Auscultare aude
“LUISTEREN zoude konnen verbastert zyn van ΄t Latynsche aufcultare, toehoren. Doch luisteren
is ook zonder klinkend stemgeluid spreken.“
(Tuinman, C. (1722). FAKKEL der NEDERDUITSE TAAL. Leyden: SAMUEL LUCHTMANS).

Foto omslag voor: Afbeelding van de navigatiekaart tijdens de aanloop van Den Helder door
Hr. Ms. Rotterdam juni 2012.
Foto omslag achter: Vuurtoren Kijkduin, in de volksmond Lange Jaap, gefotografeerd vanaf
het Marsdiep door een peiltoestel waarmee een object gepeild kan worden (pelorus).
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De aanleiding:
Het Taaie Ongerief
In 1999 verscheen Overheidsinformatisering: Het Taaie Ongerief.1 In de inleiding wordt over de
inhoud aangegeven: “Problemen bij informatisering zijn talrijk en gevarieerd. Ieder tobt in
de praktijk vroeger of later wel […] Dit boek gaat over hoe het komt dat deze moeilijkheden
keer op keer de kop op steken en, bovenal, wat je er aan kunt doen. In ‘zekere zin is het een
‘meer van hetzelfde’ publicatie. Over informatisering, haar problemen en oplossingen, is al
veel geschreven…” (Tas & Luitgens, 1999, p. 11) (zie Vignet I.1). De titel van deze publicatie
is afgeleid van een uitspraak van voormalig Commissaris der Koningin Vonhoff (p. 13) die
al jaren eerder, verwijzend naar het boek van Theo Thijssen,2 informatisering bestempelt als
“Het Taaie Ongerief ”.
Twintig jaar later zijn de problemen bij de informatisering bij de overheid nog volop
actueel. In een artikel in de Volkskrant van 14 juni 2019 3 wordt onder de kop ‘Oude ict-systemen als digitaal zwaard van Damocles’ ingegaan op de voortgaande problematiek bij de
introductie van een nieuw ICT-systeem bij uitkeringsinstantie UWV. Voormalig voorzitter
Elias van de tijdelijke commissie ICT van de Tweede Kamer, die van 2012 tot 2014 ICT-projecten bij de overheid onderzocht en daarover een eindrapport heeft uitgebracht, stelt in het
artikel: “Na het rapport is er een zekere vorm van bewustwording geweest. Maar je ziet dat
het nu weer wegebt […] het is dweilen met de kraan open.” Elias geeft in het artikel ook aan
dat het Bureau ICT-toetsing (BIT), dat als gevolg van de adviezen van de tijdelijke commissie
ICT is ingesteld, wel een ‘lichtpunt’ is doordat het BIT voor “[…] honderden miljoenen aan
foute projecten heeft tegengehouden.”
Vignet I.1: Problemen bij informatisering (Tas & Luitjens, 1999, p. 11).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het uitstippelen van een enigszins toekomstvast informatiseringsplan met solide prioriteisstelling,
die niet regelmatig op de kop moet, omdat er ‘nieuwe ontwikkelingen’ zijn;
Het krijgen van een steekhoudend verhaal over kosten en baten; welke concrete verbeteringen
kunnen we tegemoetzien?
Het daadwerkelijk realiseren van wat je op papier gezet hebt als beleid;
Het beheersen van de totale kosten van de informatisering, die eerder omhooggaan dan omlaag en
waarvan de opbouw bovendien vaak verre van transparant is;
Het uitlopen van projecten;
De zorg dat afstemming met andere organisaties niet verwordt tot oeverloze (competentie- en
machts-) discussies;
Het aanpassen van bestaande systemen, die bij nader inzien inflexibel blijken;
Het vinden van mensen, die technische kennis paren aan genoeg begrip voor de situatie waarin gewerkt wordt;
Het in goede banen leiden van vooraf niet verwachte organisatorische implicaties, van ter elfder ure
opdoemende ‘reorganisaties via de achterdeur’;
Het goed beveiligen van de geautomatiseerde informatievoorziening tegen risico’s, van misbruik
van gegevens tot verstoringen van de goede werking van systemen.

Zie: Tas & Luitjens (1999).
Thijssen (1932).
3
Zie: Sys & De Vries (2019).
1
2
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Op 6 september 2019 bericht het NRC4 echter dat er brede zorgen bij de Tweede Kamer zijn
ontstaan over de wijze van voortzetting van het BIT. Het oorspronkelijke idee was dat het BIT
“[…] zichzelf overbodig zou maken. Na vijf jaar zou de cultuur zó veranderd zijn, dat ministeries zelf slechte ict-projecten zouden stoppen. Dat was althans de hoop.” Tweede Kamerleden
geven in het artikel aan dat ze willen dat “[…] het BIT, een tijdelijke organisatie die in principe
eind volgend jaar wordt opgegeven, op z’n minst nog vijf tot tien jaar blijft bestaan. Of zelfs
permanent wordt.”
En zo zijn de problemen met de informatisering bij de overheid nog steeds actueel. In
deze dissertatie is deze constatering de kern waarop het onderzoek zich richt. Zoveel jaren
later. Zoveel onderzoek. Zoveel adviezen. Zoveel oplossingen… Maar nog steeds heeft men
geen grip. Hoe komt dat toch? In deze dissertatie ga ik op onderzoek uit. Enerzijds een klassieke onderzoeksaanpak volgend, aan de hand van de onderzoeksvragen die in deze inleiding
zijn opgenomen. Anderzijds -in het besef dat een aantal van die vragen ook al eerder zijn
gesteld- zie ik de vragen ook als leidraden (hulpmiddelen) om vervolgvragen te stellen, aangezien eerdere beantwoording niet geleid heeft tot het oplossen van de problemen. Leidraden waarmee ik niet direct naar antwoorden zoek, maar in het bijzonder ook het stellen van
vragen en de context waarin ze opkomen en waartoe deze inspireren tot onderzoek neem.
Al die vervolgvragen tezamen vormen voor mij de ‘gouden leidraad’ van deze dissertatie, die
ik samenvat als: de ‘hoe komt dat toch?’-vraag. Een vraag die ik voor het eerst gesteld zie
in het rapport van de Algemene Rekenkamer (2007), waarin de “hardnekkige problemen”
(p. 1) worden aangehaald.
Om in te zoomen op de context van de ICT-problematiek bij de overheid, heb ik de
tijdspanne waarop mijn onderzoek zich richt beperkt.Tussen 2003 en 2015 vindt bij het ministerie van Defensie een grootschalige introductie plaats van een nieuw ICT-systeem. Deze
introductie onder de naam ‘programma SPEER’ wordt als een van de grootste voorbeelden
gezien van een problematisch ICT-project bij de overheid. Als officier van de Koninklijke
Marine ben ik in verschillende functies betrokken geweest bij die introductie. In die jaren
zijn er dissertaties verschenen over deze introductie. Bovendien heeft de programmaleiding
van het project een eindrapport opgesteld. In deze periode zijn er ook op overheidsbreed
niveau verschillende rapporten over de ICT-problematiek gepubliceerd. In het bijzonder
betrof dat het zojuist aangehaalde rapport van de Algemene Rekenkamer (2007). En zoals
hierboven al aangegeven, heeft tussen 2012 en 2014 een tijdelijke commissie van de Tweede
Kamer de ICT-problematiek onderzocht. Gedurende deze periode is bij de overheid ‘de
winkel’ gewoon opengebleven en zijn er verschillende ICT-projecten van start gegaan.
In deze dissertatie neem ik meerdere perspectieven in om de ICT-problematiek van diverse uitgangspunten te kunnen bekijken. Enerzijds zoom ik in op de context van uitvoering
van een ICT-project in de praktijk van een overheidsorganisatie (in dit geval de Koninklijke
Marine), waarbij ik nadrukkelijk ook de dagelijkse praktijk van bemanningen van operationele eenheden betrek in mijn betoog.5 Anderzijds zoom ik uit en richt mij op een bredere
wetenschappelijke en zelfs filosofische context. De bevindingen vanuit beide perspectieven
4
5

Zie: Lievisse, Adriaanse, & Stokmans (2019).
Het oefenen voor (opwerken genoemd) en het daadwerkelijk inzetten van operationele bemanningen in crisissituaties.
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houd ik tegen de beschouwing aan die ik maak van de onderzoeken op nationaal niveau naar
de problematiek van de ICT-projecten bij de overheid. Door het onderzoeken vanuit deze
bredere invalshoeken hoop ik dat er -door de verkregen inzichten aan elkaar te relatereneen leerzame wrijving 6 ontstaat en nieuwe vruchtbare perspectieven onder woorden worden
gebracht. Perspectieven die beraadslagingen over en verdere onderzoeken naar het oplossen
van de ICT-problematiek bij de overheid kunnen verrijken. Daarin ligt het motief van en de
hoop op relevantie van mijn dissertatie.

6

Dit begrip is ontleend aan Kunneman (2009).
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Inleiding en probleemstelling
Het taaie vraagstuk: ‘Hoe komt dat toch?’
In het eindrapport Grip op de ICT (2014)7 van de tijdelijke commissie ICT van de Tweede
Kamer is een van de conclusies: “Het ontbreekt de rijksoverheid aan lerend vermogen op
ICT-gebied.” De commissie onderkent “veel verschillende elementen die samen verantwoordelijk zijn voor het mislukken van ICT-projecten.” Vervolgens verzucht men: “De meeste
hiervan zijn ook al eerder benoemd in andere rapporten en onderzoeken. Toch mislukken
grote ICT-projecten van de rijksoverheid nog steeds keer op keer” (p. 20).
In het in 2007 verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer, Lessen uit ICT-projecten bij de overheid,8 wordt geconstateerd dat projecten veel duurder zijn dan verwacht, meer
tijd vragen dan gepland en niet het gewenste resultaat opleveren. Eén van de aanbevelingen
luidt: “Wees realistisch in uw ambitie en zorg ervoor dat u grip heeft op uw ICT-projecten”
(p. 4). Zo kan onder meer het risico beperkt worden dat de mogelijkheden van het systeem
onderbenut blijven. Er wordt geconstateerd dat “[…] gebruikers onvoldoende zijn voorbereid en opgeleid.” In een begeleidende noot merkt de Rekenkamer daarover op: “Overigens
is er niets nieuws onder de zon. Reeds in 1989 maakte de Algemene Rekenkamer melding
van een informatiesysteem dat was opgeleverd, zonder dat aan noodzakelijke technische en
personele voorwaarden was voldaan” (p. 19).
In het verlengde van de ‘niets nieuws onder de zon’-mededeling stelt de Rekenkamer dat
de genoemde recepten bekend zijn maar toch niet worden toegepast. Daarna volgt de in mijn
ogen prangende vraag: “Hoe komt dat toch?” (p. 22) Dat is een vraag die ook verwijst naar
de eerste alinea van de samenvatting van het rapport (zie Vignet 0.1).
Na publicatie van dit rapport door de Algemene Rekenkamer komen er wederom
ICT-projecten van de overheid in het nieuws waar dezelfde problematiek speelt. Herhaaldelijk wordt daarbij ook de terminologie gebruikt van te duur, te lang en te weinig. Ondanks
verschillende nieuwe onderzoeken naar en rapportages over deze problematiek, duren de problemen voort. En daarmee blijft de ‘hoe komt dat toch?’-vraag relevant. De vraag inspireert
mij tot verder onderzoek. In het rapport van de Algemene Rekenkamer lijkt de vraag haast
terloops gesteld. Meer als een uiting van een onbestemd gevoel dan als een begin van een
verdere bevraging of een nader onderzoek naar achtergronden, omstandigheden of condities.
Vignet 0.1: De ‘hoe komt dat toch?’-vraag (Algemene Rekenkamer, 2007, p.1 en p. 22).
Lessen uit ICT-projecten bij de overheid
Er is al veel literatuur over de wijze waarop grote (ICT) projecten zouden moeten worden gemanaged
en de risico’s ervan zouden kunnen worden beheerst. Maar toch blijven de problemen hardnekkig.
Hoe komt dat toch…?
7
8

ICT staat voor Informatie Communicatie Technologie.
Een ICT-project is een project dat tot doel heeft een ICT-systeem te ontwikkelen en/of in te voeren in een organisatie.
Onder ontwikkelen verstaan we de specificatie, de aanschaf en de (zelf)bouw of verbouw van het systeem. Bij invoeren
gaat het om de technische en organisatorische implementatie. (Algemene Rekenkamer, 2007, p. 12)
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Vignet 0.2: De niet lerende overheid (Tweede Kamer Commissie ICT, 2014, p. 18).
De heer Ulenbelt (SP): 	Als u de laatste dertig jaar van uw carrière overziet, constateert u dan dat de overheid leert?
De heer Matthijssen:
Nee.
De heer Ulenbelt (SP): Hoe komt dat?
De heer Matthijssen:
Ik heb me daar al dertig jaar over verbaasd en me afgevraagd hoe dat kan.

De tijdelijke Tweede Kamercommissie ICT (2014) constateert “[…] een gebrek aan lerend vermogen bij de rijksoverheid” (p. 20). De constatering vraagt om nader onderzoek.Vele
onderzoeken zijn al uitgevoerd, maar zij lieten de ‘hoe komt dat toch?’-vraag veelal liggen.
De vraag wordt gesteld tijdens de ondervraging van de heer Matthijsen die sinds 1994 werkt
voor ‘Het Expertise Centrum’.9 (Zie Vignet 0.2) Helaas vroeg men niet door. Juist deze vraag
stellen en behandelen opent, naar ik verwacht, perspectieven op verbetering. Niet alleen om
‘de zaak goed te doen’ maar veeleer verandering in de zin ‘de goede zaak te doen’. Ze noopt
mij zelfs door “de weerbarstigheid van de problematiek” (p. 5) tot het onderzoeken van ‘de
zaak zelf ’.
Zo kan de vraag naar de technologie zelf gesteld worden; dat wil zeggen, technologie die
de domeinen van informatie en communicatie betreft. Begrijpen we die technologie in haar
kern eigenlijk wel? En wordt de wijze waarop ICT wordt geïntroduceerd wel begrepen door
direct-betrokkenen? Communicatie en Informatie gaan over taal en de verstaanbaarheid ervan. Is er mogelijk iets met die taal en de verstaanbaarheid aan de hand?
In deze dissertatie zet ik dit vraagwerk voort en richt ik me op de weerbarstigheid van
de problematiek van projecten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie
(zie Vignet 0.3).
Hebben betrokken uitvoerders, beleidsmakers en onderzoekers mogelijk een te beperkte
kijk op ICT? Technologie is te beschouwen als kennis en kunde van het toepassen van techVignet 0.3: Technisch versus technologie (Tweede Kamer Commissie ICT, 2014, p. 40).10
Voorzitter:
Hillenaar:
Voorzitter:
Hillenaar:
Ulenbelt (SP):
Hillenaar:
Ulenbelt (SP):
Hillenaar:
Mw. Bruins Slot (CDA):
Hillenaar:

Ieder ingewikkeld probleem heeft een kern.
Ja.
Wat is de kern?
Phoe, ik pas even.
Is het woord “stammenstrijd” daarbij als kernwoord van toepassing?
Nee, dat is niet het kernwoord. Nee, er is geen stammenstrijd.
Welk kernwoord is dan wel van toepassing?
Technische complexiteit.
Op welke manier is het technisch complex?
[…] Er is […] sprake van complexiteit in termen van organisatie en in
termen van technologie. Dat zijn de kernwoorden.
Ondervraging van de heer Hillenaar (senior-adviseur PBLQ en voormalig CIO Rijk) met betrekking
tot het door hem aangehaalde probleem met de digitalisering van documenten van de overheid in het
kader van het uitvoeren van de I-strategie van het Rijk.

9
10

Tegenwoordig PBLQ HEC geheten.
Geredigeerd verslag van een openbaar gesprek van de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid met de heer
Maarten Hillenaar op 16 mei 2014.Vastgesteld: 16 juni 2014.
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Vignet 0.4: Concerning a Stranger from Spaceland (Edwin A. Abbott, 1984, Flatland, p.113).
[…] The little Hexagon meditated on this a while and then said to me; “but you have been teaching
me to raise numbers to the third power: I suppose 3³ must mean something in Geometry; what does it
mean?” “Nothing at all,” replied I, “not at least in Geometry; for Geometry has only two dimensions.”

niek. Wanneer men constateert dat het lerend vermogen ontbreekt, zou het dan kunnen zijn
dat betrokkenen blijven steken in dezelfde logica als van de techniek en daarmee onvoldoende vaardigheden bezitten om nieuwe ICT-technologie bij gebruikers te introduceren? Met
zo’n engere kijk op technologie zal het vermogen om de problematiek te begrijpen beperkt
blijven, met de geconstateerde weerbarstigheid tot gevolg. En zonder begrip zal ‘grip krijgen
op’ niet tot de mogelijkheden behoren. Als een tweedimensionaal wezen een driedimensionale bol rondt, zal het nooit kunnen begrijpen hoe het komt dat hij na een lange tocht op
dezelfde plaats terugkeert. De zaak van de IC-technologie is zo een zaak die naar zichzelf
verwijst, zoals de wiskundige satiricus Abbott bijna anderhalve eeuw geleden al beschreef (zie
Vignet 0.4).
De filosoof Martin Heidegger (2014), op wiens denken over taal en techniek ik mij
mede baseer (met name in hoofdstuk 4), geeft aan dat als we de techniek als “iets neutraals
beschouwen”, dit ons “volslagen blind maakt voor het wezen van de techniek”, een opvatting
over neutraliteit die men “vandaag de dag bijzonder graag huldigt” (p. 7). Ik denk dat deze
opvatting nog niets aan actualiteit en relevantie heeft ingeboet.
Sinds 2001 ben ik als officier bij de Koninklijke Marine, in verschillende functies,
betrokken geweest bij de introductie van het ERP ICT-systeem SAP in de defensieorganisatie.11 Deze introductie werd tussen 2004 en 2013 uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het programma SPEER,12 een project waarover het eindverslag van
de tijdelijke Tweede Kamercommissie ICT (2014) aangeeft dat het “[…] al jaren moeizaam
verloopt” en een “haperende ontwikkeling” doormaakt (p. 48). Zo werd ik in de dagelijkse
werkomgeving direct geconfronteerd met de ‘hoe komt dat toch?’-vraag. Mijn praktijkbevindingen, onder meer vastgelegd in een reflexief dossier, hebben mij geleerd dat de aard van
de ‘hoe komt dat toch?’-vraag mij helpt bij het doorgronden van de problematiek die nog
vrijwel dagelijks haar schaduw werpt over de bedrijfspraktijk. Een problematiek die, zoals
aangegeven, daarmee ook raakt aan de zaak van de technologie zelf.
Vele onderzoekers gingen mij voor, maar de weerbarstigheid van de kwestie eist een
verder en dieper onderzoeken. Het lezen van het werk van een aantal van hen inspireerde
me en zette me op sporen waarop ik me verder ben gaan oriënteren. Zo geeft de veranderkundige Jaap Boonstra (2000) aan dat de problemen die gepaard gaan met complexe veranderingen niet zozeer gezocht moeten worden in de bestaande organisatiecontext, alswel in
de geplande, rationele aanpak van het veranderingsproces dat zich richt op het bereiken van
 RP: Enterprise Resource Planning: een ‘softwarepakket dat (vrijwel) alle bedrijfsfuncties in samenhang kan onderE
steunen’. Ik heb in deze dissertatie de schrijfwijze van ERP in hoofdletters overgenomen overeenkomstig Eindrapportage
programma SPEER.Terugblik op de invoering van ERP bij Defensie (2013). SAP (Systems Applications & Products): merknaam van het softwarepakket. Zie ook: Sumner (2007).
12
SPEER staat voor Strategic Process and ERP Enabled Re-engineering.
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veranderingsdoelen.13 “Om dit te realiseren volgen leiders en adviseurs een rationele aanpak:
ze analyseren de omgeving, formuleren doelstellingen, ontwikkelen een strategie en implementeren de verandering […] (p. 14). Boonstra ziet dat het volgen van zo’n ontwerpgerichte
aanpak juist beperkend werkt op “het leervermogen in de organisatie” (p. 15). Hij stelt dat
er dan te ‘weinig aandacht’ is voor de participatie van gebruikers, die door het introduceren
van een nieuw ICT-systeem afstand moeten doen van de bestaande werkwijzen. Die aandacht voor gebruikers en hun directe werkomgeving zijn een belangrijke leidraad voor mijn
onderzoek. Het geeft mij het idee dat ik me juist ook buiten het domein van de ICT-kunde
moet richten.Vragen naar techniek en technologie, zijn vragen die “de menselijke conditie”
(Arendt, 2009, 2012) zelf raken.
Een andere onderzoeker die mij op voorhand heeft geïnspireerd is Harry Kunneman
(2009, 2013). In het bijzonder zijn kritiek op een egocentrisch mensbeeld en het afwijzen
van een volledige maakbaarheid en beheersing van het leven waarmee zijnVoorbij het dikke-ik
is doordesemd spreekt mij aan. De weerbarstigheid van de ICT-problematiek heeft veel weg
van een domein waar trage vragen aan de orde zijn. “Een categorie vragen die slechts tot op
beperkte hoogte oplosbaar zijn op basis van relationele kennis en professionele expertise.  Het
gaat hier om ‘trage’ vragen, vragen die intern verbonden zijn met ervaringen van eindigheid,
oncontroleerbaarheid en onmacht” (p. 17).
Een eerste benadering
Voor mij is de ‘hoe komt dat toch? ’-vraag een zeer passend voorbeeld van zo’n trage vraag.
Kunneman (2009) brengt me ook op een ander spoor. Hij voorziet dat confrontaties tussen
wetenschapsdisciplines zullen leiden tot een “leerzame wrijving” (p. 31), en daarmee tot
verrijkende inzichten. Hij onderzoekt hoe tot een vernieuwd weten te komen. Deze verrijkende inzichten kunnen leiden tot aanpassing van “professionele taalspelen” (p. 124). En
mogelijk ook tot een nieuwe wijze van leren. Kunneman wijst ook op de behoefte aan vernieuwing van professionele taalspelen. Juist in die confrontaties tussen wetenschapsdisciplines
plaats ik mijn onderzoek. Zo heb ik een reflexief dossier als narratief bijgehouden en naast
onderzoeken van de Amerikaanse sociaal constructionist Kenneth Gergen, van organisatiekundigen als Henk van Dongen, Willem de Laat, Alexander Maas en André Wierdsma, ook
werk van bestuurskundige Mark van Twist onder handen genomen. Deze laatste zoekt in
het domein van de bestuurskunde naar verandering van taalgebruik. Organisatiekundigen als
Robert Chia en Gareth Morgan structureren het gebruik van metaforen en metonymen als
vormen van taalgebruik waarbij een ander gebruik een andere betekenis met zich meebrengt.
Een tweede benadering
Maar gezien de weerbarstigheid van de problematiek heb ik ook de confrontatie gezocht
met de eerdergenoemde Heidegger (199314, 1998, 2014) en de filosofen Hannah Arendt
(2009, 2012; met name in hoofdstuk 7), Michel Foucault (1982, 1988, 2009, 2017; met name
13
14

