

reality upon which inquiry can converge,
_postpositivism's critical realism, which still assumes an objective reality

but grants that it can be apprehended only imperfectly and probabilistically,
_critical theory's historical realism, which assumes an apprehendable

consisting of historically situated structures that are, in the absence of insight, as

limiting and confining as if they were real,
_constructivism's relativism, which assumes multiple, apprehendable, and

sometimes conflicting social realities that are the products of human intellects,
but that may change as their constructors become more informed and
sophisticated.

Vanuit de ontologie stellen we de vraag wat de ware werkelijkheid is of de
werkelijke waarheid, waarin wi j leven. De werkelijkheid verschijnt dan
bijvoorbeeld in de vorm van interne consistentie en patronen van
oorzakelijkheid. Wanneer we de ontologievraag op een positieve manier kunnen
invullen dan is tevens de context van een verschijnsel bepaald (...). De vraag
naar de essentie van, of de ontologische status van het verschijnsel (...) wordt
dan vastgesteld (Dongen 1996:15).

(...) a being-realist (versus becoming-idealist) ontology creates a chain of
interlocking commitments which reinforces a representational epistemology -
resulting in positivistic claims in organization studies (...) an unshakable
confidence in the notion of'accuracy of representation' (Chia 1996:21).
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(...) 'Keeping order' means keeping society - that web of social interactions -
structured. Ontologically, structure means relative repetitiousness, monotony of
events (Bauman 1993:123).
O,gani»lion / o,gani ing
Organization (Law): ordered networks o f heterogeneous materials (humans,
apparatus) whose resistance has been provisionally overcome (actor-network)
(Chia 1996:162).

Organizing: a consensually validated grammar for reducing equivocality by
means of sensible interlocking behaviours (Weick  1979).

Organization: punctualization, reduction, simplification of networking
relationships (bounded rationality, substitution, abbreviation, displacement) via
translation strategies contribute to the create the appearance of unity and self-
identity (Chia 1996:164).

From a deconstructive mode organizations are viewed as an accomplishment
resulting from the ongoing inter-actions of complex linguistic and social
micropractices that are inextricably associated with the taxonomic urge to order
our life experiences (Chia 1996:208).

(Vroom) Organisaties moeten worden gezien als complexe en dynamische
betekenisstructuren die door de onderscheiden partijen worden gebruikt om hun
medespelers zo te beheersen dat hun op eigen belang gebaseerde definitie van de
maatschappelijke problemen uitgangspunt vormt voor een oplossing daarvan,
die in hun ogen doelmatig en doeltreffend is (Feltmann 1984:205).
Perspective

(...) is, in contrast with a paradigm, less well developed. A user can more easily
move between perspectives (Denzin  1994).

(...)  (Shibutani) is an ordered view of one's world what is taken for granted
about the attributes of various objects, events and human nature.  (...)  The  fact
that men have such ordered perspectives enables them to conceive of their ever
changing world as relatively stable, orderly and predictable. (Dongen A.M
1997:75).
Positivism

(...)  asserts that objective accounts of the world  can be given. The positive
science tradition contends that there is a reality out there to be studied, captured
and understood (Denzin 1994). Zie ook constructivism.
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Conventional positivist criteria for adequacy:

_internal validity (the degree to which findings correctly map the
phenomenon in question),

_external validity (the degree to which findings can be generalised),
reliability (the extent to which findings can be replicated, or reproduced,

by another inquirer),
objectivity (the extent to which findings are free from bias).

Positivist and postpositivist paradigms work from within a realist and critical
realist ontology and objective epistemologies, and rely upon experimental, quasi
experimental, survey, and rigorously defined qualitative methodologies (Denzin
1994).

Positivists and postpositivists argue that they do good science, that is free of
individual bias and subjectivity. Postmodernism is an attack on reason and truth
(Denzin  1994).

Postmodernism /  postmodernisme
(...) is a contemporary sensibility, developing since World War II, that privilages
no single authority, method or paradigm (Denzin  1994).

Postmodernists argue that positivist methods are but one way o f telling a story
about society or the social world. No better, no worse than any other method
(Denzin 1994).

Postmodernists (radical view) argue that positivism produce only a certain kind
of science that silences too many voices (Denzin  1994).

(...) has contributed to the understanding that there is no clear window into the
inner life of an individual. Any gaze is always filtered through the lenses of
language, gender, social class, race and ethnicity. There are no objective
observations, only observations socially situated in the worlds of the observer
and the observed. Subjects are seldom able to give full explanations of their
actions or intentions; all they can offer are accounts or stories about what they
did and why (Vidich  1994).