Zie ook: Muntslag (2001).
Zie Klostermann (1993).
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Vignet 0.5: Pathos van de verwondering (Verhoeven, 1999, p. 20).
In elke kennis is een oneindige progressive mogelijk en die progressive wordt voortgestuwd door een
ongeneselijke verwondering over het feit dat de dingen anders zijn, telkens anders en principieel anders. Daarom kan worden gezegd dat wij ons meer bewust worden van onze onwetendheid, naargelang
wij ons meer verdiepen in een zaak. Dat is begrijpelijk en redelijk.

in hoofdstuk 4) en in het bijzonder Peter Sloterdijk (onder meer: 1993, 1999, 2003 en 2011;
met name in hoofdstuk 6)15. Sloterdijk geeft mij het inzicht dat juist de locatie waar de mens
verkeert van belang is. Hij noemt deze locatie sfeer. Hij is een navolger van Heidegger, die
in zijn hoofdwerk Zijn en Tijd (1998) ook het begrip ruimte in fundamentele zin behandelt
en taal centraal stelt in het zijn van de mens. Ik vang het onderzoeken van taalgebruik in het
onderlinge verkeer tussen mensen aan met een analyse van het discours-begrip van Foucault.
Welke beperkingen en vrijheden hebben wij in ons gebruik van de taal? Arendt inspireert
mij met haar opvattingen over het spreken en handelen en in het bijzonder over haar zienswijzen op het begrip sensus communis. Het is dit begrip dat in mijn slotbetoog een belangrijke
plaats inneemt.
Door de opvattingen van de filosofen in verband te brengen met de ervaringen uit mijn eigen
werkpraktijk bij de Koninklijke Marine, ontstaat een wetenschappelijke confrontatie die wordt
aangeduid als empirische filosofie (Dubbeld, 2005) en waarbij de stelling past dat filosofisch
onderzoek
(a) begint bij een bestudering van kwesties zoals die zich aan de praktijk voordoen […] en /of
(b) zich toelegt op het onthullen van de impliciete referenties naar praktijksituaties in
bestaande filosofisch onderzoek.
Uit deze leerzame wrijvingen ontvouwen zich verrijkende perspectieven op de weerbarstigheid van de problematiek. De verkregen perspectieven leiden enerzijds tot aanzetten
van nieuwe theorie- en praktijkvorming, maar anderzijds ook tot bewustwording van onwetendheid en twijfel. Het is een zoeken naar een onder woorden brengen van een verhaal;
van wat er speelt; de zaak. Het is een vinden van woorden waarmee ik u als lezer wil verleiden tot doorlezen. Het is een spreken in een taal die inspireert om door te vertellen. Het is
vanuit dat besef dat ik dit onderzoeksveld betreed en niet zozeer ter falsificatie of validatie
van de bevindingen van mijn voorgangers. Mijn grondhouding is er een van verwondering,
verwondering over de weerbarstigheid van de ICT-problematiek bij de overheid. Slechts in
de verwondering worden grenzen weggedacht in plaats van aangebracht. Of zoals filosoof
Cornelis Verhoeven (1999) schrijft: “In de verwondering staat alles op het spel” (p. 11, zie ook
Vignet 0.5).
De zaak goed doen
In het eerste deel van deze dissertatie wordt het verloop onderzocht van ICT-projecten die in
de recente geschiedenis zijn uitgevoerd. Het onderzoek naar dat verloop vindt plaats vanuit
meerdere perspectieven. In het bijzonder wordt teruggekeken op het ICT-project dat bij het
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Zie ook; Merleau-Ponty (1977, 1979, 2015); Lyotard (1987, 1992);Verhoeven (1980, 1987, 1991, 1999).
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ministerie van Defensie tussen 2004 en 2013 is uitgevoerd. Hierbij kruisen twee invalshoeken elkaar. In een eerste perspectief wordt het ICT-project benaderd vanuit een generieke
optiek door het nader bestuderen van het eindrapport en van een tweetal dissertaties over
het verloop van het project met als naam Programma SPEER. In een tweede perspectief is
gekozen voor een persoonlijke weergave van typerende gebeurtenissen tijdens het in gebruik
stellen van het nieuwe ICT-pakket. Deze weergave is opgetekend in een onderzoeksjournaal (reflexief dossier) dat hier rijkelijk als bron wordt gebruikt.Vanuit een derde perspectief
wordt een aantal onderzoeken bestudeerd die zich richten op ICT-projecten bij de gehele
overheid. Specifiek wordt daarbij aandacht besteed aan de opeenvolgende onderzoeken van
de Algemene Rekenkamer naar de ICT-problematiek en de bevindingen van de tijdelijke
parlementaire commissie ICT-projecten bij de overheid die in 2014 haar eindrapport Grip op de
ICT opstelt.
Het eindrapport haalt als voorbeeld van een faalproject (p. 47) “[…] dat al jaren moeizaam
verloopt” (p. 48) het ICT-project SPEER aan.16 De secretaris-generaal van het ministerie
geeft in het voorwoord van het eindrapport over het SPEER-project (2013) aan: “Het ging
niet vanzelf ” (p. 9). De complexiteit bleek groter dan gedacht. Zo bleek het “[…] lastig om
op kleine schaal leerervaringen op te doen” (p. 16). Toch, ondanks alle problemen die onderweg zijn langsgekomen, eindigt de samenvatting van het rapport stellig: “Door de overheveling van de activiteiten en verantwoordelijkheden van het programma naar de staande
organisatie is het veranderproces dat met SPEER is ingezet, verduurzaamd” (p. 18).
Organisatieadviseur Remco Schimmel (2007) onderzoekt hoe bij Defensie in de eerste jaren
van het ICT-project het collectieve leerproces is verlopen. In zijn dissertatie gaat hij in op de
vraag hoe door leren “[…] het verandervermogen van de implementerende organisatie” (p. 4) kan
worden vergroot. Schimmel is gedurende het ICT-project zelf ook werkzaam bij Defensie.Vanaf
het begin tot het einde heeft hij als Haags stafmedewerker bijgedragen aan de organisatie van het
defensiebrede ICT-project. Daarover heeft hij ook geschreven. Naast zijn eigen proefschrift in
2007, is hij een van de medeauteurs van een artikel van IT-projectmanager Jan-Bert Maas et al.
(2014) getiteld Kennismanagement Capabilities van Defensie: Leren van het Programma SPEER. Maas
promoveerde in 2015. Zijn dissertatie gaat in op de fase na de overgang naar het nieuwe ERP
ICT-systeem. Het richt zich op het belang van “kennismanagement capabilities” (p. 183).
Schimmel is ook medeauteur van de eindrapportage van het Programma SPEER (2013), waarin op de invoering van ERP bij Defensie wordt teruggeblikt. Waar de auteurs spreken van een
verduurzaamd veranderproces, heeft Maas het in zijn proefschrift over een voortzetting van het
ERP-avontuur.
Tegenover deze inzichten stel ik eerst mijn eigen bevindingen, voortgekomen uit de
ervaringen opgedaan in de uitvoeringsomgeving van een ICT-project bij de marine en vastgelegd in een onderzoeksjournaal.Vanuit mijn perspectief bekeken is het ICT-project dat wij
bij de marine doormaakten in hoofdzaak te beschouwen als een duurzaam organisatorisch
In het eindrapport van de tijdelijke parlementaire commissie ICT-projecten bij de overheid (2014) wordt gesteld dat alle
veranderingen met benamingen als “programma’s, trajecten of veranderingsprocessen” waarbij “[…] de ICT-component
leidend of bepalend is voor duur en kosten, worden aangeduid als project” (p. 10). In deze dissertatie wordt het begrip
ICT-project overeenkomstig gebruikt.

16

18

avontuur. Ondersteund door een team van uitvoerend deskundigen, werden verschillende
bezoeken gebracht aan schepen en kazernes van de Koninklijke Marine waar het ERP-pakket
SAP met ondersteuning van het SPEER-team was ingericht. Er bleken nog vele restpunten
aanwezig in het gebruik ervan in de dagelijkse praktijk. De gebruikers toonden veel onbegrip en beklaagden zich over de voorbereiding en in het bijzonder over de geleverde ondersteuning. Het ondersteunend team waaraan ik leidinggaf en dat in het leven was geroepen
om alsnog problemen met de uitvoering weg te nemen, stuitte op dat onbegrip. De hulp en
steun van ons team werd echter wel op prijs gesteld. In het directe gebruik kon nog wel geregeld worden geholpen, maar door eerder gedane en vaak niet te traceren inrichtingskeuzes,
bleven de problemen op het gebied van de algehele bedrijfsvoering onverkort bestaan.
Ik verwonderde me over het onvermogen om tot oplossingen te komen en ging op
onderzoek uit. Een belangrijk startpunt vormde daarbij de rapportage van de Algemene Rekenkamer in 2007. Een rapportage waar enerzijds een aantal aanbevelingen ter verbetering
zijn opgenomen, maar anderszijds ook wordt geconstateerd dat de ICT-problematiek weerbarstig van aard is. ‘Hoe komt dat toch?’ is daarop de verzuchtende vraag die gesteld wordt.
De ‘hoe komt dat toch?’-vraag bleef vervolgens aanhoudend in het achterhoofd zoemen. De
leidvraag inspireert in dit eerste deel tot een nadere vraag:“In welke oplossingsrichtingen kan
worden gezocht om de weerbarstigheid van de ICT-problematiek wel te breken?”
Dezelfde vraag geldt voor onderzoeken die zijn uitgevoerd op het centrale niveau van de
overheid. In het bijzonder worden de rapportages van de Algemene Rekenkamer gevolgd.
Na de rapportage over de problematiek in 2007 zijn er verschillende vervolgonderzoeken
verschenen. Steeds met nieuwe of opvolgende aanbevelingen. De rapporten tot en met het
eindrapport van de tijdelijke commissie van de Tweede Kamer (2014) beogen vooral de
besturing en beheersing van ICT-projecten weer op orde te krijgen. Zo luidt de eerste van
de tien vaststellingen die de tijdelijke commissie doet: “De rijksoverheid heeft haar ICT-projecten niet onder controle.” De laatste luidt: “Het ontbreekt de rijksoverheid aan lerend
vermogen” (p. 5).
In het tweede hoofdstuk van het eerste deel vindt reflectie plaats op de verschillende
onderzoeken. De onderzoeken overziend is een aantal constateringen te maken. De problematiek van de ICT-projecten bij de overheid geldt onverkort. Er is geen lerend vermogen
vast te stellen en de ‘Hoe komt dat toch?’- vraag heeft niets aan zijn actualiteit ingeboet.
Wel geeft een aantal nadere bevindingen een eerste richting aan de beantwoording van de
vraag. Het taalgebruik tussen topmanagement en ICT-consultants enerzijds en uitvoerende
gebruikers anderzijds verschilt aanmerkelijk. Ze begrijpen elkaar niet. Op zich zijn de intenties aanwezig om ook de uitvoering zorgvuldig te laten verlopen. Woorden als co-creatie
duiden daarbij op gedeelde samenwerking met alle betrokken. Maar in de praktijk zelf is daar
te weinig van over. Er wordt te veel rationeel en te absoluut gedacht en te weinig relationeel
en praktisch gedaan. Op zich wordt vervolgens het probleem van een onvoldoende uitvoering wel onderkend: ICT-projecten zijn te duur, te laat en leveren te weinig op. Oplossingen
worden echter vervolgens weer te rationeel geformuleerd waardoor geen aansluiting wordt
gevonden met de dagelijkse problemen die uitvoerend betrokkenen ervaren. De uitvoering
blijft daardoor gemankeerd verlopen. Wordt er wel echt geluisterd naar de problemen die
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ze in hun eigen woorden onder de aandacht brengen? De ervaring is van niet. En zo wordt
er onvoldoende geleerd door topmanagers en ICT-consultants en blijven problemen met
ICT-projecten weerbarstig bestaan.
Kern van de zoekrichting ligt in het verschil in taalgebruik tussen betrokkenen. Een ander
taalgebruik biedt mogelijk een vruchtbaar perspectief. In de praktijk ontstaan er voortdurend
(taal)misverstanden in de interactie tussen ICT-ontwikkelaars, leidinggevenden en medewerkers die werkzaam zijn bij een project. Dit vormt een belangrijk beletsel voor wederzijds begrip en bewustwording van elkaars positie en daarmee voor een vruchtbare samenwerking. Als
dergelijke (taal)misverstanden (dat wil zeggen, tussen een nieuwe en een actuele bedrijfstaal)
niet tijdig worden geïdentificeerd en weggenomen, veranderen contexten ongemerkt en ontstaat er onbegrip tussen de verschillende teams, ondanks een instemmende houding ten aanzien van de te realiseren veranderingen. Er ontstaan nieuwe vragen. Zijn dergelijke verschillen
in woordgebruik te overbruggen? Zou het zo kunnen zijn dat juist het veranderen van taalgebruik en daarmee het zoeken naar afstémming tussen de verschillende partijen de conditio sine
qua non is voor het ontwikkelen van leervermogen bij nieuwe ICT-projecten? Vragen de informatie-communicatietechnologieën niet om een nieuw taalgebruik dat gebaseerd is op nieuwe
theoretische uitgangspunten; een taalstromingsleer om verandering - immers beweging - niet
alleen doeltreffender onder woorden te brengen, maar vooral ook om het onderlinge gesprek
tussen álle direct-betrokkenen te ondersteunen?
Er wordt echter geen oplossingsrichting voorzien in het beantwoorden van een ‘waarom
komt dat toch?’-vraag. Het is juist de hóe-vraag die het besef geeft dat de weerbarstigheid
van de ICT-problematiek bij de overheid niet zozeer een vraag is naar ‘de zaak goed doen’,
maar veeleer een vraag is naar ‘de goede zaak doen’. Er is een Copernicaanse wending nodig.
Als gesteld wordt dat de uitvoering centraal staat, start dan een ICT-project in de taal van de
uitvoering en pas daarop de taal van de gewenste verandering aan. Dat geeft mogelijk eerste
echte grip. Daarop volgt de vraag: ‘Welke perspectieven biedt de hedendaagse wetenschap
op het gebied van taalgebruik bij het organiseren in organisaties?’ Het is een leidende vraag
in het tweede deel van deze dissertatie: ‘De goede zaak doen’.
De goede zaak doen
Op zoek naar kennis en inzichten die me kunnen helpen de weerbarstigheid van ICT-projecten bij de overheid te doorgronden, ben ik me gaan verdiepen in het werk van sociaal constructivistische onderzoekers die zich baseren op het poststructuralisme. Zij zien werkelijkheid als meervoudig: als niet eenduidig vast te stellen werkelijkheden. Hun onderzoek richt
zich in belangrijke mate op het gebruik van taal. De ideeën van deze denkstroming geven
mij nieuwe perspectieven op de ICT-problematiek. In hoeverre zijn hun ideeën toepasbaar?
Ik besteed eerst aandacht aan de achtergronden van hun denken en hun onderzoeksthema’s.
In het bijzonder ga ik in op de opvattingen van Gergen (199217, 2008, 2009). Zijn ideeën
omtrent menselijke relaties (related being), opvattingen over theorievorming (their pragmatic implications), het creëren van verstandelijkheden (creating intelligibility) en hoe condities in plaats
17
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van control veranderingen kunnen beïnvloeden (conditions of confluence) intrigeren. Ze geven
mij verrijkende inzichten om de weerbarstigheid van de ICT-problematiek te doorgronden.
In Nederland is deze poststructuralistische denkstroming binnen het sociaal constructivisme te onderkennen in het werk van Van Dongen, De Laat en Maas.18 Zij laten zich inspireren
door Gergen. Zij beschouwen dé werkelijkheid niet langer als “kenbaar en door onderzoek
objectiveerbaar”, en zien haar als “een dynamica van mogelijke werkelijkheden” (Maas, 1999,
p. 29). Er wordt een perspectief van een Dynamics of becoming (ibid.) gehanteerd. Het verwerven van kennis vindt plaats door het onderkennen van verschil in het verlenen van betekenis door betrokkenen. Vanuit dat besef kan gezocht worden naar nieuwe perspectieven en
mogelijkheden. Daarbij is een bijzondere rol toegekend aan de context waarin betrokkenen
verkeren. De door mij op te pakken ‘hoe komt dat toch?’-vraag is niet alleen een vraag naar
‘de zaak goed doen’, maar richt zich vooral ook op ‘de goede zaak doen’ en zelfs op ‘de zaak
zelf ’ - en daarmee op het onderzoeken van veranderingen van tweede en hogere orden.19
Bij dit onderzoek neemt het nader beschouwen van synchrone contexten waarin veranderingen plaatsvinden een centrale plaats in. Door een nieuwe context in te brengen
ontstaat een verschil ten opzichte van de uitgangssituatie. Met dit verschil - ook wel een derde
genoemd - kan een veranderaar (zelf ook een derde) contexten gaan (her)organiseren. In
zo’n organisatorisch discours, een begrip dat sociaal constructionisten ontlenen aan Foucault,
wordt vervolgens onderzocht hoe het produceren van organisatie plaatsvindt. Een ander begrip
dat sociaal constructionistische onderzoekers toepassen is deconstructie, gemunt door de Franse
filosoof Jacques Derrida. Door doorgaande bevragingen worden onderliggende betekenissen
naar boven gehaald die inzicht geven in wat níet en anders wordt gezegd. Gegeven deze
veelzijdigheid aan contexten en betekenissen wordt vervolgens gezocht naar organisatorische
manifestaties die worden gekenmerkt als sociale verkoppeling (De Laat & Maas, 2003). De manifestaties kunnen worden getypeerd als organisatorische configuraties met specifieke cognitieve
én sociale kenmerken die niet los van elkaar kunnen worden gezien.
De inzichten van sociaal constructionalisten zijn interessant. Ze sluiten aan op mijn praktijkervaringen met het begeleiden van eindgebruikers van het nieuwe ERP ICT-systeem.
Er was veel onbegrip tussen betrokkenen. Hoe leg je verbinding tussen betrokkenen die
elkaar slecht verstaan? Hiertoe is het werk bestudeerd van Wierdsma (2005, 2014), dat zich
onder meer baseert op het werk van Van Dongen, De Laat en Maas. Hij stelt een wijze van
organiseren voor waarbij de uit te voeren activiteiten ten behoeve van het productieproces
(organisatie van productie) centraal staan. De overige activiteiten zijn gericht op condities om
dit mogelijk te maken (productie van organisatie). Hij noemt deze wijze van organiseren transactioneel organiseren.

 ij noemen hun wijze van onderzoeken sociaal constructionistisch. Zie hoofdstuk 3 voor de verschillende benaderinZ
gen van het sociaal construeren.
19
Dit zijn veranderingen naar een vorm van organisatie en wijze van organiseren waarover we tot dusver niet beschikten
en waarvan we niet weten hoe die eruit zou kunnen zien. Deze ‘hogere orden’ van veranderen wordt ‘gedaantevorming’
(transformatie) genoemd (Van Dongen et al., 1996, p. 231).
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Transactioneel organiseren oriënteert zich op het handelen en een continue afwisseling
van denken en doen. De nadruk ligt bij deze vorm van organiseren op de onderlinge relatie
tussen betrokkenen en het delen van werkervaringen met elkaar. Wederzijdse beïnvloeding
is het gevolg. En zo ontstaat een context waarbinnen betrokkenen dezelfde betekenis geven
aan een verandering. Dat verstaat Wierdsma onder co-creatie.Verandering vindt tussen mensen
plaats. De kwaliteit van de ontmoeting en de relatie is de voornaamste conditie om succesvol
te veranderen Door dit inzicht verandert Wierdsma in zijn latere werk de naam van transactioneel organiseren naar vitaal organiseren. Organisatorische vraagstukken dienen daarom
aangepakt te worden in een “vitaal netwerk” (p. 50) van vakkundige professionals. Ze hebben
regelruimte nodig. Het werkterrein bevindt zich op de werkvloer zelf.
Als echter de vitaliteit ontbreekt in de relatie tussen betrokkenen is er sprake van een plek
der moeite. Het gewenste of noodzakelijke veranderen stokt of komt niet op gang. Zo heeft het
tijd nodig daar het “[…] processen met een ‘traag’ karakter betreft” (p. 67). Er zal een collectief
leerproces op gang moeten komen. Maar dit “leren op de plek der moeite” (p. 64) vereist wel
een ander soort taalgebruik en dialoog. Het zijn vruchtbare inzichten die poststructuralisten
mij aanreiken. Wat kunnen ze betekenen voor het beter begrijpen van de ICT-problematiek,
zoals in het eerste deel ‘De zaak goed doen’ wordt beschreven? In een tussentijdse reflectie
houd ik de verkregen inzichten tegen de bevindingen over de onderzoeken naar de ICT-projecten. De weerbarstigheid van de problematiek wijst op een plek der moeite van geruime
omvang. De ‘hoe komt dat toch?’-vraag weelt tierig, maar wel onder de oppervlakte. De
productie van organisatie stokt, terwijl die juist zou moeten zorgdragen voor de juiste kaders
en geschikte condities. De taal is daarbij een bepalende factor. Welke verstandelijkheden zijn
benodigd om hier verandering in te brengen? Welke theorie kan zich in de praktijk bewijzen,
zodat de plek der moeite van de ICT-problematiek omgevormd kan worden tot een vruchtbare context waarin gewenste veranderingen wel succesvol tot stand komen?
Het zijn de vragen waarmee ik verder op zoek ga naar verrijkende perspectieven. Ik ben
daarbij op zoek naar een andere taal. Een taal die verstaan en gesproken kan worden door
alle betrokkenen. Organisatorische begrenzingen fungeren als barrières waardoor de taal niet
kan stromen. Van een dynamics of becoming kan dan geen sprake zijn. Maar ik moet oppassen
dat ik zelf ook niet te stellig dé werkelijkheid wil ontwerpen. Het gaat om een dynamica
van mogelijke werkelijkheden. Ik laat me in mijn onderzoeken daarom vooral leiden door
het stellen van vragen.Vragen die opkomen vanuit verwondering. En als het taalgebruik een
belangrijke factor is, hoe kan ik dan met het gebruik van taal weer beweging krijgen op de
plek der moeite waar de ICT-projecten in weerbarstigheid blijven steken? Kan ik er in eerste
aanleg een gang der moeite van maken? Een taalgang die ontstaat vanuit bevragingen?
Maar in hoeverre kan ik als onderzoeker daar zelf nog een authentieke kenmerkende rol
bij vervullen? De context daarvoor lijkt mij bij voorbaat beperkt. “Iets gaat zijn gang” (Visser,
2013, p. 13). Maar wie is die ‘ik’ eigenlijk die als derde een gangmaker wil zijn? Met welke
verstandelijkheden kan ik, Gergen volgend, als als relational being het verschil maken en een
vruchtbare bijdrage leveren aan het oplossen van de weerbarstigheid van de ICT-problematiek bij de overheid? Als ik me ga richten op taalvernieuwing, is verstaanbaarheid de verstandelijkheid waarmee ik op weg wil gaan.
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Voordat ik echter direct op zoek ga naar een aanzet tot zo’n taalstromingsleer, verdiep ik
me eerst in de hoedanigheid van de relatie tussen de mens en zijn taalgebruik. Veranderen
kan volgens Van Dongen, De Laat en Maas (1996) plaatsvinden “binnen de dynamiek van het
discours” (p. 34). Hoe is beïnvloeding van een discours volgens Foucault zelf mogelijk? Hoe
kan ik de verstaanbaarheid van een discours vergroten? En welke rol speelt het gebruik van
beeldspraak daarbij? Dat zijn de hoofdvragen die ik in de voorbereiding op theorievorming
aanvat. Het discours-begrip van Foucault neemt daarbij een centrale plaats in. In zijn inauguratierede als hoogleraar aan het Collège de France gaat Foucault (1988) in op een aantal
inperkende principes en inrichtende procedures die werkzaam zijn in een discours. Maar hij
geeft ook aan hoe naar het dynamische en open karakter van het discours onderzoek kan
worden gedaan. Hij stelt hierbij wel dat de openheid vervat is in de inperking: ondanks de
inperkingen blijft er ook een authentieke rol voor de auteur weggelegd. De auteur manifesteert zich op het moment dat hij daadwerkelijk schrijft of spreekt. Maar inperkingen blijven
wel de kaders vormen. Kernbegrippen in zijn onderzoek vormen onder meer de begrippen
gebeurtenis en mogelijkheidsvoorwaarde.
De wijze van onderzoeken wordt door Foucault onderverdeeld in een kritische analyse en
een genealogische analyse. Ik neem in deze dissertatie beide wijzen van onderzoek ter hand.
In het begin richt ik me vooral op het kritisch analyseren van het discours waarin ICT binnen de overheid in de afgelopen jaren is geïntroduceerd. Aan de hand van de ‘hoe komt dat
toch?’-vraag ben ik mij zo bewust geworden van de geslotenheid van het heersende ICT-discours. Gaandeweg mijn dissertatie krijgt de genealogische analyse meer de overhand. Dat is
het inspirerende verhaal dat ik u als mijn lezers wil aanbieden. Daar ligt de relevantie van
mijn onderzoek. Mijn dissertatie zal in zijn leesbaarheid verstaanbaar moeten zijn.
Ik volg in mijn analyse van het ICT-discours Foucault in zijn betoog.Veranderen van het
discours is mogelijk en ook verstaanbaar te maken. Foucault doet daar handreikingen voor.
Zo heeft hij het over inperkende en uitbreidende spreekcontouren. Wat is conditioneel voor
het uitbreiden van een spreekcontour? En welke rol kan aan beeldspraak worden toegekend in
een discours in verandering? Er wordt door onderzoekers veel aandacht besteed aan het toepassen van beeldspraak in het taalgebruik. Er wordt een nauw verband gezien tussen beiden.
Ik volg grotendeels de lijnen en inhoud van de betogen van Verhoeven (1987), Chia (1996)
en Morgan (1996).
Vanaf elk nu kan naar de toekomst toe gedacht worden. Maar hoe wordt een discours in
verandering in voorwaartse zin verstaanbaar? Wat kan hier een derde zijn? Wie kan hier het
verschil bewerkstelligen? Welke rol zou het metaforisch proces daarbij kunnen spelen? Ik doe
een eerste poging en maak gebruik van de bijzondere mogelijkheden van de metafoor en de
metonymie. Ze zijn onverbrekelijk aan elkaar gelieerd. Een metafoor genereert betekenissen
van een aanschouwd fenomeen. Metonymie roept vervolgens een grotere of kleinere wereld
op en kan daarmee naar een ander, nieuw discours verwijzen.
Op de plek der moeite bevindt zich de bron van het discours. In een opborrelend discours van metaforen en metonymen kan de genealogische onderzoeker op zoek gaan naar
taalvernieuwing. Een taalvernieuwing die aanzet tot luisteren en leidt tot een vernieuwd
spreken over vragen die eerder onbeantwoord bleven of zelfs niet gesteld werden. Er is ver-
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staanbaarheid gecreëerd. En zo wordt de eerste aanzet tot een nieuwe taalstromingsleer ten
gehore gebracht. Van Twist (1994) inspireert mij daarbij door in zijn dissertatie Verbale Vernieuwing, op zoek te gaan naar het hoe van vernieuwing van de bestuurskunde. Hij richt zich
niet zozeer vanuit een theoretische benadering op het wat en het waarom van verandering,
maar roept bestuurskundigen op zich bewust te worden van hun taalgebruik. Metaforen zijn
onmisbaar. De argumenten voor het toepassen van metaforen, die hij overneemt van Simons
(1980), neem ik op mijn beurt weer over. Zij vormen vervolgens een belangrijke basis voor
de taalstromingsleer. In zijn behandeling van de tekst-metafoor benadrukt hij het gesloten
karakter van een eenmaal opgeschreven tekst.Voor hem is de context meer als een con-tekst
te beschouwen. Om toch ‘ruimte’ te creëren pleit hij voor het toepassen voor afwisselende
benaderingen met verhalen die “[…] in de praktijk tot de verbeelding spreken en uitdagen
tot reflectie” (p. 21). Ook ik ga op zoek naar het creëren van ruimte.
Ik vervolg met het beschrijven en analyseren van twee benaderingen, die invulling willen
geven aan een werkwijze waarmee met nadruk op taalgebruik een gewenste verandering in
gang gezet kan worden. De eerste benadering is die van Terlouw en Van Twist (2014). Met
hun (werk)boek Hoe ruikt verandering (p. 109) dat gericht is op het veranderen in overheidsorganisaties wordt een methodologie aangereikt waarbij eerst het stellen van vragen centraal
staat. De vragen zijn erop gericht om voor de lezende betrokken veranderaar een “eigen
taal” (p. 11) te ontwikkelen waarmee hij de taal die in de staande organisatie en de taal die
meekomt met de gewenste verandering (bijvoorbeeld een ICT-project) kan verbinden door
wederzijds onbegrip en misverstanden weg te nemen. Daarbij dient door de betrokken veranderaar wel de praktijk onder woorden te worden gebracht.
Met de tweede benadering, MILEDA genaamd (door mijzelf opgesteld), ben ik op zoek
gegaan naar een eigen taalregister, zoals bedoeld door Terlouw en Van Twist. De benadering
is in belangrijke mate tot stand gekomen op basis van ervaringen, opgedaan tijdens de gehele
duur van het programma SPEER. Ik ga in op de hoofdlijnen van de MILEDA-benadering,
op de wijze waarop de benadering tot stand is gekomen en ik reflecteer op de eerste ervaringen die ermee zijn opgedaan in de organisatie.
De MILEDA-benadering beoogt derhalve een vocabulaire aan te reiken. Met dit vocabulaire richt ik me vooral op die eerste fase van kennismaking. Een verkenning in een sfeer
waarin betrokkenen een verandering aanvatten. Hoe zijn de uitgangssituaties onder woorden te brengen en hoe kan daar in gezamenlijkheid afstemming en overeenstemming over
worden bereikt? Daarbij zijn vier vragen over de voorgenomen verandering te stellen die in
gezamenlijkheid behandeld dienen te worden:
• Begrijpen we het?
• Kunnen we het uitvoeren?
• Kunnen we het beheren?
• Krijgen we het operationeel?
Het aangereikte vocabulaire van de MILEDA-benadering beoogt dat betrokkenen bij een
verandering elkaar leren verstaan en met elkaar eenzelfde gesprek voeren. Een gesprek over
de verschillen in betekenisverlening op de situatie ter plekke en de gebeurtenissen die daar
betrekking op hebben. Slechts dan kan er sprake zijn van een reis naar dezelfde bestemming.
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In werkelijkheid wordt taal gesproken. En in mijn casus is dat de taal van het personeel
(militair en burger) van de Koninklijke Marine. Zij proberen zich het nieuwe ICT-systeem
eigen te maken. Maar dat zich eigen maken lukt matig. Het nieuwe discours van de ICT
spreekt onvoldoende aan. Echter, het aanspreekbaar zijn is ook een aspect van verstaanbaarheid. Hoe spreek je elkaar vervolgens aan om wel met elkaar in-gesprek te komen? In elkaars
omgeving verkeren kan dan helpen. Maar met de context in zo’n Hôtel Discours waar meerdere talen tegelijkertijd worden gesproken, is wel iets bijzonders aan de hand. Geïnspireerd
door het werk van onder meer Foucault, Maas en Van Twist is bij mij het besef ontstaan dat
in het voorwaartse niet zozeer de tijd als toekomst funderend is maar het toekomende als
ruimte. Niet de geplande tijd maar een verkregen ruimte is een mogelijkheidsvoorwaarde
voor een gewenste verandering. Tot nu toe sprak ik over context als de omgeving waarin het
discours zijn opwachting maakt. Maar als het bij veranderen gaat om “pragmatic implications”
(Gergen, 1992, p. 217), dan zal ik de specifieke ruimte zelf daar ook bij moeten betrekken.
Het is immers een plék der moeite. Het is het werk van sociaal filosoof Sloterdijk die mij
vervolgens een breed perspectief schetst over de mens en de ruimte die hij inneemt om te
zijn… of te worden?
De zaak zelf
In het derde deel van mijn dissertatie probeer ik tot de kern van de zaak te komen. Ik beschouw
daarvoor de plek der moeite letterlijk als een plék der moeite. Het is altijd een locatie, waar dan
ook, waar problemen als reëel worden ondervonden. Een plaats waar mensen samenkomen. Een
plaats waar betrokkenen geconfronteerd worden met de problematiek in de praktijk. Een plaats
waar bewustwording ontstaat. Wie komen er op die plaats samen? Hoe spreken zij daar met
elkaar over? Maar zijn daar eigenlijk wel alle betrokkenen of zijn er ook afwezig (letterlijk of figuurlijk) en alleen op afstand betrokken? Voor de Duitse antropologisch filosoof Peter Sloterdijk
heeft de plek of plaats een bijzondere betekenis voor het zijn van de mens. Meer dan wat de
mens is, is het waar van de mens van belang voor zijn wezen. Dit ‘waar van de mens’ is het centrale thema dat ik in dit deel behandel. Het geeft mij de verrijkende perspectieven en vruchtbare
inzichten waarmee ik zelf tot overtuiging kom dat de weerbarstigheid van de ICT-problematiek
bij de Overheid te kraken is. Maar daarvoor dienen alle betrokkenen het belang van de plék zelf
te onderkennen en op een locatie zelf met-elkaar het gesprek aan te vangen.Verstaanbaarheid is
daarbij de voornaamste verstandelijkheid die gecreëerd dient te worden.
Stap voor stap neem ik u als lezer mee in mijn betoog, ondersteund door beelden, vignetten
en delen van interviews die ik heb ingevoegd. Zij vormen een geïntegreerd onderdeel van mijn
betoog en zijn een weergave van situaties en gebeurtenissen in de praktijk, waar de plaats en plek
ertoe doet in de samenwerking tussen mensen. Hoe verlopen de gesprekken als er onverwachtse
gebeurtenissen plaatsvinden? Hoe handelt een leidinggevende als hij of zij alleen aan zichzelf
antwoorden kan geven? Als de situatie daartoe noodzaakt en de locatie een plék der moeite is
geworden?
Ik vang in dit deel aan met wat Sloterdijk (2003) onder een locatie, plaats of plek verstaat.
Hij geeft het ‘waar de mens is’ de naam sfeer. Een begrip dat ik overneem en in de plaats wil
stellen van het context-begrip van sociaal-constructionisten en het con-tekst begrip van Van
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Twist. Het begrip sfeer kenmerkt zich als resonantieruimte voor menselijke communicatie.
Mensen vormen sferen met elkaar. Taal is daarvoor dé sine qua non. Die taal bindt zich aan
de locatie waar hij tot uiting wordt gebracht. Dat betekent echter niet dat er direct eenstemmigheid heerst. Integendeel. Hoewel sferen ruimtescheppingen zijn die gericht zijn op het
creëren van gemeenschappelijkheid, vertrouwdheid en huiselijkheid, werken zij als immuunsysteem in de woorden van Sloterdijk, er is heden ten dage eerder sprake van onvertrouwdheid en unheimische gevoelens. De vroegere sferen, geïnspireerd door de grote verhalen, zijn
vervangen door “gedecentreerde, kleine en middelgrote bellen” die zich met “[…] bescheiden blikveld in een immens uitgestrekte wereld bewegen.” Voor Sloterdijk betekent dit dat
de intellectuele praktijk door deze ontwikkelingen ingrijpend van aard is veranderd: “Denken
in het schuim is navigeren op labiele stromen” (p. 58). Hij stelt zich daarbij de vraag: “Waar
zijn we, wanneer we in het onvertrouwde zijn?” (p. 396)
Met de vraag en het citaat van Sloterdijk ga ik volop aan de slag. Ik richt me daarvoor
eerst op het begrip ‘het onvertrouwde’ dat een vertaling is van het Duitse das Ungeheure. Na
onderzoek in de Duitse literatuurgeschiedenis en het werk van Heidegger, kom ik tot de
constatering dat het begrip in het werk van Sloterdijk passender als het onbestemde kan worden vertaald. Het onbestemde geeft het niet verstaan aan. Er zijn nog geen woorden voor. Het
discours is ontoereikend om met elkaar in gesprek te gaan. En gezien de vraag van Sloterdijk
is er nog geen sprake van een eenduidig waar. Er is nog slechts een stemming maar vooralsnog geen bestemming. Er dient daarvoor een reis aan te vangen. En zo maak ik een wending
naar een metaforen familie: die van de zeevaart, in het bijzonder die van de marine. Een taal
die van nature beweging onder woorden brengt. Hôtel Discours wordt cruise discours. Hoe kan
in de taal van de marine een veranderd discours onder woorden worden gebracht? Door over
mijn eigen beroepspraktijk te schrijven kan er mogelijk een vernieuwde dialoog ontstaan
tussen de veelal gescheiden discoursen van de theorie en de praktijk. Kan ik uit de ervaringen
opgedaan tijdens de moeizame introductie van het ICT-systeem enerzijds en mijn vak als
varend marineofficier anderzijds een nieuw vocabulaire laten ontstaan die als verbindingstaal
kan dienen tussen betrokkenen bij een ICT-project bij de overheid? Dat opkomen zal niet
plotsklaps gaan. Zeker niet door het opschrijven sec in deze dissertatie. Zo’n taal zal slechts al
emergerend tot stand kunnen komen: uitproberend tussen betrokkenen; al oefenend lerend.
De taal van de Koninklijke Marine is te vergelijken met de taal van het oefenende leven, zoals Sloterdijk (2011) die heeft beschreven. In de praktijkcontext van operationele eenheden
wordt dit oefenen opwerken genoemd, een van de kernactiviteiten. Opwerken is het met ondersteuning van meer ervaren collega’s stapsgewijs tot stand brengen van hechte samenwerkingsverbanden van en tussen afzonderlijke medewerkers, teams en (uiteindelijk) operationele eenheden. Deze primaire bedrijfsactiviteit wordt binnen Defensie gereedstelling genoemd.20
Met deze eigen kennis en ervaring ga ik op weg en embarkeer om te onderzoeken hoe ik
kan navigeren op de labiele stromen, zoals Sloterdijk die onder woorden heeft gebracht.

In deze context het beste te omschrijven als: het geheel van activiteiten om een vernieuwde bemanning of eenheid na
een onderhouds-, of recuperatieperiode weer voor te bereiden op een mogelijke operationele inzet. Optimaal gebruik van
het materieel en een slagvaardige onderlinge samenwerking vormen daarbij de voornaamste te bereiken doelen.
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Ik neem u, als lezer, mee in een kleine filosofie van het opwerken, waarbij ik praktijkervaringen van het opwerken koppel aan de filosofische inzichten van Heidegger (1998).
Hoe oriënteert de zeevarende zich op zijn omgeving om zijn ‘plek te bouwen’? Met welke
hulpmiddelen (tuig, in de terminologie van Heidegger) wordt genavigeerd. Met welk bestek
kan ik gissen naar de plek waar ik veilig verderop wil aankomen? Hoe werkt de samenwerking in teamverband om dat bestek zo goed mogelijk te voeren? Het blijft blijkbaar gissen,
maar kan dat met een goed bestek verbeteren? Zijn wij niet allen gissende mensen? Maar
we kunnen ons daarin bekwamen. Hier ligt een vruchtbaar perspectief. Ik ga er dieper op
in. “Zien en horen zijn zintuigen van de verte”, zoals Heidegger naar voren brengt (p. 145).
Hoe is het lokaliseren nader te beschouwen? Hoe is het ‘daar’ naar ‘hier’ te brengen? Vanuit
een streek vindt een ingaande oriëntatie plaats, vervolgens vindt door het voeren het bestek
een uitgaande oriëntatie plaats. Dat geeft naar het toekomende de mogelijke veilige route.
Kern daarbij is het verkrijgen en onderhouden van de situational awareness: het bewust zijn van
de situatie ter plekke. Daar hoort naast een opgebouwd beeld dus ook een afgestemde taal bij.
Door eerst te oefenen in een oefengebied onder begeleiding van seniore collega’s wordt kennis en kunde opgebouwd voor de eventuele zelfstandige inzet in een praktijksituatie. Deze
afwisseling tussen oefenpraktijk en inzetpraktijk zorgt voor de continuering van de algehele
kennis en kunde op het gebied van het voeren van veilig bestek gedurende onbestemde situaties en gebeurtenissen.
Met de inzichten die ik al metaforiserend heb opgedaan, richt ik me voor de tweede
keer op de MILEDA-benadering. Ik werk met de verkregen inzichten deze aanzet tot een
verbindingstaal verder uit en maak een koppeling met de eerder beschreven aanzet van een
nieuwe taalstromingsleer.Voor veranderaars die in het veld van ICT-projecten acteren, kan de
op deze wijze uitgewerkte benadering in de praktijk al oefenend worden uitgeprobeerd en
getest op de pragmatic implications. Maar zekerheden zullen niet gegeven kunnen worden. Ook
aanwezig zijn ter plekke blijft de imperatief: beleef het onbestemde, alvorens een bestemming
kan worden bereikt.
Het besef
Zou het zo kunnen zijn dat huidige vaardigheden op individueel én groepsniveau voortzettingen zijn van ontwikkelingen in de afgelopen honderden jaren waarin Sennet (2010, 2012)
inzicht geeft? Maar waar Sennet nog spreekt over ‘de mens als maker’, is het een vraag of in
de huidige tijd niet veel meer sprake is van betrokkenen in gemeenschappen als doeners?
Welk taalgebruik wordt daarbij gehanteerd?
Volgens Arendt (2009) behoort nataliteit tot het zijn van het menselijk zelf. Maar om op
nieuw te kunnen beginnen en daarmee veranderingen in gang te zetten, wordt wel een handelen en spreken verlangd. Zijn leidinggevenden in de huidige organisatorische contexten
daartoe wel in staat? Spreken zij de woorden wel?
Het is een rijk onderzoeksveld dat zich richt op het raakvlak tussen het organiseerdomein
van het introduceren van een ERP ICT-systeem en het gereedstellen van operationele eenheden bij de Koninklijke Marine.
Een vraag die vervolgens als eerste gesteld kan worden, is of een veranderproject of -traject
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Vignet 0.6: “Wat gebeurt er?” (Visser, 2013, p. 13).
Iets gaat zijn gang. Het antwoord op de vraag is eigenlijk geen antwoord. Het herhaalt de vraag, onderstreept de vraag, brengt de vraag onder in de vaststelling: iets gaat zijn gang. Maar wat is het dat zijn
gang gaat?