(...) is een overkoepelend begrip om zeer uiteenlopende manieren van denken
alsnog onder 66n noemer te brengen. Daarbij is sprake van een gevarieerd

gezelschap auteurs en denkers (..). Als gemeenschappelijk kenmerk nemen ze
afstand van het modernisme zoals dat van grote invloed wordt geacht op ons
hedendaagse denken en bestaan. Met name het geloof in  de menseliike rede

ofwel de rationaliteit als basis van het menselijk handelen wordt bekritiseerd.
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Datzelfde geldt voor de mogelijkheid van grote, universele en sluitende systemen
van menselijke zingeving als verklaring voor het leven (Dongen 1996:24).

(...)  'post' not in the 'chronological' sense, but in the sense of implying that the
long and earnest efforts of modernity have been misguided, undertaken under
false pretences and bound to - sooner or later - run their course (Bauman
1993:10).
Poststructuralism
(...) asserts that language is an unstable system of referents, thus it is impossible
ever to capture completely the meaning of an action, text or intention (Barthes)
(Denzin 1994).

Qualitative research
(...) is multiparadigmatic and (thus) multimethod in focus, involving an
interpretive, naturalistic approach to its subject matter. It crosscuts the
humanities and the social and physical sciences. (...) is inherently political and
shaped by multiple ethical and political positions (Denzin 1994).

(...)  deploys a wide range of interconnected interpretive methods, always seeking
better ways to make more understandable the worlds of experience (which are
many and which can never be described objectively) that have been studied
(Denzin 1994).

(...) Any attempt to give an essential definition of qualitative research requires a
qualitative analysis of the circumstances that produce such a definition (Denzin
1994).
Rgalism

(...) in science is the belief that science is really an attempt to discover truths
about the one real world which exists apart  from the perception of people  (...)
one unique description and explanation which best fits the reality being
investigated (Chia 1996:45).  Zie ook relativism.

Reflexivity
(...)  (Beck: risk society is a reflexive stage of modernity). Reflexivity 'means
sceptisism', but sceptisism is not a late arrival in the house of modernity and thus
reflexivity 'means not less but more modernity' (Bauman 1993:201).

(...) (Giddens) The outcome of reflexivity - the risk assessment - is 'fundamental
to colonizing the future' and so 'the monitoring of risk' is 'a key aspect of
modernity's reflexivity' (Bauman 1993:201).
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(...) bewust bli iven dat altijd gekozen kan worden voor een ander 'spel'.
Bijvoorbeeld in reflexief organiseren: synchroniseren van spellen, openheid voor
derden, expliciteren van interacties en cognities (Voogt  1990).

Rflativism

(. ..) refers to local and specific constructed realities as ontology (zie ook realism)
(Guba 1994).

Representationt  representaionalism
(...) the system of thinking that takes as self-evident language as a system of

signification re ferring to the world beyond it (Chia 1996:43).

(...) representation assumes a dualistic position (inside-outside, subject/object,
representer-represented, individual/society). The representer is not problemised
because of the primary epistemological focus, and thus resulting in discussions
about realism and relativism. However representer-represented-and claimed
representations should be seen as an ontological issue. Shift of focus to strategies

of explanation (Chia 1996:127).

Sensemaking
(...) is about negotiation and construction of a mutually shared agreement of
what causal linkages and outcome preferences constitute a confusing event (...)
is described as the construction of meaning using five different activities: action,
tiangulation, affiliation, deliberation, contextualization (Weick 1993:232).

The faculty of rationality allows one to 'make sense' out of a string of events -

through presenting temporal succession as 'development', as a passage from
inferior to superior states (..) modern memory is linear and vertical (Bauman
1993:226).

Social  space
A distinction from 'physical space' (...) the two stand in a metaphorical relation
with each other. Social space (...) ought to be seen as a complex interaction of
three interwoven, yet distinct processes - those of cognitive, aesthetic and moral

'spacings' and their respective products (Bauman 1993:145).

(.. .) social spacing aimes at (without necessarily achieving it) 'structuring', clarity
of divisions, stability of catagories, monotony and repetitiviness, predictability,
foolproof guaranties that the expectations will be fullfilled (Bauman 1993:179).

Structuralism

(...) asserts that any system is made up of a set of oppositional categories
embedded in language (Denzin 1994).
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Symbolic interactionism
(...) (Blumer) refers to three premises: (1) human beings act toward the physical
objects and other beings in their environment on the basis of the meanings that
these things have for them, (2) these meanings derive from the social interaction
between and among individuals; communication is symbolic because we
communicate via languages and other symbols; further in communicating we
create or produce significant symbold, (3) these meanings are established and
modified through an interpretive process (Schwandt 1994:124).

Writing
(...) (Derrida) is the means by which social actors define order in their
environments. It is a universal technology which is concerned with spacing,
listing en contrasting. (...) relates to the structure of representations more than
to the meaning of messages (Hassard 1994:13).
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