überhaupt wel aan te sturen of te regisseren is? Is groepsdynamiek eigenlijk wel sturend te
beïnvloeden? Weerbarstigheid duidt erop dat “[…] iets zijn gang gaat” (Visser, 2013, p. 13; zie
ook Vignet 0.6).
Vaststellingen in het rapport van de tijdelijke Tweede Kamercommissie ICT (2014) zijn dat
besef ontbreekt en dat de overheid geen lerende organisatie is. Iets gaat dus zijn gang… Maar
binnen diezelfde overheid zijn er ook beroepsgroepen en vakgenoten die aan de hand van
groepstrainingen vaardigheden doorgeven en zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. Iets anders gaat dus eveneens zijn gang…
Het is zaak de keuze van mijn perspectief bij het behandelen van de vragen in de gaten te
houden. Welke rol speelt afstand nemen of houden daarbij? Als je van een grote afstand naar
een groep mensen kijkt, kan je mogelijk wel zien dat ze bewegen, maar niet hoe ze bewegen.
Misschien behoren ze wel tot een beweging? ‘Hoe komt dat toch?’ is een vraag die wijst naar
het zoeken van achtergronden en ondergronden. Het is een vraag die eenieder zich kan stellen, waar hij of zij zich ook bevindt. Door op afstand te blijven kan je overzicht houden want
te dicht op de praktijk kan het zicht op de grondingen worden ontnomen. In de beweging
opgenomen, zie je en hoor je van alles; echter, het horen en zien, kan je dan vergaan. Maar
aanwezigheid zelf, ook op de werkvloer in de directe nabijheid van de uitvoering, is wel een
sine qua non. Immers daar vinden gebeurtenissen plaats en kan je je bewust worden van de
situatie ter plekke. Daar dient het gesprek tussen de betrokkenen te worden aangegaan. Het
is een kwestie van overzicht én uitzicht. Pas dan ontstaan vruchtbare inzichten. Het is de
wisselwerking tussen afstand verkleinen en vergroten die laat zien én horen. Het is het besef
dat voor de mens die in eerste aanleg een ruimtelijke wezen is, de mate van verstaanbaarheid
de belangrijkste conditie vormt voor de kwaliteiten van het menselijk samenleven.
Centrale vraagstelling
Startend vanuit de vraag van de Rekenkamer waarmee deze inleidende probleemstelling
aanving: ‘Hoe komt dat toch?’, schetste ik hoe deze probleemstelling in vier stappen en in
gesprek met een selectie van relevante sociaal-wetenschappelijke en wijsgerige literatuur kan
worden uitgewerkt en verdiept. Ik vatte deze stappen samen als (1) de zaak goed doen, (2) de
goede zaak doen, (3) de zaak zelf en (4) het besef. Dat zijn tevens de vier stappen die in de de
vier delen van deze studie achtereenvolgens worden gezet.Voortvloeiend uit deze inleidende
probleemstelling kan nu de centrale onderzoeksvraag geformuleerd worden:
In hoeverre is de problematiek met betrekking tot ICT-projecten bij de overheid weerbarstig, en hoe kan
deze weerbarstigheid zodanig verhelderd worden, dat nieuwe perspectieven ontstaan op het slagen van
ICT-projecten bij de overheid?
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Deze algemene centrale vraag vertaalt zich in de volgende specifieke deelvragen:
Deel 1
1.Welke constateringen en gevolgtrekkingen kunnen er worden gedaan na het bestuderen van verschillende onderzoeken naar ICT-projecten op algemeen overheidsniveau en specifiek binnen de defensieorganisatie?
Deel 2:
2.Welke bevindingen kunnen er worden opgedaan na het bestuderen van internationaal en nationaal
wetenschappelijk onderzoek over veranderen binnen een organisatorische context, in het bijzonder
gericht op het taalgebruik van betrokkenen? En welke rol kan een individu daarbij spelen?
Deel 3:
3.Welke inzichten ontstaan wanneer het werk van recente filosofische denkers wordt betrokken op
menselijke samenwerking en groepsleren in de praktijk? En welke rol speelt daarbij de locatie waar de
ontmoeting tussen betrokkenen plaats vindt?
4.Welke benadering kan zich in de praktijk bewijzen de weerbarstigheid van de ICT-problematiek om
te vormen tot een vruchtbare context waarin gewenste veranderingen wél succesvol tot stand komen?
Deel 4:
5.Welk besef is een sine qua non om de context waarin veranderingen door het introduceren van
nieuwe ICT plaatsvinden te begrijpen?

Onderzoeksmethodologie
Onderzoeksbenadering: Poststructionalisme
Mijn onderzoek is onder meer gegrond in de wetenschapsstroming van het naoorlogse poststructuralisme en de taalopvatting die daarin, op basis van een langere traditie van kritisch
denken over taal, mens en werkelijkheid (Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein) verder wordt
ontwikkeld. Hierbij wordt uitgegaan van een werkelijkheidsopvatting die meervoudig van
aard is. Aan de omgeving wordt betekenis verleend door middel van zintuiglijke waarnemingen en mentale processen. Dit wordt benoemd als context (Van Dongen et al., 1996). Hierbij
wordt niet gedoeld op een objectief aanwezige buitenomgeving, maar een van binnenuit
geconstrueerde omgeving. Er ontstaan zo meervoudige werkelijkheidconstructies die vormgegeven worden door het verlenen van betekenissen aan interacties tussen mensen onderling.
Door te (re)construeren kunnen via deze processen van interactie specifieke betekenisgevingen worden ontwikkeld. Door te deconstrueren worden andere of nieuwe betekenissen
verleend. Een betekenis wordt bevraagd en kan vervolgens leiden tot het uiteennemen van
de betekenis in meerdere betekenissen. Uiteindelijk kan door een proces van reconstrueren,
in samenspraak met de belanghebbenden of betrokkenen, geleidelijk een nieuwe beteke-
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nisgeving tot ontwikkeling worden gebracht. De afgestemde betekenisgeving kan tot uiting
worden gebracht in een emergent design.
In de poststructuralistische benadering krijgt de taal een eigen plaats toegemeten. Taal
wordt opgevat als spil of drager van werkelijkheden. De toegang tot meervoudige werkelijkheden wordt verkregen door weergaven of representaties. Deze representaties ontlenen
hun zinvolheid aan het sociaal circuleren van betekenissen.21 In het onderzoek wordt zo niet
gezocht naar dé waarheid. Reflectie en twijfel vormen uitgangshoudingen. Theorievorming
blijft wel overeenkomstig Gergen (1992)22 een gangbare oriëntatie. Het object van onderzoek is daarbij veelal het discours23, echter niet uitsluitend.
Er wordt ook een leerzame wrijving (Kunneman 2009) opgezocht. Onderlinge relaties
worden onderzocht in een context van organisatorische vragen en professionele verantwoordelijkheden. In het bijzonder krijgt de aanwezigheid van empathisch vermogen (De Waal
2009) of juist het ontbreken ervan, de aandacht.
Werkelijkheden schuilen in de taal als verbinding die alleen in zijn dynamiek bestaanbaar is en wordt nader onderzocht onder meer aan de hand van Watzlawick (1974). Deze
taaldynamiek wordt door hem gestructureerd aan de hand van relaties, interactiepatronen en
interactieregels in wat hij benoemt als ‘het communicatiesysteem’. Ook worden narratieve
benaderingen toegepast met name in het praktijkonderzoek. Een narratief is een middel om
het discours vorm en inhoud te geven en in zijn betekenissen overdraagbaar te maken (Van
Dongen et al., 1996).
Onderzoeksstrategie: Naturalistic inquiry
Voor het onderzoeken van de discoursen zal in lijn met poststructionalisten ook gebruik
worden gemaakt van de onderzoeksmethode van Guba en Lincoln (1989), genaamd naturalistic inquiry. Deze kwalitatieve onderzoeksmethode gaat uit van een relativistisch wereldbeeld.
Sociale constructies kunnen begrepen worden in hun context door middel van een hermeneutische/dialectische onderzoeksaanpak. Voor het onderzoek betekent dit dat met name
door interactie en dialoog met en tussen de onderzochten sociale constructies (in dit geval de
casus) op interpreterende wijze wordt opgebouwd, waarbij het doel is een ‘gemeenschappelijkheid’ te verkrijgen die rijker van aard is dan voorafgaande (afzonderlijke) constructies. De
rol van onderzoeker en deelnemer wordt bij de casus met een open inductieve benadering
ingevuld. Dubbelzinnigheid zal juist geaccepteerd worden en vormt de start van een (onderhandelings)proces, waar verwachtingen, zorgen en discussiepunten (claims, concerns en issues)
aan de orde worden gesteld.
Gaandeweg kunnen dan de kennis, opvattingen, motivaties, waarden en normen zich aanpassen en ‘meegroeien’ (emergent design op cyclische wijze). De wijze van datacollectie heeft
aan de hand Erlandson et al. (1993) plaatsgevonden. Werkdocumenten en agenda’s zorgden
voor structurering waarbij recht wordt gedaan aan de meervoudigheid. Daarbij heeft member
check plaatsgevonden. Ook is sprake van thick descriptions om de rijkheid van het te verkrijgen
“ Sense making is thus a collective manifestation or […] joint action – requiring the coordinated participation of two or more persons”
(Gergen, 1992, p. 213).
“Theory and practice are inseparable” (Gergen, 1992, p. 217).
23
Zie voor de opvatting over discours: paragraaf 4.1 van deze dissertatie.
21

22
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onderzoeksmateriaal en de opgedane kennis overdraagbaar te maken. Triangulatie (meerdere
bronnen, herhaalde observaties, interacties) dient er tenslotte voor te zorgen dat de geloofwaardigheid van de bevindingen wordt vergroot. Voor de eigen reflectie als onderzoeker is
een reflectief onderzoeksjournaal (reflexief dossier) bijgehouden.24
Informatieverzamelingsmethoden
Om een leerzame wrijving (Kunneman 2009) op te zoeken en daarmee triangulatie te bewerkstelligen zijn conversaties (Rubin & Rubin 2012) gevoerd met betrokkenen in een uitvoerende
bedrijfspraktijk. Hiervan zijn uitsneden opgenomen.25 Ook zijn eigen observaties uitgevoerd
van samenwerkingen in praktijksituaties. De verslagen van deze observaties zijn grotendeels
verwerkt in een onderzoeksjournaal dat ten de grondslag heeft gelegen aan de eerste opzet van
de dissertatie en waarvan ook passages integraal zijn opgenomen.26 Van 2010 tot en met 2012
is daartoe een reflexief dossier van ‘eerste bevindingen’ bijgehouden, waarbij in 2012 op een
à tweewekelijkse basis verslaglegging plaatsvond van inspirerende invallen, ideeën, observaties,
ervaringen, reacties, reflecties, interessante passages uit gelezen boeken of rapporten etcetera.
Informatieanalyse
Met het geven van (een specifieke) betekenis(sen) zal gestart worden vanuit filosofische en
organisatorische paradigma’s (Kuhn, 1962). Het filosofisch onderzoek, het praktijkonderzoek
en de confrontatie en de (hopelijk) leerzame wrijving ertussen zal zich richten op het vinden
van verschillen, overbrugging en inbeddingen. Overeenkomstig de benadering van sociaal
constructionisten zullen begrippen aan de orde komen als context, configuratie en triadisering (een ‘derde’). Ook wordt ingegaan op veranderende sociaal cognitieve constructies en
het ontstaan van synchrone contexten (synchronisering). “Dit wordt ook wel aangeduid als een
‘organiseren van contexten’ […] Het perspectief wordt als een heuristische zoekprocedure om
in het proces van werkelijkheidsproductie steeds weer ‘anders’ te kunnen begrijpen” (Maas,
1999, p. 29).
De benadering kenmerkt zich verder, aldus Maas (1999), doordat de betekenisgeving (dat
wil zeggen, organisatie, categorie, context): “[…] achteraf plaatsvindt: nadat de werkelijkheid
is gedaan, wordt zij bij wijze van spreken ‘ingevuld tussen betrokkenen’.” De waarschijnlijk
ware werkelijkheid wordt dan anders als “een dynamica van ‘mogelijke werkelijkheden’” (p.
29). Daarbij wordt het in dit onderzoek voorziene paradigmatische vraagstuk niet als een
definitievraagstuk opgevat maar als een methodologisch zoeken, waarbij het niet zozeer gaat
om visies te ontwikkelen op wat filosofische en organisatorische paradigma’s zijn, maar wat
zij in gebruik worden. Het onderzoek wordt verder beschouwd als een uitnodiging aan veranderteams binnen de overheid, het supervisieteam van dit onderzoek en de onderzoeker

Inzage in dit onderzoeksjournaal kan plaatsvinden via het Datamanagementsysteem van de UvH.
Zie hoofdstuk 7
26
Zie onder meer hoofdstuk 2 en paragraaf 7.5.
24
25
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zelf in het bijzonder, om met filosofen en in de huidige verander– en onderzoekspraktijken
‘eens buiten te spelen!’ (p. 29).27
Rollen van de onderzoeker
Gedurende het onderzoek en het opstellen van de dissertatie heb ik diverse functies bekleed
binnen de defensieorganisatie en in het bijzonder bij Commando Zeestrijdkrachten (CZSK),
het uitvoerend Commando van de Koninklijke Marine (KM). In de eerste jaren van de onderzoeksperiode was ik hoofd Bureau Informatievoorziening (beheer ICT-landschap) van
het toenmalige marinebedrijf,28 de onderhoudswerf voor de meeste marineschepen.Vervolgens bekleedde ik een functie als adviseur bedrijfsvoering bij CZSK. De laatste jaren ben
ik projectleider innovatie waarbij ik als wegbereider optreed voor de bedrijfsintroductie van
nieuwe emerging technologies. Ik onderzoek zowel mijn directe betrokkenheid -waarbij ik vaak
als leidinggevende optrad van een team medewerkers- alsmede mijn indirecte betrokkenheid
bij het onderwerp van onderzoek en heb als onderzoeker doelbewust in een reflexief dossier
mijn eerste bevindingen en reflecties opgeschreven. Door deze bevindingen te combineren
met bevindingen uit andere onderzoeken, wetenschappelijke literatuur, interviews en filosofische beschouwingen heb ik triangulatie toegepast en doelbewust gekozen voor een meervoudig perspectief op het onderzoeksdomein. Daarnaast heb ik enerzijds praktijkbevindingen veralgemeniseerd en analyses opgesteld, maar anderzijds heb ik -bewust van de dubbele
hermeneutiek en de participerende aanwezigheid in het onderzoeksdomein- in de dissertatie
de praktijkervaringen letterlijk in nevenstaande paragrafen of ingevoegde vignetten geplaatst.
Hierdoor zijn ze gelijkwaardig aan de paragrafen waar andere bevindingen in zijn verwerkt,
zodat de lezer ook zelf de triangulatie kan navolgen. Ten slotte ben ik mij steeds bewust gebleven van het reflexieve karakter van onderzoeken.
Verantwoording
Tussen 2010 en 2012 heb ik als voorbereiding op deze dissertatie met regelmaat een reflexief
dossier bijgehouden over mijn werk bij de Koninklijke Marine tijdens de introductie van
het ERP ICT-systeem SAP. Als leidinggevende van een ondersteuningsteam heb ik operationele eenheden geholpen bij de toepassing van het ICT-systeem in de bedrijfspraktijk.
Onze werkzaamheden vonden plaats na de initiële invoering. Het dossier bevat ervaringen,
signaleringen, invallen, uitsneden uit wetenschappelijke en filosofische publicaties, initiële
uitweidingen en bovenal reflecties op het eigen handelen. Ik noteerde deze om te leren
omgaan met het dilemma als je als onderzoeker zelf ook betrokken werknemer bent in je
onderzoeksveld. Kun je letterlijk afstand creëren als je er figuurlijk midden in staat? Hoe ga je
om met het ‘Wij van WC-eend, bevelen WC-eend aan’? Een vraag die ik me, geïnspireerd
 ierbij wordt aangesloten bij Sloterdijk (2004) die in de opening van Het Kristalpaleis onder meer stelt: “Is de postdialecH
tische en poststructuralistische scepsis gedurende de laatste decennia in werkelijkheid niet afgelost door een gedeeltelijke
verlamming van het denken […] Betekende denken niet van oudsher de uitdaging aannemen dat het buitensporige grijpbaar voor ons opduikt? [...] en wat is het denken waard als het zich niet voortdurend aan de chaos zou wagen?” en ook
sociaal-psycholoog Kenneth Gergen (2001) doet daarvoor een passende invitatie: “We are invited into a posture of theoretical creativity. As scientists we are liberated from our task as mere mirror holders to the ‘world as it is’ and challenged to
articulate new and potentially transformative conceptions. Our task is not simply that of describing what currently exists,
but of creating intelligibilities that may foster worlds to come” (Gergen, 2001b, p. 810, in Lock & Strong, 2010, p. 300).
28
Het marinebedrijf is inmiddels overgegaan in de Directie Materiële Instandhouding (DMI) behorend tot CZSK.
27

32

Vignet 0.7: S chrijven vanuit een ervaring (Foucault (2004).
Breekbare Vrijheid Teksten & interviews, p. 171).
[…] Een ervaring is iets waaruit men veranderd tevoorschijn komt. […] Ik schrijf omdat ik nog niet
weet wat ik van het onderwerp dat mijn belangstelling trekt moet denken. Terwijl ik schrijf, verandert
het boek mij; het wijzigt wat ik denk […] Wanneer ik schrijf, doe ik dat vooral om mezelf te veranderen
en om niet meer hetzelfde te denken als voorheen.

door Foucault (1988), in het verlengde stelde: Hoe kan ik ‘auteur’ zijn, als velen mij al zijn
voorgegaan? Kan mijn taal nog wel onderscheidend zijn? Kan ik mijn auteurschap wel waarmaken als ik “[…] midden tussen alle afgeleefde woorden” weet “binnen te vallen” (p. 49) en
gebeurtenissen treffend weet te verwoorden? 29
Mijn reflecties en de zeggingskracht van de ‘hoe komt dat toch?’-vraag dwongen mij ook
een andere weg te kiezen dan alleen langs gebaande paden van eerdere onderzoeken.30 Zo
ben ik de voorgenomen methodologie vrijer gaan toepassen. Het toewerken naar een emergent
design is via een emergent designing uitgekomen op een written emergence waarbij, in gedachte de
“dynamics of becoming” (Maas 1999, p.29), ik de hoop heb dat het geschrevene door de leesbaarheid en het inspirerend vermogen tot een emergent reality en pragmatic implications zal leiden.
Sinds het bijhouden van het reflexief dossier zijn enkele jaren verstreken. Die jaren hebben voor afstand in tijd en ruimte gezorgd, waardoor ook mijn eigen (bedrijfs-)ervaringen
konden bezinken. Gecombineerd met studies naar verschillende onderzoeken over de problematiek van ICT-projecten bij de overheid en door aandachtige lezing van diverse werken
in de domeinen van de organisatiekunde, de sociale wetenschap en de filosofie, kwam deze
dissertatie ten slotte tot stand. Het is een wijze van schrijven geweest die me doet denken aan
hoe Foucault zijn schrijven opvatte: Schrijven vanuit een ervaring (zie Vignet 0.7).
Langs welke leidraden heb ik aan deze dissertatie gewerkt? Ik stelde kritische vragen aan
andere auteurs en de praktijk waarin ik actief ben en bleef mezelf, soms streng, vragen stellen.
Heidegger (2014) gaf mij hiervoor inspiratie. Aan het slot van zijn verhandeling Vraag naar de
techniek stelt hij: “Hoe meer wij het gevaar naderen, des te helderder lichten de wegen naar
het reddende voor ons op, en des te vragender worden wij. Want het vragen is de vroomheid
van het denken” (p. 37). De ‘hoe komt dat toch?’-vraag zal zo, in zeevaartkundige metaforiek,
het voornaamste navigatiehulpmiddel zijn dat ik als “tuig ter hand neem”.31 Het stelde mij
in staat om het onderzoeksbestek te voeren en gissend en in verwondering richting de open en
volle zee van het toekomende te varen.Wat is onderzoeken anders dan navigeren door de taal?

Foucault (1988) geeft een eigen betekenis aan het begrip gebeurtenis: “[…] de gebeurtenis [is] geen substantie of toevalligheid, geen eigenschap of proces; de gebeurtenis behoort ook niet tot de orde van het stoffelijke. En toch is zij niet
immaterieel: steeds vindt zij op het niveau van het materiële haar uitwerking, is zij uitwerking. Haar plaats en bestaan liggen
in de relatie, de coëxistentie, de verstrooiing, de toetsing, de opeenhoping en de selectie van stoffelijke elementen; zij is niet
de handeling of de eigenschap van een lichaam, zij ontstaat in en zij ontstaat als effect van een materiële verstrooiing” (p. 66).
30
Zie onder meer: Brouwer et al. (2009); De Caluwé & Vermaak (2006); Feltmann et al. (2010); Kotter & Rathgeber (2006);
Schein (2005);Van der Helden & Bekkering (2015);Van Leeuwen & Wesel (2007);Wierdsma (2009); Peters & Pouw (2008).
31
Parafrasering Heidegger (1998), p. 139.
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Deel 1

DE ZAAK GOED DOEN
“Iets gaat zijn gang”

35
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1. ICT-projecten bij de overheid
In het bijzonder een casus bij Defensie
In dit hoofdstuk besteed ik aandacht aan onderzoek in en over ICT-projecten bij de overheid in het algemeen en Defensie in het bijzonder. In welke bewoordingen wordt geschreven en gesproken? Omdat de problematiek weerbarstig is, zou het nader doorgronden van
het taalgebruik wel eens nieuwe inzichten kunnen opleveren. Zou de taal die bestuurders,
ICT-consultants en onderzoekers gebruiken voeding kunnen geven aan die weerbarstigheid?
Zelf ben ik ook nadrukkelijk aan het woord in dit hoofdstuk. Over mijn eigen betrokkenheid bij de introductie van het ERP ICT-systeem SAP, heb ik enige tijd een reflexief
dossier bijgehouden. De beschreven ervaringen geven inkijkjes in de wereld van de uitvoering. Hier zijn uitvoerders aan het woord. Het taalgebruik verschilt aanmerkelijk van dat van
bestuurders, ICT-consultants en onderzoekers. Dat lijkt een open deur. Maar als aan beide
kanten van de drempel een andere taal wordt gesproken, hoe kan men elkaar dan verstaan en
begrijpen? Is die weerbarstigheid een gevolg van het misverstaan van elkaar? Duidelijk is dat
alle betrokkenen hun activiteiten uitvoeren in de context van ICT-projecten bij de overheid.
Maar is die context wel zo eenduidig te beschrijven of te bepalen? Mijn opgetekende ervaringen zie ik niet als illustratieve intermezzo’s bij de paragrafen waarin ik de onderzoeken
over die ICT-projecten beschrijf. Eerder zijn ze te beschouwen als een weerslag van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Zo’n weerslag kan nooit volledig zijn. En dat zijn de
onderzoeken over ICT-projecten ook niet. Ze vullen elkaar aan, ze belichten verschillende
perspectieven op voortgaande ICT-projecten. Welk samengesteld verhaal is daarvan te maken? Of is die samenstelling, het samenstellen zelf, mogelijk de kern van de problematiek
en daarmee van mijn zoeken? Is weerbarstigheid van toepassing op het juist niet tot stand
komen van een ‘lopend’ verhaal met een opbouwend begin, een enerverend midden en een
doorwrochte afwikkeling van het plot?

1.1. Nieuwe ICT voor Defensie:“Het ging niet vanzelf.”
Met ingang van 2003 wordt bij de krijgsmacht een grootschalig verandertraject ter verbetering van de bedrijfsvoering gestart. De organisatie wordt op ingrijpende wijze aangepast,
werkprocessen gestandaardiseerd. Een groot deel van het oude landschap aan informatiesystemen32 wordt vervangen door één geïntegreerd informatiesysteem. Het nieuwe ICT-systeem is het ERP ICT-systeem SAP, waarin het overgrote deel van de bedrijfsadministratie
wordt ondergebracht.Voor de uitvoering van dit verandertraject werd in 2004 een tijdelijke
werkorganisatie ingericht met de naam programma SPEER. Het programma wordt beëindigd met de oplevering van een eindrapportage (2013).33 Het programma heeft als doel “[…]
32
33

Veelal ook aangeduid als ‘legacy(-systemen)’.
Zie Ministerie van Defensie (2013).
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Vignet 1.1: Doelstellingen programma SPEER (Ministerie van Defensie, 2013, p. 12).
- Effectievere materieel logistieke ondersteuning bij (joint) operaties;
- Ondersteuning van het nieuwe besturingsmodel van Defensie;
- Meer doelmatigheid;
-	Verbetering van het beheer van de informatievoorziening door vervanging vele legacy-systemen
door één ERP-systeem.

de beoogde veranderingen in werkprocessen en de opbouw van informatiesystemen vorm te
geven en door te voeren” (p. 9, zie ook Vignet 1.1). In de eindrapportage wordt geconstateerd
dat “[…] de inmiddels vernieuwde organisatie goed in staat is om op eigen benen de laatste
stappen te zetten in de overgang naar het nieuwe systeem” (ibid.).
In de eindrapportage wordt een beeld gegeven van de opgedane ervaringen. Zo gaat het
in op de omstandigheid dat naast “[…] het gelijktijdig wijzigen van organisatie, bedrijfsvoering en ICT […] ook bezuinigen en reorganisaties moesten worden doorgevoerd.” De secretaris-generaal van het ministerie merkt in het voorwoord daarover op: “SPEER, het ging
niet vanzelf ” (p. 9).
Dit laatste ‘het ging niet vanzelf ’ slaat terug op een langdurig traject waarin verwachtingen meerdere malen moesten worden bijgesteld en samenwerkingen niet zoals gewenst
tot stand kwamen. De zaak liep anders dan gedacht. De invoering blijkt veel complexer en
herhaaldelijk zijn bijstellingen noodzakelijk (zie Vignet 1.2).
Met deze bijstellingen schaart het programma SPEER zich in een lange rij van ICT-projecten bij de overheid met de kwalificatie: langer, duurder en minder opbrengst dan verwacht.
Dat schept de vraag: ‘Hoe komt dat toch’? En het is precies deze vraag die gesteld wordt in
het rapport van de Algemene Rekenkamer uit 2007 dat verslag doet van de voortgaande
problemen bij het uitvoeren van ICT-projecten bij de overheid.
Ook in de eindrapportage van het programma SPEER (Ministerie van Defensie, 2013)
wordt ingegaan op de ondervonden problematiek. Zo bleek “[…] de bestuurlijke opgave
groot en taai” voor het bereiken van overeenstemming over “[…] visies, doelstellingen, processen, gegevens, functionaliteitenbeheer, opleidingen en infrastructuur” (p. 14). De context
waarin dit moest plaatsvinden hielp ook niet mee. Door voortgaande bezuinigingen en reorganisaties bleek het lastig om een en ander in samenhang te besturen. De samenwerking tussen de programmaorganisatie en de staande organisatie bleek moeizaam tot stand te komen.
Er ontstond een “[…] zoektocht naar bottom-up-acceptatie” (p. 13). Daarnaast ontstonden er
door de eigenschappen van het ERP ICT-systeem gaandeweg nieuwe inzichten. Het ERP
Vignet 1.2: De zaak: grote complexiteit (Ministerie van Defensie, 2013, p. 13).
De grote complexiteit van het programma maakte het noodzakelijk de scope en ambitie van het programma tot twee keer toe neerwaarts bij te stellen (in 2006 en 2010). […] Tevens bleek het nodig de
besturing te wijzigen en het budget te verhogen. In 2011 werd de scope voor de laatste keer bijgesteld,
dit keer om te voldoen aan vereisten van de reorganisaties. […] Als gevolg van deze wijzigingen duurt
het langer om de doelen te realiseren; dit schuift op van 2014 naar 2015, waardoor ook de baten pas later
kunnen worden geïncasseerd.
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ICT-systeem bleek meer een “bouwpakket” te zijn dan een “kant-en klaar systeem”: “De
installatiehandleiding van het systeem vertelt de toekomstige gebruiker niet op welke wijze
de bedrijfsvoering moet worden ingericht” (p. 16).
Dit leidde ertoe dat er meer aandacht aan de techniek (p. 17) gegeven moest worden dan
in eerste instantie was gedacht. Ook bleef het “[…] lastig om op kleine schaal leerervaringen
op te doen” (p. 16) onder meer door de druk van deadlines: “De inzet van pilotprojecten voor
zowel techniek als bedrijfsvoeringmigratie schoof daarom op naar het aantonen van de functionele werking van SAP-systeemdelen” (p. 16).34
Toch stelt het rapport ook dat Defensie in 2015 de beschikking zal hebben over een basis
ERP ICT-systeem waarmee een “geïntegreerde bedrijfsvoering en informatievoorziening”
(p. 14) kan worden ondersteund. De staande organisatie zal zich dan met de beschikbare
werkwijzen zelfstandig kunnen richten op het behalen van de doelstellingen en de verdere
ontwikkeling van de bedrijfsvoering. “Door de overheveling van de activiteiten en verantwoordelijkheden van het programma naar de staande organisatie is het veranderingsproces
dat met SPEER is ingezet verduurzaamd” (p. 18).

1.2. Aan de slag op Hr. Ms.Van Amstel35
Maar de praktijk… (Reflexief dossier 26 juni 2011)
Opeens was daar de mogelijkheid om met Hr. Ms. Van Amstel mee te varen. Mee te varen
om in de praktijk te onderzoeken hoe de bemanning aan boord kan worden geholpen. Twee
jaar eerder was het informatiesysteem al ‘uitgerold’ aan boord. De bedoeling was om de legacy-systemen […] te vervangen en de bevoorradings- en onderhoudsprocessen die deze systemen ondersteunden met een geïntegreerd informatiesysteem aan elkaar te koppelen, zodat er
een doelmatiger werkproces zou ontstaan. […] Een efficiënte bedrijfsvoering op basis van het
geïntegreerde ERP-informatiesysteem SAP. Zo staat het in de prospectussen, de beleidsnota’s,
de project initiatiedocumenten en de nieuwsbrieven. Maar de praktijk…
Al snel bleek dat de implementatie niet de gewenste gevolgen had. Wel de gevreesde gevolgen. Diverse medewerkers van het implementatieproject waren van mening dat het project nog niet goed was voorbereid om tot ‘migratie’ van de informatiesystemen over te gaan.
Het ‘schip’ was er nog niet klaar voor en ook de zogeheten ‘stamdata’ die overgezet diende te
worden van de oude systemen en de ‘verrijkte data’ die in het SAP-systeem ingebracht moest
worden om een goede werking te verkrijgen, waren beiden nog niet op orde. De kans was
groot dat ‘vervuilde data’ werd overgezet en dat zou de functie ten behoeve van het management (dat wil zeggen, het maken van trendanalyses) direct vanaf het begin flink inperken.
Tot op de hoogste niveaus van Defensie werd het besluit afgewogen om wel of niet door te
gaan. Uiteindelijk werd het een ja. Maar onder de projectleden werd daaraan toegevoegd:
‘[…] onder grote politieke druk.’

Het is onder meer dit taalgebruik dat ik in deze dissertatie onder de aandacht breng.
Na de inauguratie van Koning Willem-Alexander is de naamgeving veranderd van Hr. Ms. Van Amstel in Zr. Ms. Van
Amstel. Dat wil zeggen, de naam van het schip werd veranderd van Harer in Zijner Majesteits Van Amstel.
34
35

39

Na enige maanden kwamen aan de wal de signalen dat het materieelbeheer aan boord
van Hr Ms.Van Amstel problemen opleverde. Onderzoeken van de interne auditdienst leverden veel aandacht- en zorgpunten op. De problemen werden voor een deel toegeschreven
aan de introductie van het SAP-systeem aan boord. De problemen kregen extra aandacht
doordat ook de Audit Dienst Defensie in samenwerking met de Algemene Rekenkamer
geïnteresseerd bleek in de situatie op Hr. Ms.Van Amstel. In januari 2010 kreeg ik als bedrijfsvoeringsadviseur de opdracht om met een team aan boord een nader onderzoek uit te voeren
naar het gebruik van SAP in de bedrijfsvoering.
Rubbish in, rubbish out (Reflexief dossier 05 augustus 2011)
Aan boord van Hr. Ms. Van Amstel worden verschillende presentaties en onderlinge gesprekken georganiseerd. Direct in gesprek over de ondervonden problemen. Hoe wordt het
informatiesysteem aan boord gebruikt? Of, wordt het niet meer gebruikt? En welke redenen
worden daarvoor dan gegeven? Kunnen we met directe ondersteuning toch hulp bieden bij
het gebruik of het weer opnieuw gebruiken? Maar vooral is er de intentie om te luisteren.
Te luisteren naar collega’s die het gevoel hebben in meer of mindere mate in de steek te zijn
gelaten en zijn overgeleverd aan het werken met een systeem dat het technisch niet goed
doet vanwege de slechte betrouwbaarheid met de verbindingen naar de wal.Vooral bij flink
manoeuvreren, en dat doet een fregat geregeld, valt de verbinding weg. Maar ook het gebruikersgemak zelf wordt als zeer onpraktisch ervaren.Voor het uitvoeren van een transactie,
moet er soms door een flink aantal schermen ‘gescrolld’ worden voordat een bestelling kan
worden doorgevoerd. Het verhoogt bepaald niet de acceptatie door gebruikers. Acceptatie
die van doorslaggevend belang is voor de mogelijkheden die het werken met een geïntegreerd informatiesysteem biedt. […] Het monitoren via de rapportages is slechts betrouwbaar
als de invoer van gegevens ook een betrouwbare weergave is van de uitgevoerde werkzaamheden. Rubbish in, rubbish out is hierbij een veelgehoorde uitspraak. Want als de gebruiker
het informatiesysteem niet gebruikt om zijn administratie af te handelen en in de praktijk
worden bijvoorbeeld goederen wel uitgeleverd dan komt de werkelijkheid niet meer overeen
met de ‘werkelijkheid’ in het systeem. In dit verschil van ‘werkelijkheden’ of werkelijkheidsopvatting zit ‘m de crux van veel ICT-leed […] Maar daarover later meer.
Een groot deel van de voorbereidende gesprekken ging over wat we aan boord konden
doen om de wederzijdse verwachtingen met de bemanning goed af te stemmen. ‘Grote’
oplossingen bieden was buiten de orde. De verwachtingen naar de bemanning waren in het
verleden al veel te hoog gesteld. Beloofde inspanningen van ‘de wal’ hadden niet tot resultaat
geleid. Technische oplossingen waaraan wordt gewerkt zullen pas op z’n vroegst in de loop
van volgend jaar beschikbaar komen. En daar zal de huidige bemanning geen baat meer bij
hebben. De bemanning voelt zich in de steek gelaten en de kans is groot dat de indruk zal
ontstaan van: ‘Kijk daar heb je weer een overste die ‘effe’ langs komt. En daarna zien we ‘m
nooit meeeer terrrug…’
Nadrukkelijk wordt voor de insteek gekozen om naast presentaties aan de teams zoveel
mogelijk een- op-een-gesprekken te voeren waarbij geprobeerd wordt naast uitleg ook een
directe verbetering van het gebruik toe te passen. In het door mij opgestelde projectplan
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noem ik dat een effect-based-approach. Met als doel het realiseren van waarneembare effecten,
hoe klein ook. Het realiseren van die effecten zal naar inschatting langzaam maar zeker een
nieuw vertrouwen kunnen geven bij de bemanning. Niet zozeer in het systeem zelf maar
vooral in de collegiale ondersteuning om met het systeem te leren werken.
Ook binnen het eigen projectteam is in eerste instantie de stemming terughoudend. Wat
willen we bereiken? En vooral hoe? Kunnen we de verwachtingen waarmaken? Een tweede
kans lijkt niet gegeven. En de voorbereidingstijd is al met al vrij krap, want eenieder moet
het er toch maar weer even bij doen. Met veel moeite heb ik namelijk het team bij elkaar
gekregen voor wat wordt genoemd: ‘[…] weer een nieuwe klus, maar het andere loopt gewoon door.’ De lijnbazen hebben na de nodige overleggen36 de teamcollega’s voor één dag in
de week vrijgegeven. Maar in de praktijk is dat, volgens zeggen, lang niet genoeg en wordt er
nu al meer tijd ingestopt. Ook ik zelf heb een overvolle agenda. Zo heb ik een uitnodiging
gekregen voor een bijeenkomst in Den Haag waar gesproken wordt met ambtelijke stafmedewerkers over het nieuwe besturingsmodel van Defensie. Maandenlang probeer ik -onder
meer via actieve deelname aan de projectgroep Vereenvoudiging Besturing Defensie- om de
wijze van sturing vanuit het perspectief van de uitvoering gedaan te krijgen. Helaas is het
resultaat gezien de inhoud van de conceptnota’s uiterst mager. Actieve inbreng tijdens de bijeenkomst is weer een kans om het perspectief te veranderen. Maar als ik op het punt sta om
naar Den Haag te vertrekken, word ik gebeld door één van de teamleden. Ze zitten bij elkaar
om inhoudelijk het programma voor te bereiden en verwachten toch echt dat ik daarbij ben.
Ze hebben gelijk. Ik moet kiezen en de keuze is direct gemaakt. Ik meld me 5 minuten
later in het zaaltje waar het team bij elkaar zit. Nog niet de abstracte Haagse wereld beschouwen, maar concreet aan de bak in het Helderse. Ook ik moet de wending blijkbaar zelf nog
doormaken. Een nieuwe ‘voorstudie’ dient zich aan: Aan de slag op Hr. Ms.Van Amstel.
Wat gebeurt er in de praktijk? (Reflexief dossier 04 september 2011)
De eerste instructieles zal op donderdagmorgen worden gegeven aan het team van de bevoorraders. Zij vragen via het SAP-systeem onderdelen aan die nodig zijn voor het onderhoud van de installaties aan boord.Vlak voor een reis komen deze meestal verpakt op pallets
aan. Er ontstaat dan een verplaatsingsoperatie waarbij de pallets eerst van de kade aan boord
worden gehesen en op het helikopterdek of in de hangaar worden geplaatst.Vervolgens begint het uitpakken en krijgen de onderdelen (vaak artikelen genaamd) hun tijdelijke plaats in
de magazijnen van het schip. Om de goederenstroom overeenkomstig in het SAP-systeem te
kunnen zetten worden de artikelen ‘gestickerd’ en met een scanner ingelezen in het SAP-systeem. Althans dat is de opzet. De labelprinter die aan boord is geplaatst is niet aangesloten en
werkt dus niet. Dit betekent dat de invoer in het SAP-systeem handmatig dient te gebeuren
en dat kost nogal wat extra inspanning.
‘s Middags rond één uur heeft het eetgedeelte een andere aanblik gekregen. De leden van
het voortstuwingsteam […] zitten klaar. […] Andreas en Jeroen zitten achter de laptop waarvan het beeld via de beamer op het doek wordt afgebeeld. Andreas is teleurgesteld. Hij krijgt
36

Want het belang wordt wel onderschreven, het gaat immers om een operationele eenheid.
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geen directe verbinding met zijn ‘toegangscode’ (account) op het systeem. Zo komt hij niet bij
zijn beoogde lesstof. Het geeft wat oponthoud. De sheets moeten nu via een andere manier
naar binnen worden gehaald. Na wat vertraging wordt dan begonnen. Ik loop naar voren en
spreek eenieder toe. Na een welkom geef ik aan dat we in gezamenlijkheid de oplossingen
willen zoeken maar dat het daarbij niet vlekkeloos zal verlopen. “Er moet veel, heel veel georganiseerd worden. We zullen daarbij ook de hulp van de bemanning hard nodig hebben.”
Andreas begint met de instructie. In de opening geeft hij aan: “Er is over alles wel wat te
zeggen. Echter, we moeten ons realiseren dat het niet anders meer kan.” Met andere woorden, er is geen weg meer terug. Het systeem zal verder geïmplementeerd worden in de bedrijfsvoeringen van de Koninklijke Marine. Andreas laat vervolgens een sheet zien met daarop een aantal stadia die ‘blijkbaar’ met migratie van SAP doorlopen moeten worden. En hij
geeft aan: “We zitten in de initiële fase met als kenmerken: 1. Chaotisch 2. Improvisatie.” Het
klinkt logisch en voor een buitenstaander zelfs ook aannemelijk als hij onze situatie zal analyseren. Maar het klinkt hier aan boord direct in contact met de ‘getroffenen’, toch vreemd in
de oren.Vraag me af of deze sheets wel helpen bij deze introductie. Het klinkt zo afstandelijk.
Dan, voordat Andreas de kans krijgt goed en wel zijn instructiesheets aan te vangen, is er
al een eerste vraag van één van de teamleden: “Is er geen shortcut waardoor je geen 20 velden
in moet voordat je een artikel kan invoeren?” Andreas begint aan een antwoord dat hij een
soort van overlay heeft waardoor een medewerker zijn eigen voorinstellingen kan maken.37
Maar voordat hij goed en wel klaar is met zijn antwoord, komt de volgende vraagsteller al:
“Waarom moeten wij ons als techneuten bezighouden met in welke omgeving een artikel
ligt? Ik ben nu net weer een half uur bezig geweest.” Het zijn duidelijk ‘neem-mijn-gevalnu’-vragen. Maar niet minder onterecht, denk ik. De chef van de groep geeft aan: “Eenmaal
een deel ingevuld en opgeslagen kan je er niet meer bij als je bijvoorbeeld tussentijds weg
moet en dat gebeurt nogal eens.”
Andreas heeft duidelijk moeite met de beantwoording. Extern consultant Jeroen neemt
het over: “Maar dat wilden jullie als Defensie zelf!” Ja, die zit. En nu? Wie is dan Defensie?
En waarom wil díe het zo graag? Het zijn vragen die ik mezelf stel. Het gebruikersgemak
is toch één van de belangrijkste toetsingscriteria? Dat heeft Sybe, mijn eigen adviseur, me
altijd voorgehouden. En logisch, lijkt me. Als vervolgens de volgende medewerker naar voren
brengt: “Ja, en er zitten wel 15 tabbladen in een melding”, pleeg ikzelf een interventie en
antwoord: “Juist deze meldingen van jullie gaan we oppikken, heel concreet.” De lijst met
actiepunten vult zich gestaag.
“We gaan nu SAP in” (Reflexief dossier 04 september 2011)
Dan is er een wisseling van de wacht. […] Consultant Jeroen geeft aan wat hij gaat doen:
“We gaan nu SAP in.” Hij vangt aan met een demonstratie hoe je op verschillende manieren
onderdelen kan opzoeken. Behendig tikt hij door de pagina’s van het systeem: “[…] waar je
even mee moet spelen…”, en de schermen flitsen weer. Er komt snel reactie op de vraag:
Het gaat hierbij om het instellen van het ICT-systeem door een gebruiker alvorens hij er daadwerkelijk mee aan het
werk gaat.
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“Heeft iemand een voorbeeld?” Eén van de sergeanten reageert. Er ontspint zich een gesprek.
De sergeant geeft aan: “Zal ik m’n werkboel even ophalen?” Dat blijkt niet nodig. Wel gaan
afkortingen en SAP-geheimtaal over en weer: ‘HERS en HALB.’ Ik begrijp er zelf niets van.
Maar ze zijn wel duidelijk in-gesprek-met-elkaar. Op een gegeven moment reageert de hele
groep op elkaar en op Jeroen. Het is een groepsgesprek geworden. Dan wordt er door de majoor toch een boek opgehaald en opengeslagen. Het is het installatieboek waarin tekeningen
van de verschillende boordinstallaties zijn opgenomen en waarbij ook een korte beschrijving
met kenmerken is toegevoegd.
De majoor geeft aan: “Ik heb er hier wel eentje. Een begeleidend ref [referentie] nummer.”
Jeroen typt het nummer in en vraagt vervolgens: “Wat moet het zijn?”
De majoor antwoordt: “Een brandstofpomp.” Er verschijnt niets op het scherm.
De majoor verzucht: “Kijk, dat is wat ik bedoel. Je kan er via de tekening in en er komt niets
op.”
Er is duidelijk onbegrip bij de groep. Ze zijn gewend om vaak via het installatieboek te
zoeken. Maar het referentienummer dat bij de tekening staat, staat niet in SAP. Dat wordt
niet begrepen. […] Het is duidelijk. Hier ligt nog werk voor ons te doen. Het systeem geeft
mogelijkheden die in de praktijk door de gebruiker niet werkbaar worden geacht. De groep
gaat daarom gewoon door op de wijze waarop ze dat altijd al doen en het systeem wordt
links gelaten. Als ik het zo hoor, vraag ik me echt af: ‘Wie in vredesnaam heeft zoiets kunnen
bedenken en vervolgens letterlijk en figuurlijk het schip ermee opgescheept?’ Ik voel me
steeds nauwer betrokken bij deze collega’s.
Even later komt de eerste officier38 de longroom39 binnen om koffie te halen.We spreken
elkaar kort. Ik geef aan dat veel naar boven komt. We verwonderen ons beide erover dat in
de publicaties naar buiten zo’n ander beeld wordt geschapen. Hij geeft aan: “Veel joho-joho-verhalen en geweldig geweldig; en dan denk ik: Zitten ze op een andere planeet of zo?”
en terwijl hij weer aanstalten maakt om weg te gaan: “Fijn dat jullie er zijn. Dan zie je het
zelf ook.” Inderdaad, langzaam maar zeker besef ik waarnaar ik moet kijken en luisteren. Ik
begin het te zien en te horen…

38
39

De plaatsvervangend commandant.
De verblijfsruimte van officieren van de marine.
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1.3.Veranderen als collectief leerproces40
De invoering van het ERP ICT–systeem bij Defensie blijkt een langdurig proces, waarbij oorspronkelijke doelstellingen wat betreft tijdpad, inhoud en kosten op gezette tijden
moesten worden bijgesteld. Hoewel de programmaorganisatie SPEER haar werkzaamheden
inmiddels heeft beëindigd, gaan de aan elkaar gerelateerde aanpassingen van de bedrijfsvoeringen voorlopig nog door. Zo vinden er in 2015 en 2016 nog een aantal rest-introducties
plaats op diverse locaties verspreid over de defensieorganisatie. Aan de hand van het dissertatieonderzoek van Schimmel (2007), een artikel van Maas et al. (2014) en een dissertatieonderzoek van Maas (2015), kan teruggekeken worden op de procesgang van de introductie van
het ERP ICT-systeem binnen de defensieorganisatie. In de publicaties wordt verslag gedaan
van de lange weg die wordt doorlopen om het systeem te introduceren. Een weg die nog niet
geheel is afgelegd, daar de aanpassingen in de bedrijfsvoeringen zelf nog volop gaande zijn.
Schimmel (2007) doet onderzoek naar “collectieve leerprocessen” (p. 25) waarbij hij gebruik maakt van opgedane inzichten en ervaringen in de eerste jaren van het bestaan van
het programma SPEER. Hij bevraagt daarbij de mate waarin hij Defensie kan beschouwen
als een “lerende organisatie” (zie voorwoord van zijn dissertatie) waarmee hij beoogt: “[…]
causale mechanismen ‘bloot te leggen’ aan de hand van een analyse van het verschil tussen
de veranderbehoefte en het verandervermogen van de implementerende organisatie” (p. 4).
Schimmel constateert dat veel introducties uitgaan van een ontwerpbenadering, het
zogeheten “blauwdruk-denken”, waarbij de nadruk wordt gelegd op een “[…] gefaseerde
aanpak met als onderdelen: ‘definitie en analyse’, ‘specificatie en ontwerp’, ‘bouw’ en ‘implementatie’ […]” (p. 19). Als “veranderkundig ideaalbeeld” (p. 18) wordt een combinatie van
“[…] maakbaarheid en beheersbaarheid, geloof in de ratio” (p. 18) gezien. Hij pleit echter
voor een aanpak waarbij de nadruk wordt gelegd op het beschouwen van de “verandering
als leerproces”. Zo’n aanpak beoogt “[…] permanente gedragsveranderingen te bewerkstelligen” (p. 203), zodat het ERP-systeem op een “productieve wijze” gebruikt kan worden. Deze
gedragsveranderingen kunnen aan de hand van een ‘veranderkundig ontwerp’ (p. 24) gerealiseerd worden waardoor “[…] cognities en attitudes met betrekking tot het functioneren van
procesketens gewijzigd kunnen worden” (p. 204). Het proces waarin deze veranderingen georganiseerd kunnen worden noemt Schimmel een “collectief leerproces” (ibid.): “Uitgangspunt is dat het leerproces dient te beginnen op de plek waar alle veranderdoelstellingen met
betrekking tot een bepaalde procesketen samenkomen, in de top van de organisatie” (p. 195).
Deze ‘top’ dient eerst de veranderdoelstellingen op te stellen waarna een leerproces in
gang gezet kan worden dat zich moet uitbreiden naar de rest van de organisatie. De top dient
te bewaken dat de veranderdoelstellingen worden behaald. Bij dit leerproces dient men ervan
uit te gaan dat naast first order changes tevens second order changes noodzakelijk zijn. Waar first
order changes tot stand komen “[…] binnen bestaande cognitieve raamwerken of schema’s”
en “[…] bestaande denkkaders niet ter discussie staan”, worden bij second order changes de
“[…] bestaande denkkaders en de onderliggende normen en waarden wel aangepast” (p. 15).
Schimmel stelt dat, ondanks het feit dat het merendeel van de gevraagde veranderingen een
40

De titel van deze paragraaf is gebaseerd op de titel van het dissertatie-onderzoek van Schimmel (2007)
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Tabel 1.1: Een aantal second order changes (Schimmel, 2007, p. 17).
Veranderkundig aspect
ERP-implementatie

Toelichting (motivatie)

Mogelijk verlies waarde van persoonsge- Meest logische veranderkundige interventie lijkt hier - in
bonden kennis gerelateerd aan huidige combinatie met heropleiden van werknemers - het uitleggen
context
dat bestaande kennis effectief was in het verleden, maar niet
meer effectief zal zijn in de toekomstige situatie. Er is dus sprake van een herinterpretatie van het verleden.
Mogelijke aantasting inhoud taakom- Meest logische veranderkundige interventie lijkt hier – naast
schrijving betrokken medewerkers
het wegbezuinigen van oude functies - het herontwerpen van
individuele posities waarbij betrokken medewerker een nieuwe rol zal moeten aanleren.
Noodzaak om gebruikers inzicht in Kennis ten aanzien van functioneren procesketens is doorgaans
functioneren procesketens bij te brengen zwak of non-existent in organisaties waarin sprake is van functionele en hiërarchische sturing op activiteitenniveau.
Import van bedrijfsvreemde impliciete Duiden en aanvaarden van betekenis van bedrijfsvreemde kenen canonieke kennis
nis voor de eigen organisatie, impliceert een aanpassing van
bestaande cognitieve schema’s.
Noodzaak om een gemeenschappelijke Het besef dat de toekomst van het organisatiedeel waarvoor
toekomstvisie te formuleren
men zelf verantwoordelijk is niet meer in isolatie door de betrokken manager kan worden bepaald, impliceert een aanpassing van bestaande cognitieve schema’s.

tweede-orde-karakter heeft (zie Tabel 1.1), er ook vraagstukken van eerste orde zijn als “[…]
baanzekerheid, machtsverlies en het verwerven van nieuwe vaardigheden” (p. 16).
Om dit tot stand te brengen is voor de 1e orde veranderingen een proces van verbeterd
leren of single loop learning nodig en voor de 2e orde veranderingen een vernieuwend leren of
double loop learning noodzakelijk (p. 15).41 Het samengaan van “de twee regelkringen” levert
“collectieve leerprocessen” op (p. 97) die bij een succesvolle werking leiden tot een organizational learning (p. 127).Verstoringen daarentegen geven inzicht in de organisatorische factoren
die een succesvolle ERP-implementatie in de weg staan.
Schimmel gaat bij zijn veranderkundig ontwerp uit van een werkelijkheidsopvatting gebaseerd op het sociaal constructivisme, waarbinnen “[…] geen objectieve afbeelding van de
sociale werkelijkheid” bestaat. Dit heeft tot gevolg dat: “[…] niet alle afbeeldingen van de
‘sociale werkelijkheid’ […] fysiek geconfigureerd [kunnen] worden binnen het ERP-systeem” (p. 193).
Met het veranderkundig ontwerp beoogt hij een collectief leerproces te organiseren
waarbij de betrokkenen “[…] inzicht verwerven in het weefsel van verschillende betekenissen en belangen dat zij met elkaar gecreëerd hebben.” In een volgende stap wil hij een
“proces van collectieve betekenisgeving initiëren” om “het bestaande organiseerproces binnen procesketens te verbeteren.” Hierbij maakt hij gebruik van de eigenschappen van het
Argyris en Schön (1996) definiëren dit soort leren als: “Single loop learning - learning that changes strategies of actions
or assumptions underlying strategies in a way that leaves the value of the theory unchanged” (p. 20).[…] “Double-loop
learning – learning that results in a change in the value of theory-in-use, as well as in its strategies and assumptions” (p. 21).
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ontwerp. (Schimmel, 2007, p. 207).

ERP ICT-systeem. Hij kenmerkt dit als een herontwerp: “Dit herontwerp dient uit te monden in een herontwerp van de bedrijfsvoering en informatievoorziening dat geconfigureerd
kan worden binnen een ERP-systeem” (p. 194).
Hij beoogt vervolgens met het uitvoeren van het ontwerp “[…] systematisch de werking van
de regelkringen die een collectief leerproces moeten reguleren, te garanderen.” Daarnaast claimt
hij dat “[…] het veranderkundig ontwerp tot op zekere hoogte contextonafhankelijk is” (p. 195).
Bij het uitvoeren van het ontwerp gaat hij uit van “machtsgerichte interventies” (p. 194). Deze
interventies betreffen onder meer “het initiëren van een leerproces in de top van de organisaties”, “het vaststellen van veranderdoelstellingen (=leerdoelstellingen)” en “het bewaken van
deze veranderdoelstellingen door de top” (p. 206, zie ook Figuur 1.1).
In zijn “praktijkgerichte en ontwerpgerichte onderzoek” zegt Schimmel een “positivistisch, ontwerpparadigma te hanteren” (p. 36). Hij richt zich op “het genereren van wetenschappelijke kennis gebaseerd op bewezen feiten en causale verbanden” en op “het ontwerpen van richtlijnen en procedures die nodig zijn om verschijnselen in de werkelijkheid van
organisaties doelgericht te beïnvloeden” (p. 37).
Een van de maatregelen die Schimmel toepast om het collectief leerproces op gang te
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brengen is “het bewerkstelligen van ‘cocreatie’.”42 Hij ontleent dit begrip aan Wierdsma
(2002),43 maar past het begrip in een engere betekenis toe. Het gaat hem om een “terugredeneren vanuit de toekomst”, dat daarna leidt tot: “[…] het geforceerd loslaten van bepaalde
denkkaders om vervolgens te kunnen inzien hoe deze bestaande kaders de realisatie van een
toekomstige visie in de weg staan?” (p. 220)
Met het opzetten van zijn ‘veranderkundig ontwerp’ betoogt hij tenslotte met betrekking
tot de te realiseren impact dat, “ALLE collectieve leerstoornissen verholpen moeten kunnen
worden” (p. 229). In zijn onderzoek gaat Schimmel ook in op zijn bevindingen over de
uitvoering van zijn veranderontwerp. Hij constateert over de maatregel die kan leiden tot
het “[…] initiëren van een leerproces in de top”, dat “[…] een dergelijk leerproces helemaal
niet van de grond is gekomen” (p. 246). Ook ten opzichte van de overige maatregelen vindt
Schimmel dat de door hem voorgestelde maatregelen, maar beperkt of niet44“geïmplementeerd” (p. 259) zijn: “De verbetervoorstellen werden wel gevalideerd door de ‘beleidsverantwoordelijken’, maar niet door de lijnorganisatie die deze doelstellingen moest realiseren.
Omdat deze lijnorganisatie werd buitengesloten, kon er dus niet45 gesproken worden van het
‘gezamenlijk creëren van de toekomst’ terug redeneren vanuit de toekomst’ of het ‘vaststellen
van een gemeenschappelijke veranderagenda’” (p. 255).
Schimmel meent dat er geen verankering heeft plaatsgevonden van de “veranderdoelstellingen in de veranderagenda’s van de lijnorganisatie” (ibid.). Hij constateert dat Defensie zich
heeft gemanifesteerd als een “belerende organisatie” (p. 257), waarmee hij “[…] een organisatie die zich niet aanpast aan haar omgeving, maar de omgeving probeert aan te passen aan
de organisatie” (p. 258) bedoelt. In een van zijn conclusies verwoordt hij het als volgt: “De
benadering waarbij een ERP-implementatie […] gezien wordt als een collectief leerproces
kent conceptueel geen zwakheden […] De invulling van de randvoorwaarden bij het initiëren van een collectief leerproces (‘mogen, willen en kunnen leren’) blijkt in de praktijk
echter moeizaam te verlopen” (p. 322).
In het vervolg van zijn onderzoek stelt Schimmel dat zich in de loop van de verdere
uitvoering van het veranderkundig ontwerp toch nog ontwikkelingen hebben voorgedaan
die duiden op het opstarten van een double loop learning. Dit, zo geeft hij aan, is niet het
gevolg van het implementeren van het veranderkundig ontwerp maar komt voort uit “[…]
het doorlopen van de complete leercyclus (ervaren negatieve effecten) van eigen handelen
in post implementatieprocessen” door betrokkenen zelf: “De ‘bottom line’ is dus dat dat veranderkundig ontwerp niet geïmplementeerd is en desondanks wel een 2e orde verandering
was ingetreden” (p. 301).

Schimmel (2007) licht dit als volgt toe: “Cocreatie (Swieringa & Wierdsma, 2002) veronderstelt dat een collectief leerproces
een proces van collectieve betekenisgeving is. De achterliggende gedachte is dat een bepaalde verandering niet tot stand zal
komen als de betrokken stakeholders niet grofweg dezelfde betekenis toekennen aan een beoogde verandering […] De creatie
van een dergelijke, collectieve betekenis vergt op haar beurt dat alle stakeholders in en rondom een procesketen, toegang
hebben tot het platform waar de toekomst gecreëerd wordt […]: de dialoog of ‘plek der moeite’ (Wierdsma, 1999)” (p. 220).
43
In paragraaf 2.4 ga ik in op het onderzoekswerk van Wierdsma.
44
Bijvoorbeeld ‘het bewerkstelligen van cocreatie’ (p. 254).
45
In de tekst staat hier ‘net’. Ik ga uit van een typefout die hier niet is overgenomen.
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Vragen in verwondering
Dit laatste citaat roept vragen bij me op. Schimmel wil organizational learning realiseren, een
proces waarin verbeterd leren en zelfs vernieuwend leren de noodzakelijk geachte 2e orde
veranderingen tot stand brengt. Top-down sturing is daarbij de randvoorwaarde. In zijn woorden: “ALLE collectieve leerstoringen moeten daarmee verholpen kunnen worden.” Aan de
hand van zijn bevindingen stelt hij vervolgens dat “[…] een dergelijk leerproces niet van de
grond is gekomen.” Hij blijft echter wel achter zijn conceptuele opvattingen staan: “De benadering als een collectief leerproces kent conceptueel geen zwakheden.” Om daarna wel degelijk vast te stellen dat desondanks “[…] een 2e orde verandering was ingetreden.” Hoe komt
het dat Schimmel zo overtuigd is van zijn opvattingen over collectief leren? Hij lijkt kennis te
beschouwen als een rationele bouwsteen die je met de juiste middelen ter hand kan nemen
en waar gewenst organisatorisch kan implementeren, mits de goede handleiding daarvoor
wordt toegepast. Heeft collectief leren niet in eerste plaats te maken met kennisoverdracht
tussen alle betrokkenen onderling? En als je het dan hebt over “ALLE collectieve leerstoornissen”, dan dien je toch de relatie tussen álle betrokkenen (dus inclusief uitvoerenden) mee
te nemen als conditie? Hoe komt het dat Schimmel zichzelf zo beperkt tot Top-down sturing?

1.4. Terug aan boord (Reflexief dossier, 30 augustus 2011)
Veelsoortig en vreemd zijn de werelden die als luchtbellen in het schuim drijven op de Rivier der Tijd.
Sommige - heel weinige - bewegen zich dwars op de stroom of tegen de stroom in.46
Yes. Intern toch een zucht van opluchting. Veel werk gehad de afgelopen weken om het
werkplan zo goed als mogelijk rond te krijgen. […] De commandant heeft gevraagd of er
ondersteuning geleverd kan worden om het laden te vergemakkelijken en het opschonen
van de administratieve achterstand voor de wapentechnische dienst mogelijk te maken zodat
een ‘schone’ herstart mogelijk zou worden. Met steun van Harry en Jeroen is dat ondanks de
zomerstilte gelukt. Ik zie dat als een vertrouwenwekkend resultaat om aan het schip te laten
zien dat we voor het oplossen van hun problemen wel degelijk het verschil kunnen maken.
Vlak voor het einde van het verlof van de commandant kon ik hem een eerste werkplan
opsturen. Nu, twee en halve week later, terwijl ik zelf ook ruim een week genoten heb van
een gezinsvakantie […] betaalt deze inspanning zich uit. Het werkplan is niet alleen meer
een ‘papieren tijger’ maar een gedragen document tussen ondersteuners en ondersteunden
geworden. We gaan weer met elkaar aan de slag.
Wel wordt de locatie aangepast. Geen instructie in het leslokaal dat elders op de marinehaven is ingericht, maar direct aan boord. De instructie is opgezet als een combinatie van
een presentatie en een directe toegang tot het SAP-systeem zodat niet alleen gebruiksvragen
kunnen worden beantwoord maar ook algemene verduidelijkingen kunnen worden gegeven.
Het zal een samen zoeken worden, omdat ook voor de instructeurs Andreas en Jeroen niet
alles bekend is. Er mist gewoon kennis van de echte inrichting van het systeem??? En hoewel
ik er al maanden naar op zoek ben kan niemand mij die geven. Steeds krijg ik algemeenheden te horen; buzzwords als end to end scenarios, Proces Master files, en streams. Maar als ik vervol46

Arthur C. Clarke (1968). De muur der duisternis, in A.C. Clarke. Even diep ademhalen (p. 49). Utrecht: Bruna.
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Vignet 1.3: Werkwoorden als invulling van ‘kenniscycli’ (Maas et al., 2014, p. 394).
Absorberen en ontwikkelen: nieuwe kennis opdoen over bedrijfsprocessen of de manier waarop een
ERP-systeem werkt;
Coördineren van kennis: weten wie welke kennis heeft, vraag en aanbod dus kunnen koppelen;
Kennis delen en overdragen: kennis beschikbaar stellen aan anderen;
Kennis kunnen combineren, aanpassen en leren: relateren van kennis uit diverse domeinen en
aanpassen aan een werkomgeving;
Kennis (her)gebruiken: inzet van kennis om taken te vervullen, mogelijk op andere locaties.

gens vraag: “En welke ‘procesgang’ is er nu op de van Amstel ingericht?”, kan niemand mij
antwoord geven. Hetzelfde geldt voor een overzicht van de problemen die al in een eerder
stadium door de gebruikers zijn aangegeven. Het blijft stil.Wel zijn er verwijzingen naar links
waarop het allemaal te vinden zou zijn. Daarmee is wel een lijst met allerlei documenten en
spreadsheets terug te vinden in allerlei stadia van concept.
De betekenis en waarde van de informatie en vooral de onderlinge samenhang is niet
terug te vinden en vooralsnog kan niemand van het project of programma mij die geven.
En ik vrees dat het ook niet gaat gebeuren. Het lijkt allemaal zwaar op een ‘papieren exercitie’ waarbij door allerlei project-, programma- en lijncollega’s en ‘externen’ om de hete
brei wordt heen gedraaid. De kleren van de keizer zijn gemaakt van nota’s, spreadsheets en
PowerPoints!
Maar het belangrijkste is dat we weer aan boord zijn. Dat we daar nu moeten blijven en
met name de teleurgestelde en vooralsnog cynische collega’s er stap-voor-stap van moeten
zien te overtuigen dat we ze echt willen helpen en samen met hen ook resultaten willen boeken. “We zijn er voor het schip en we blijven ook voor het schip.”Vanuit het perspectief van
het schip en haar bemanning werken we aan oplossingen voor de inmiddels vele problemen
die we zijn tegen gekomen en die we ook, daar ben ik van overtuigd, nog gaan tegenkomen.’

1.5. Tactieken voor kennismanagement
Maas et al. (2014) gaan in een artikel, met onder andere Schimmel en Van Fenema als medeauteurs,47 ook in op de leerervaringen gedurende de introductie van het ERP ICT-systeem. Zij
scharen alle leerprocessen onder het begrip kennismanagement, dat zij beschouwen als een
cyclisch proces. Het geïmplementeerde ERP-systeem vereist niet alleen horizontaal inzicht in
hoe “[…] tussen werknemers in een keten van transactionele processen”, samenwerken. Het
systeem vraagt ook om een verticale blik waarmee processen “[…] tussen diverse lagen van de
hiërarchie” worden beschouwd. Kennismanagement wordt aan de hand van werkwoorden geconceptualiseerd waarmee kenniscycli gevormd kunnen worden (zie Vignet 1.3)
De kenniscycli zijn dynamisch en sociaal van aard, “[…] want kennis die op zijn plek
In de officiële literatuurverwijzing voor dit artikel ‘Kennismanagement-capabilities van Defensie’ staat Van Fenema als
eerste auteur vermeld. Zo heb ik het artikel ook in de literatuurlijst achterin deze dissertatie opgenomen. Voor mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van de publicatie in het tijdschrift zelf (Maas et al. (2014), Kennismanagement-capabilities
van Defensie, Militaire Spectator, 183(9), 91-403. Hierin staat J. Maas als eerste auteur genoemd. In zijn dissertatie (2015),
Taking the next step: Managing ERP Systems in the Post-Implementation Phase, heeft J.G.G.M. Maas een Engelstalige versie van
het artikel opgenomen. In deze paragraaf verwijs ik voor de citaten uit het artikel in Nederlands naar Maas et al. (2014).
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blijft heeft een beperkte organisatorische waarde.” Aangezien “[…] de procesketens uit een
ERP-systeem [de] hiërarchische grenzen van de staande organisatie doorsnijden, is er behoefte aan kennismanagement.” Door “[…] de schotten tussen organisatiedelen” kan “de
stroom van kennis” belemmerd worden. “Dit maakt een aantal interventies gericht op het
overdragen en vrij kunnen laten stromen van kennis noodzakelijk” (p. 394).
Een belangrijk kenmerk van een bedrijfsvoering waarin een ERP ICT-systeem is geïntroduceerd, is dat taakomgevingen kennisintensiever zijn geworden omdat “bedrijfsvoering
zonder IT en bijbehorende IT-kennis niet meer denkbaar is” (ibid.). Maas et al. (2014) delen
de benodigde ERP-kennis in drieën in: a. IT-kennis, b. kennis van de defensieprocessen en
c. kennis van de organisatie: “Die mix zal ook voor de toekomst van belang blijven.” Over
welke kennis iedereen moet beschikken, is afhankelijk van de hiërarchische positie en het
functionele domein waarbinnen betrokkenen werkzaam zijn. Zij stellen daarbij dat “voor
ieder werknemerssegment 48 […] een eigen op maat gemaakt programma voor kennisoverdracht nodig” (p. 395) is. Voor het overdragen van de benodigde kennis worden de drie
tactieken voorgesteld die tot stand zijn gekomen naar aanleiding van de ervaringen met het
SPEER-traject.
Zij gaan nader in op deze ervaringen. Over de eerste tactiek, verkennen en absorberen,
concluderen zij dat het opgestelde “herontwerp van de bedrijfsvoering” niet in ‘ERP-taal’
maar in ‘Defensietaal’ was opgesteld”, zodat het niet alleen inconsistenties bleek te bevatten
maar dat daardoor ook de externe partijen die bij de daadwerkelijke introductie en het beheer betrokken waren de blauwdruk niet begrepen. “Er was een forse reparatieslag nodig om
de ontwerpinformatie geschikt te maken voor hergebruik […] Veel ongeplande kennisoverdracht van mens tot mens was nodig om toch nog tot enige voortgang te komen” (p. 397).
Tijdens het uitvoeren van de tweede tactiek, verbinden en combineren, werd wel een
verbinding gelegd tussen het programma en die medewerkers die direct bij het programma
betrokken waren, maar lukte het onvoldoende om via een “[…] olievlekwerking de kennis
die gecreëerd werd” (p. 398) te delen met de rest van de gebruikersgemeenschap: “Er moest
een evenwicht gevonden worden tussen efficiëntie en betrokkenheid. De betrokkenheid van
veel defensiemedewerkers is in principe gewenst, maar bij het vervullen van die wens zou er
niemand meer met het primaire proces bezig kunnen zijn” (p. 399).
De derde tactiek, delen en activeren, richt zich op de kennisoverdracht via een “virtuele
structuur” (ibid.), het zogeheten Proces Model Management (PMM) dat ook processenma-

Maas et al. (2014) scharen onder ‘werknemerssegmenten’ verschillende aspecten (p. 395):
• E
 en procesmedewerker of een gebruiker van een ERP-systeem heeft bijvoorbeeld vooral lokale softwarekennis nodig
om zijn/haar werk goed uit te voeren, zoals het aanvragen van materialen en verschrijven van werkuren;
• Key users (sleutelwerknemers) en super-users ondersteunen de procesmedewerkers en hebben daarom vooral veel softwarekennis nodig;
• Medewerkers met de rol van procesmodelmanager en procesmodelhouder hebben […] meer gedetailleerde organisatie- en businesskennis nodig. Zij bepalen aan de hand van parameterinstellingen hoe de routering van werkstromen is
en besluiten wie er betrokken moeten worden bij welk proces. Van deze werknemers wordt verwacht dat ze over de
grenzen van de eigen afdelingen heen […] kijken;
• Procesmodeleigenaren oftewel beleidsmakers hebben daarentegen geen gedetailleerde proces-en softwarekennis nodig.
Zij dienen de besturingsprincipes in de diverse ketens te kennen, performance-indicatoren voor het functioneren van
ketens te benoemen, de meerwaarde van het systeem voor het functioneren van de organisatie als geheel te doorgronden
en de bijbehorende veranderingsprocessen te sturen.
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nagement wordt genoemd.49 In deze organisatorische structuur wordt het kennisnetwerk
vormgegeven dat zich richt op gebruik van het ERP-systeem in relatie tot de bedrijfsvoering. Het uitwisselen van kennis “[…] kwam nog niet volledig uit de verf ” (p. 399). Dat
kwam onder meer doordat de op centraal niveau gedefinieerde rollen (zie noot 48) van medewerkers decentraal binnen een defensieonderdeel verschillend werden toebedeeld. Gevolg
was dat er wel een betere verbinding werd gelegd met de eigenheid van het defensieonderdeel maar dat het overdragen van kennis daarentegen juist bemoeilijkt werd: “Waar kan een
kennishouder uit defensieonderdeel X nu zijn collega bij defensieonderdeel Y vinden? Ook
de verticale communicatie binnen de piramide bleek nog voor verbetering vatbaar” (p. 400).
Maas et al. (2014) belichten vervolgens de hindernissen en valkuilen die horen bij het implementeren van het kennismanagement behorend bij ERP-systemen. Zo wijzen ze op het
gegeven dat door het standaardiseren en integreren van werkprocessen “[…] oude organisatiekennis aan betekenis inboet.” Daardoor komen “bestaande machtposities” onder druk te
staan: “Het verwerven van kennis waarmee de organisatie als geheel beter kan functioneren,
stuit dus op taaie veranderkundige vraagstukken.” Door de “[…] schotten tussen functionele
domeinen” die overeind blijven, kan kennis “[…] niet vrij door de organisatie stromen”:
“Het is daardoor moeilijk een integraal beeld op te bouwen van het functioneren van een
keten of netwerk. De vragen ‘Doen we de dingen goed?’ en ‘Doen we de juiste dingen?’ zijn
hierdoor niet altijd adequaat te beantwoorden” (p. 401).
Maas et al. (2014) constateren dat het “[…] kennismanagement gericht op het beter
functioneren van ketens en netwerken”, vanwege de ‘flinke kloof ’ in de verschillende deelorganisaties niet vanzelf ‘van de grond komt’ (ibid.). Om de flinke kloof tussen de kennis in de
verschillende deelorganisaties te overbruggen, stellen zij voor om een nieuwe topfunctionaris
te benoemen: Chief Knowledge Officer (p. 402). Van deze CKO wordt verwacht dat hij/zij er
voor zorgdraagt dat ingrijpende organisatieveranderingen en veranderdoelstellingen, zoals bij
een defensiebrede introductie van het ERP-systeem, breed gesteund kunnen worden door
de top. Daarnaast dient hij/zij in staat te zijn om benodigd personeel vrij te maken en belemmeringen voor een productief gebruik van organisatorische kennis weg te nemen. Daardoor
zouden de “[…] barrières die de vrije stroom van kennis door de organisatie verhinderen” (p.
391) overwonnen kunnen worden.
In een voorgestelde nieuwe vierde tactiek wordt vervolgens ingegaan op de wijze waarop
een CKO zijn/haar rol kan invullen. Maas et al. (2014) pleiten daarbij voor het gebruikmaken van co-creatie50 gekoppeld aan “top-down gestuurd kennismanagement” (p. 402), “[…]
omdat er zelfs binnen de top van het departement geen enkele functionaris bevoegd is om
veranderprocessen in ketens of netwerken integraal aan te sturen. In een context van checks

Het gaat hier om een virtuele structuur […] die naast de formele hiërarchie bestaat en het beoogde kennisnetwerk
binnen de bestaande organisatie weerspiegelt […] Daarbij spelen vraagstukken als: ‘Gebruiken we het systeem op de juiste
manier?’, ‘Welke beperkingen ervaren gebruikers bij het systeemgebruik?’ en ‘Leidt het systeemgebruik tot de beoogde verbeteringen in de bedrijfsvoering?’ Met het PMM is de kennisuitwisseling tussen beleidsmakers, gebruikers en de
IT-beheerorganisatie structureel ingeregeld. De piramidevorm van het PMM […] spitst zich toe op het functioneren van
langgerekte procesketens die diverse hiërarchische grenzen passeren (p. 399).
50
“Co-creatie is het verstrengelen van individuele belangen, relaties en betekenissen in een collectief verandertraject, waarbij de gezamenlijke toekomst vormgegeven wordt” (p. 401). Maas et al. verwijzen hierbij naar Wierdsma (1999).
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and balances heeft iedereen hindermacht en niemand integrale zeggenschap” (p. 401).
Co-creatie dient ervoor te zorgen dat niemand deze hindermacht wil inzetten, omdat het
realiseren van “functionele deelbelangen” door middel van co-creatie “stevig verankerd” kan
worden in “het collectieve belang” (ibid.). Als element van co-creatie wordt ook “het creëren van nieuwe kennis” beschouwd waarbij “ketenautomatisering en netwerkintegratie” als
“nieuwe technologieën” in relatie worden gebracht met de “strategische kernvraagstukken”
van Defensie (p. 402).
Een nieuwe kijk op kennismanagement, waarbij er met een kennisbril gekeken wordt en
de gaten in de huidige kennis en benodigde kennis in de toekomst kunnen worden waargenomen, zijn voor Maas et al. (2014) van belang, daar Defensie “[…] steeds meer als een
technologie- en kennisintensieve organisatie” beschouwd kan worden “[…] met samenwerkingsverbanden op het gebied van militaire operaties en bedrijfsvoering”51 (ibid.). De defensieorganisatie is daarbij steeds meer als een “open systeem” (ibid.) te beschouwen. Zij geven
aan dat het afgeronde SPEER-programma een aantal leerervaringen en nadere strategische
vragen op dit gebied naar voren laat komen: hoe kan de top een rol spelen in samenspel met
leidinggevenden op middenlagen in de organisatie? En: hoe kan co-creatie bijdragen aan het
implementeren van kennismanagement? (p. 403)
Vragen in verwondering
Maas et al. (2014) stellen voor om ervaringen met kennismanagement-capabilities in te zetten
en daar lessen uit te trekken voor toekomstige implementatietrajecten. Evenals bij Schimmel
is top-down sturing randvoorwaardelijk. De sturing dient gericht te zijn op het uitvoeren van
een viertal tactieken. Maar in de ervaringen die hij vervolgens beschrijft, tekent hij bij de
tactiek ‘verkennen en absorberen’ aan: “Veel ongeplande kennisoverdracht van mens tot mens
was nodig om toch nog tot enige voortgang te komen.” En bij de tactiek ‘verbinden en combineren’: “Er was […] geen olievlekwerking van de kennis onder de overige gebruikers.” En
ten slotte bij de tactiek ‘delen en activeren’: “Een dergelijke structuur moet houvast bieden
voor Defensie […], maar kwam nog niet volledig uit de verf.” Maas et al. bevelen vervolgens
in een vierde nieuwe tactiek het aanstellen van een Chief Knowledge Officer aan om aan de
hand van deze topmanager invulling te geven aan top-down gestuurd kennismanagement.
In navolging van Schimmel houden Maas et al. er een zeer rationele benadering op na,
waarbij hij uitgaat van een blauwdruk van uitgeschreven tactieken en waarbinnen aansturing
plaatsvindt vanuit control. Ook bij hem lijkt kennis een soort organisatorische smeerolie die
ingespoten ‘vrij kan stromen’ als ‘schotten’ tussen organisatiedelen dat niet zouden belemmeren. Hoe zou een Chief Knowledge Officer daar invulling aan kunnen geven? Heeft zo’n
functionaris dan alle kennis in pacht? Wat weet hij/zij wat anderen niet (kunnen) weten? En
sturen collega-topmanagers dan niet op basis van hun kennis? Alle mensen bezitten toch kennis, inclusief kennis van het kennis hebben? Daar zijn vele scholen, honderden opleidingen,
duizenden trainingen en oefeningen voor ingericht en opgezet. En al die kennisinstituten
en kennisoverdrachten vallen nu al onder bestaande topmanagers. Wat stroomt er dan al niet
Maas et al. verwijzen hierbij naar D. Alberts en R. Hayes (2005). Power to the Edge: Command and control in the Information
Age. Washington, DC: CCRP.
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door het bedrijf? Elkaar informeren, ervaringen uitwisselen; dat gaat toch gepaard met het
uitwisselen van elkaars kennis. Dan heb je het toch over leren van en met elkaar? Hoe komt
het toch dat kennisoverdracht zo theoretisch rationeel wordt benaderd terwijl leren in de
praktijk toch in hoofdzaak een relationele activiteit is?

1.6. Taking the Next Step
In zijn dissertatie werkt Maas (2015) uit hoe het implementeren van kennismanagement
op effectieve wijze vorm en inhoud kan krijgen. Hij gaat in op de rol van de zo geheten
key-users of sleutelwerknemers.52 Zij dienen als een spil (pivotal stakeholders) te gaan fungeren tussen het management en de gebruikers van het ERP ICT-systeem. In lijn met de titel
van zijn dissertatie, Taking the Next Step,53 richt hij zich daarbij op de ERP usage phase: “We
focus on the phase that follows after the implementation of the ERP system, the ERP usage”
(p. 67).
Maas onderzoekt welke grenzen geslecht moeten worden om de rol van de key user invulling te geven als knowledge manager en boundary spanner (ibid.) Hij identificeert daarbij drie
soorten organisatiebegrenzingen: een structurele, een sociale en een cognitieve (zie Figuur
1.2). In zijn bevindingen formuleert Maas bovendien zes mechanismen die toegepast kunnen
worden om grenzen te doorbreken (crossing the boundaries, p. 66). Hij onderscheidt daarbij drie
rollen die een key user op zich kan nemen om er zorg voor te dragen dat de benodigde kennis

Boundaries

Mechanisms

Roles

Responsible for ‘knowledge
management’ databases

Crossing structural boundaries

Expert role
Identity approval and involvement
Joint structure

Crossing social boundaries

Collaborative role
Bridging interests of stakeholders
User community of practice

Crossing cognitive boundaries

Educational role
Practical learning environment

Prerequisites for key users

Figuur 1.2: Overzicht van Boundary Crossing Mechanisms and Key User Roles (Maas, 2015, p. 67).
Zie deze dissertatie, noot 48.
De volledige titel van de dissertatie van Maas (2015) is: Taking the Next Step; Managing ERP Systems in the
Post-Implementation Phase.
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voor een effectief gebruik van het ERP ICT-systeem wordt overgedragen en gemanaged.
Maas noemt het managen van een ERP ICT-systeem een kennisintensieve taak waarbij
een grote verscheidenheid aan managers en uitvoerenden betrokken is, die elk hun eigen
kenniscapaciteiten inbrengen. Zo is voor een succesvolle toepassing van het ERP ICT-systeem de aanwezigheid van “[…] business knowledge, technical knowledge, product knowledge, company-specific-knowledge and project knowledge” (p. 68) essentieel.Van de key user wordt verwacht
dat hij een “in depth knowledge” (p. 70) bezit van een aantal van de genoemde kennisgebieden. Doordat de sleutelgebruiker in een vroegtijdig stadium bij de introductie van het
ERP ICT-systeem betrokken wordt en na de implementatie zijn rol weer inneemt in de
bedrijfspraktijk, kan hij een sleutelrol vervullen in het overbruggen van the gap (p. 71) tussen
eindgebruiker en het hoger management: “Key users not only help end users to learn to use software, but also how to adapt their work process” (p. 71).
Kennis wordt vervolgens overgedragen van het ene knowledge reservoir naar het andere:
“Knowledge is transferred when a knowledge reservoir – embedded in a person, tool, task/technique,
or network of these elements –is moved from one group to another” (p. 68). Deze overdracht van
kennis kan echter pas op gang komen als de eerdergenoemde begrenzingen zijn geslecht.
Onder structurele begrenzingen (structural boundaries) verstaat Maas onder meer de aanwezige
organisatiestructuur en de procedures en regels over de onderlinge werkverbanden. Maar de
begrenzingen kunnen ook veroorzaakt worden door een scheiding aan te brengen in de toegangsmogelijkheden (autorisaties) tot het ERP ICT-systeem zelf. Cognitieve begrenzingen
(cognitive boundaries) refereren aan het verschil in opvatting over de uitvoering van activiteiten
en ontstaan vanuit “how we make sense of the world” (p. 70). Deze cognitieve begrenzingen veroorzaken vervolgens miscommunicatie en onbegrip. Sociale begrenzingen (social boundaries),
tenslotte, manifesteren zich op groepsniveau als subgroepen zich gaan onderscheiden en zich
van elkaar gaan afkeren vanwege ervaren verschillen in identiteit en belangen. De verschillen
kunnen dan leiden tot onwil om kennis met elkaar te delen.
Maas onderscheidt zes mechanismen om deze begrenzingen te slechten (zie Figuur 1.2).
Om structurele begrenzingen tegen te gaan, wordt het opzetten van een joint structure voorgesteld. Binnen deze joint structure werken sleutelgebruikers, gebruikers en managers onderling aan thema’s die bij het ERP ICT-systeem horen. Ze bespreken bijvoorbeeld een onderwerp als process descriptions en trachten gezamenlijk tot een oplossing te komen. Een tweede
mechanisme is responsibility for knowledge databases. In het bijzonder het centraal opzetten en
actueel en toegankelijk houden van zo’n knowledge database (met bijvoorbeeld antwoorden
op frequently asked questions) wordt als een belangrijke taak gezien. Dit om te voorkomen
dat sleutelgebruikers keer op keer het wiel opnieuw moeten uitvinden (p. 78). De sleutelgebruiker vervult bij het gebruikmaken van deze twee mechanismen de expert role. Voor
het slechten van de sociale begrenzingen wijst Maas op de hierarchical distance (p. 79) tussen
sleutelgebruikers en de andere direct-betrokkenen.Wanneer sleutelgebruikers werkzaam zijn
in de directe nabijheid van de eindgebruikers, bestaat de kans dat managers hen niet capabel
genoeg achten om managerial ERP-issues te behandelen. Maar wanneer zij hun werkplek
hebben bij het management, ontberen zij de band met de uitvoering. Door key users op te
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leiden om zelf ook training te kunnen te geven, ontstaat een added value voor de gebruikers
en de managers waardoor de social status van de key users toeneemt. Maas noemt dit mechanisme “[…] identity approval & involvement of ERP-issues” (ibid.).
Een tweede mechanisme om sociale begrenzingen te slechten is “bridging interest of stakeholders” (p. 80). Bij problemen met systeemfuncties kunnen key users in de communicatie
tussen de eindgebruikers en de managers een verbindende en oplossende rol spelen. Bij het
slechten van sociale begrenzingen vervullen de key users derhalve de collaborative role. Met het
vervullen van de derde rol, de educational role, richt Maas zich op het wegnemen van cognitieve begrenzingen. In zijn casus bij Defensie constateert hij dat de opleidingen voor de gebruikers te algemeen van aard waren en niet aansloten bij “their daily work situations” (ibid.). Door
sleutelgebruikers simulatietrainingen te laten verzorgen die gericht zijn op de “local context of
end users”, kon een effectieve verbinding worden gemaakt met de theoretische trainingen. Na
toepassing van dit Practical Learning Environment-mechanisme werd vastgesteld: “By translating
the ERP language towards practical and contextual knowledge the cognitive distance between users and
the trainers and educators was decreased” (p. 81).
Samen met een zesde mechanisme User community of Practice is de sleutelgebruiker tenslotte ook in staat om in zijn educational role de cognitieve begrenzingen weg te nemen. Met het
tegelijkertijd effectief vervullen van de twee andere rollen kunnen de noodzakelijke transfers
tussen het geheel aan knowledge reservoirs plaatsvinden. Met het opzetten van communities of
practices door key users wordt bevorderd dat gebruikers hun best practices met elkaar delen,
waardoor een gemeenschappelijk begrip en een “shared language with other ERP-stakeholders”
(p. 83) ontwikkeld wordt. Hierdoor is sprake van leren van elkaar in een community of practice,
“[…] users applied peripheral participation to teach one other about their experiences with the system”
(p. 81).
Hoewel Maas tijdens de ERP usage phase meer dan anderhalf jaar onderzoek deed gedurende de ERP-usage phase binnen Defensie, vindt hij het lastig om uitspraken te doen over
de effectiviteit van de sleutelgebruikers. Hij ziet positieve effecten van de toegepaste boundary crossing mechanisms, maar vindt het ook moeilijk om vast te stellen in welke mate “the
system has been more successfully than before” (p. 85). Hij pleit voor vervolgonderzoek om meer
inzicht te krijgen in de manier waarop de effectiviteit van key users kan worden gemeten.
En te bezien hoe hun inspanningen kunnen bijdragen aan het langetermijn-succes van een
ERP-systeem. Maas beoogt met zijn studie te voorzien in een initial approach om de rol van
de sleutelgebruiker te onderzoeken gedurende de ERP usage phase: “Our contribution lies in
distinguishing knowledge barriers and their accompanying boundary crossing mechanisms” (p. 86).

1.7. De stroom komt op gang (Reflexief dossier Week 3, 21-22 januari 2012)
Soms heb je van die weken… Het begint direct op maandagmorgen al. AR-lid54 commandeur Cees belt en vraagt of de voormalig projectleider kolonel Hans van het deelproject
‘Zeeketen’ mij kan helpen met de werkzaamheden van ons Center voor SAP Ondersteuning
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AR staat voor Admiraliteitsraad. Dit is het hoogste overlegorgaan van de Koninklijke Marine.
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(CSO). “Natuurlijk”, antwoord ik. Hans heeft ruim een half geleden moeten stoppen met
zijn werkzaamheden als projectleider. Gezondheid gaat voor. Jarenlang ‘trekken en duwen’
aan de voortgang hadden hun tol geëist. Ons hoofd van de afdeling Hessel neemt sindsdien
zijn rol als projectleider waar. Maar het is niet de verwachting dat Hans zijn oude rol weer
gaat oppakken. Wel is hij inmiddels weer aan het ‘re-integreren’, zoals dat zo ‘mooi’ heet.
Stapsgewijs gaat hij weer meer aan de slag. Hij heeft veel uitvoeringskennis. Dat zullen we
nodig hebben.
Verleden week vrijdag heb ik het ‘protocol van de status van acties’ samen met de commandant Hans van Hr. Ms. Van Amstel getekend. Er staat uitgebreid in welke problemen in
de uitvoering opgelost moeten worden. Ik zie het als een soort lijst van afspraken die ik met
de opdrachtgever ben overeengekomen. In marinetermen spreken we dan over een to do-list:
Punten om te realiseren. […] Met Hans erbij heb ik daarvoor een prima teamleider. Hij wil
graag concreet aan de slag maar niet langer meer geconfronteerd worden met de Haagse
sores. Ook is hij blij met de steun […] vanuit de bedrijfsvoering van CZSK. Hij heeft de afgelopen jaren vaak het gevoel gehad er toch als projectleider alleen voor te staan.Wat hem nu
betreft: een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Toch hoor ik ook […] oud zeer doorklinken
in zijn verhalen. Hij is er ook nog niet. Hij maakt nog geen volle week. Ik zal voorzichtig
moeten blijven. Met gezondheid mag je niet tot het gaatje gaan. Maar in deze dynamiek blijft
het wel oppassen geblazen. Je moet jezelf niet gek draaien. Ik hou het mezelf de afgelopen
dagen diverse keren voor.
Waar ik maandagochtend nog denk dat ik met de komst van Hans de komende weken
volop mijn aandacht kan besteden aan het voortzetten van de ondersteuning aan Hr. Ms.
Van Amstel en langzaam maar zeker ook aan Hr. Ms. Van Speijk, waarbij ik verwacht dat
de problemen van dezelfde aard zijn, wordt mij in de loop van de week steeds duidelijker
dat er van alle kanten toch bredere verwachtingen zijn over onze inzet. Zo blijkt na een
telefoontje van het secretariaat van de plaatsvervangend commandant, generaal Ton, dat hij
mij op woensdagmiddag wil spreken over een bezoek dat hij donderdagochtend wil brengen aan de mariniers in Doorn over de restproblemen van de invoering van SAP. Ook een
intakegesprek op dinsdag met leden van het projectteam dat de invoering bij ‘Kleine Lichte
Vaartuigen’ heeft uitgevoerd, leert dat onze steun meer zal zijn dan alleen ondersteunen. De
werkwoorden stabiliseren en opwerken zullen naar mijn verwachting meer hun opwachting
gaan maken. De aandacht die ik juist ook uit de top van de marine krijg, geeft als haast vanzelf een soort flow aan onze taken en werkzaamheden. De collega’s komen nu naar ons toe,
terwijl ik al jarenlang hetzelfde verhaal verteld heb, en ik nou niet bepaald het idee had dat
mijn opvattingen over de aanpak het verschil zouden gaan maken.
Als ik donderdagmiddag terugkom om de generaal als afgesproken te briefen over de situatie op Hr. Ms Van Amstel, geeft hij aan dat hij not amused is teruggekomen uit Doorn. Hij
geeft me direct de opdracht om mij volgende week in Doorn te melden en in ieder geval
hetzelfde rondje als hij te doen. “Hier móet nog het nodige gebeuren.” Als ik zelf aan het
einde van mijn briefing ben en de sheet toon over hoe ik de ‘Van Amstel’ verder wil aanpakken, reageert hij met: “Dat spreekt mij aan.” Dat geeft me steun. Dat geldt ook voor het
feit dat hij mij en collega Bart vraagt om een en ander in een kort advies ’s avonds nog naar
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de admiraal te sturen. Die heeft namelijk vrijdag een ontmoeting met de supervisor van het
SPEER-programma. De zorg van de generaal moet worden overgebracht, maar wel ingebed
in de positieve punten die het afgelopen jaar ook zijn gerealiseerd en waarbij niet het minst
belangrijke is dat het personeel, ondanks de problemen, nog steeds zeer gemotiveerd is met
het systeem te werken. Na een snelle slag met de externe adviseurs wordt vervolgens een
A4’tje opgesteld. Bart zal het ’s avonds nog wat bijwerken en vervolgens mailen aan de admiraal: “[…] We zijn nu hard aan het werk om binnen CZSK-kennis en ervaring op te bouwen
en te borgen. Daartoe is binnen de afdeling BV een tijdelijk Centrum voor Ondersteuning
SAP CZSK ingericht en worden binnen de organisatie dwarsverbanden gelegd […]. Daarmee krijgen we meer interne slagkracht om de invoering van SAP in de bedrijfsvoering van
CZSK te realiseren. Wat we daarbij nodig hebben is regelruimte en mandaat aan CZSK kant
zodat we Opleidingen, Herstelwerk […], Aanpassingen […] in eigen hand kunnen oppakken.
Uiteraard in afstemming met de centrale SPEER-organisatie, omdat we ons realiseren dat
SAP een defensiebreed systeem is.”

1.8. Onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid
Door de jarenlange introductie van het ERP ICT-systeem bij Defensie en de vele bijstellingen die plaatsvonden en het feit dat het verandertraject nog niet is afgerond, is het gerechtvaardigd de inmiddels opgedane inzichten over het inrichten van kennismanagement
en het doorvoeren van co-creatie nader te reflecteren. Dit ondanks de opmerking in het
eindrapport van SPEER dat het veranderproces zou zijn verduurzaamd (SPEER, 2013, p. 18).
Wat is bijvoorbeeld de huidige stand van zaken bij het uitvoeren van ICT-projecten bij
andere overheidsorganisaties? Als bij Defensie “het punt bereikt is dat de staande organisatie
zelfstandig kan sturen” (ibid.), geldt dat dan inmiddels ook overheidsbreed? Of verlopen de
ICT-projecten bij de overheid nog immer stroef? En is ‘het lek’ wel boven water? Daar er
nog steeds met enige regelmaat publicaties over ICT-problematiek in de pers verschijnen,
kan er worden betwijfeld of de aanbevelingen wel echt toereikend zijn? Liggen er premissen
onder die, nader doordacht, andere inzichten opleveren over de toepasbaarheid van de aanbevelingen?
Wat verstaat men eigenlijk onder het begrip lerende organisatie? Kúnnen organisaties wel
leren? En geldt dat ook voor het kennismanagement? Is kennis wel te managen? Welke lessen kunnen geleerd worden na verdere bestudering van overheidsbrede publicaties van haar
ICT-projecten? De ervaringen met het SPEER-programma komen wat betreft tijd, geld en
inhoud immers overeen met de ervaringen in een reeks van overheidsprojecten.
Zorg ervoor dat u grip heeft op uw ICT-projecten
Zoals eerder aangegeven, gaat het rapport (deel A) van de Algemene Rekenkamer (2007) in
op de achtergronden van grootschalige ICT-projecten die in problemen zijn geraakt: “Alle
grotere organisaties […] worstelen met het goed besturen van omvangrijke ICT-projecten.
[…] Projecten worden veel duurder dan verwacht, vragen meer tijd dan gepland of leveren
niet het gewenste resultaat op” (p. 1). Als grondoorzaak wordt aangegeven dat de projecten
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te complex zijn doordat de balans tussen “[…] ambitie, beschikbare mensen, middelen en
tijd” (p. 21) ontbreekt. De onbalans ontstaat al in de aanloop van het project. Als voornaamste
aanbeveling stelt de Algemene Rekenkamer dat: “Ministers de sleutel in handen hebben om
de spiraal waarin projecten te complex worden, te doorbreken”, en geeft als voornaamste
aanbeveling: “Wees realistisch in uw ambitie en zorg ervoor dat u grip heeft op uw ICT-projecten” (p. 3).
Als realisme wordt het besef gezien dat (p. 4):
• als realisme wordt het besef gezien dat (p. 4):
• ICT geen quick fix voor een probleem is;
• politieke deadlines fataal kunnen zijn voor een project;
• er (ook) bij ICT-ambities een kloof tussen beleid en uitvoering is;
• heroverwegingen onderweg vaak onvermijdelijk zijn, en
• een exit strategie doormodderen voorkomt.
Om grip te krijgen op ICT-projecten wordt het noodzakelijk geacht dat (ibid.):
• de minister een volwaardige gesprekspartner is, zowel voor de Tweede Kamer als de
ICT-leverancier;
• besluitvorming gefaseerd plaatsvindt;
• beslissingen op basis van goed onderbouwde plannen worden genomen en projecten
beoordeeld worden binnen het gehele projectportfolio, en
• heroverwegingen mogelijk zijn.
Deze eventuele heroverwegingen betreffen alle stappen in de procesgang van een
ICT-project: “Een ICT-project gaat […] over het hele proces van het opstellen van het programma van eisen, de technische realisatie en de (succesvolle) implementatie van het systeem
met alle bijbehorende organisatorische en personele aspecten” (p. 12). Als oorzaak voor het
ontstaan van “hardnekkige problemen” (p. 1) in deze procesgang wordt onder meer gewezen
op de overschatting van de technische mogelijkheden door de bestuurders in combinatie
met een onderschatting van de hoeveelheid tijd, geld en menskracht die de realisering ervan
zal gaan kosten. Het risico op te ambitieuze projecten neemt toe als een minister “zich vervolgens bij zijn besluitvorming onvoldoende laat ondersteunen door deskundigen met voldoende kennis van de ICT en de organisatie.” De consequentie daarvan is dat: “Het project
organisatorisch en technisch niet realistisch is en dat er dus geen sprake is van een project
met SMART-C (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden en consistent) geformuleerde doelen” (p. 15).
De technische complexiteit is een gevolg van het niet in een vroegtijdig stadium omschrijven van de doelen en eisen waaraan het ICT-systeem moet voldoen. “De ontwikkeling
van een ICT-systeem is gebaat bij een zo stabiel mogelijke politieke en organisatorische
omgeving”, anders is het risico groot dat de ICT-leverancier “iets anders levert dan bedoeld.”
Daarnaast is een complicerende factor dat nieuwe ICT-systemen vaak aangesloten moeten
worden op bestaande. Naast een complexe technische realiseerbaarheid speelt daarbij ook
een rol dat “gegevens van twee of meer organisaties bij elkaar moeten worden gevoegd die
niet bij elkaar passen” (p. 20). Tenslotte maakt het “razendsnel gaan” van ontwikkelingen op
het gebied van ICT, de projecten complex. Beschikbare nieuwe technieken plaatsen de inge-
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slagen weg in een nieuw licht: “Expertise en kennis zijn dus snel verouderd” (p. 21).
De organisatorische complexiteit ontstaat doordat het meerdere organisaties betreft die:
“[…] al dan niet uit eigen beweging […] via standaardisatie van bedrijfsprocessen streven
naar grotere efficiency en/of als ketenpartners afhankelijk zijn van wederzijdse uitwisseling
van informatie” (p. 18). Besluitvorming over een project met verschillende (keten)partners is
vaak een moeizaam proces. Ook bestaat er sterke verwevenheid tussen de introductie van het
nieuwe ICT-systeem en de impact op de organisatorische veranderingen en de werkprocessen. “Dit wordt meer dan eens onderschat” (p. 19).55
Gescheiden werelden
In een jaar later gepubliceerd Deel B van het Algemene Rekenkamer onderzoek wordt verder
ingegaan op de inzichten uit Deel A. Een belangrijke constatering is dat politieke beslissers
zich laten leiden door het geloof in de ICT. “De inzet van ICT wordt bij voorbaat gezien als
oplossing. De realisatie van deze ICT-oplossing is vervolgens ‘iets van ICT-ers’.” (p. 54) Gevolg
is dat de opdracht vanuit een eigen ICT-perspectief wordt uitgewerkt en ‘Business’ 56 en ICT als
“gescheiden werelden” (ibid.) naast elkaar acteren in plaats van af te stemmen en nauw samen te
werken. Ook is er, anders dan kennis van ‘bedrijfsmiddelen’ als financiën en human resources,
te weinig besef van de manier waarop ICT een toegevoegde waarde kan zijn voor de business
(p. 74). De Algemene Rekenkamer wijst bestuur en ambtelijke leiding erop, er zich bewust
van te zijn dat “[…] ICT-vraagstukken geen puur technische vraagstukken zijn” (p. 4), maar
in de eerste plaats informatie- en communicatievraagstukken en daarmee “een organisatievraagstuk [...] en de informatievoorziening die daarvoor nodig is” (p. 5). “De inzet van ICT
wordt vaak bij voorbaat gezien als een technische oplossing voor een ‘business’-vraagstuk
(‘technology-fix’-denken)” (p. 4).
De Rekenkamer roept op tot “[…] het professionaliseren van de besturing van de informatievoorziening.” Dat houdt overigens niet in dat “[…] automatisch alles op centraal
niveau door de leiding van de organisatie bepaald moet worden of dat de hiërarchie versterkt
moet worden.” Het gaat er meer om een balans te zoeken “[…] in de bestuurlijke inrichting:
centraal, decentraal of een combinatie daarvan” (p. 75). Een belangrijk aandachtspunt bij
dit zoeken naar balans is, volgens de Rekenkamer, dat er binnen de organisatie voldoende

Om de complexiteit te verminderen wordt een aantal oplossingen aangereikt (p. 29):
• Wees realistisch in ambities;
• Begin klein. Ga vervolgens in kleine stapjes vooruit;
• Er kan bijvoorbeeld ook gekozen worden voor pilots of voor een ‘zwaan-kleef-aan-methode’: één organisatie ontwikkelt en de andere organisaties nemen naar behoefte over;
• Technische complexiteit kan gereduceerd worden door bijvoorbeeld te kiezen voor standaardsoftware. Bedenk dat
vaak de 80/20 regel opgaat. Moeten bijvoorbeeld werkelijk alle uitzonderingsregels geprogrammeerd worden, of
kunnen bepaalde uitzonderingen misschien door handmatige procedures worden opgelost?
• Een project kan verder hanteerbaar worden gemaakt door het op te knippen in kleinere, beter beheersbare deelprojecten.
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De Algemene Rekenkamer gebruikt hier bewust het Engelse woord ‘Business’ tussen aanhalingstekens. “Dit woord, waar
geen goed Nederlands equivalent voor is, drukt volgens ons het beste de externe oriëntatie van een organisatie uit: datgene
waarvoor een organisatie in de wereld is” (p. 74).
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Tabel 1.2: Stand van zaken instrumenten 2007/2008 en in 2012 (Algemene Rekenkamer, 2013, p. 08).
Instrument

Situatie 2007/2008

Situatie 2012

Chief Information Officer (CIO) Niet aanwezig

Positie verworven, maar de invulling verschilt
per departement; opschuiven naar de
informatievoorziening t.b.v. beleid is nodig

Projectportfoliomanagement

Marginaal

Regulier toegepast, maar nog niet volwassen

ICT-haalbaarheidstoetsen

Pilotstadium

Regulier toegepast, maar nog niet volwassen

Afwegingskader sourcing

Niet aanwezig

In opzet aanwezig; recent (september 2012)
vastgesteld

Business cases

Marginaal

Regulier toegepast, maar nog niet volwassen

ICT-dashboard

Niet aanwezig

Regulier toegepast, maar nog niet volwassen

Gateway Reviews

Pilotstadium

Volwassen

deskundigheid op het vlak van kennis en vaardigheden voor het besturen, organiseren en
realiseren van de informatievoorziening en ICT aanwezig is. Het aanstellen van een Chief
Information Officer (afgekort tot CIO) verdient daarbij aanbeveling. Deze functionaris kan als
schakel dienen tussen de organisatie en de informatievoorziening: “De CIO is als het ware de
souffleur van de leiding van een organisatie en zit bij die leiding ‘aan tafel’.” (p. 5)
Ook beveelt de Algemene Rekenkamer aan zogeheten Gateway reviews57 in te stellen en
daarvoor een organisatie op te zetten. Aan de hand van het volgen van de methode wordt
“[…] op cruciale momenten van de levenscyclus [vastgesteld] wat er moet gebeuren om
het programma of project succesvol door te laten gaan naar de volgende fase” (p. 97). In een
Gateway review kan worden nagegaan of in de veranderstrategie “[…] de plannen voor implementatie zijn meegenomen” en “[…] in hoeverre de organisatie klaar is voor de transitie
van de projectuitkomsten naar implementatie” (p. 99). Het Gateway proces zorgt zo voor “[…]
meer zekerheid voor een overgang naar de volgende fase van een programma/project” en
voor “[…] bevordering van lerend vermogen bij de overheid door deelname van (overheids)
medewerkers aan reviewteams” (p. 100). Daarbij vormen methoden en technieken maar een
deel van de ondersteunende middelen. Een ander deel betreft: “Een behoorlijk zacht proces
[…], gebaseerd op subjectieve inschattingen, aannames, ervaringen en vuistregels” (p. 78).
Lastig om zeer complexe projecten diepgaand door te lichten
In 2013 publiceert de Algemene Rekenkamer een rapport58 met als ondertitel: Lessons Learned. Het rapport opent met de constatering: “De doelmatigheid van ICT-projecten blijkt een
terugkerende bron van zorg” (p. 7). ICT-projecten leveren niet altijd de gewenste resultaten
op, duren langer dan gepland en kosten meer dan begroot” (p. 7).59 In het rapport wordt

Gateway reviews zijn ontwikkeld door het Britse Office of Government Commerce. Met de OGC Gateway methode onderzoekt men programma’s en projecten om op cruciale momenten van de levenscyclus vast te stellen wat er moet gebeuren
om het programma of project succesvol door te laten gaan naar de volgende fase (Algemene Rekenkamer, 2008, p. 97).
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Algemene Rekenkamer rapport Aanpak van ICT door het Rijk 2012, uitgebracht in 2013.
57

60

ingegaan op de maatregelen die zijn voortgekomen uit de aanbevelingen die zijn gedaan in
de onderzoeksrapporten uit 2007 en 2008. De maatregelen betreffen diverse sturings- en
verantwoordingsinstrumenten, zoals de introductie van Chief Information Officers (CIO’s), projectportfolio management, ICT-haalbaarheidstoetsen, business cases, het ICT-dashboard en Gateway Reviews. Het nieuwe onderzoek richt zich wederom op de beheersing van ICT-projecten en heeft als vraagstelling: “In welke mate bevat de huidige aanpak van ICT door het Rijk
waarborgen voor een doelmatige beheersing van ICT bij het Rijk” (p. 7)? Vragen betreffen
onder meer de rol van de CIO’s:“Spelen de CIO’s een rol bij de modernisering van werkmethoden en het gebruik van informatie daarbij? [en] Heeft de CIO zicht op de behoefte aan
en beschikbaarheid van ICT-deskundigheid voor het realiseren van de gewenste governance.”
Over de Gateway Reviews wordt de volgende vraag gesteld: “Zijn er voorzieningen getroffen
om gezamenlijk leren van de reviewresultaten te bevorderen” (p. 8)?
De Algemene Rekenkamer concludeert in een overkoepelend beeld dat “[…] het
Rijk een duidelijke impuls heeft gegeven aan een doelmatige beheersing van ICT-projecten”, maar dat “[…] een optimale beheersing nog lang niet is bereikt” en dat de beheersing
van ICT-projecten een “weerbarstig onderwerp” is (p. 10). In een stand van zaken wordt een
vergelijk gemaakt tussen instrumenten in 2007/2008 en 2012 (zie Tabel 1.2).
Het verder “doorontwikkelen en professionaliseren” (p. 10) van de instrumenten wordt
nodig geacht. Een belangrijke rol bij dit verbeteringsproces wordt toegedicht aan de CIO’s.
De aanbevelingen zijn mede gebaseerd op interviews die met betrokken CIO’s zijn gehouden. Over de aanbeveling tot het versterken van de schakelfunctie tussen organisatie en
informatievoorziening, wordt het volgende geschreven: “De meeste CIO’s zien een rol voor
zichzelf weggelegd om de ICT-deskundigheid, of de I-deskundigheid, binnen het ministerie
te verbeteren. Met I-deskundigheid wordt de deskundigheid op het gebied van regie bedoeld” (p. 34).
De ervaringen met de Gateway review blijken “overwegend positief ” (p. 18). Zo wordt deze
methode ook toegepast op “[…] niet-ICT-gerelateerde projecten, zoals bredere bedrijfsvoeringstrajecten” (p. 60). Het instrument heeft echter ook beperkingen als het om “diepgang
en transparantie” (p. 18) gaat. Daarnaast verkeert het “[…] stimuleren van het onderlinge
leerproces op basis van algemene lessen uit uitgevoerde reviews” nog in een “beginstadium”
(ibid.). Ook “[…] ontbreekt veelal de aandacht voor technische aspecten” (p. 63). Een andere
beperking die genoemd wordt door CIO’s en projectleiders is: “De korte doorlooptijd en
inzet van externe reviewers maakt het lastig om zeer complexe projecten diepgaand door te
lichten” (p. 63). Toch wordt de Gateway Review als een geslaagd instrument gezien om de
governance van ICT-projecten te ondersteunen en om “[…] het onderlinge leerproces verder
te stimuleren door algemene lessen te verspreiden op basis van uitgevoerde reviews” (p. 24).
Op basis van gesprekken met CIO’s en projectleiders wordt aangegeven dat het rijksbrede leerproces in het bijzonder wordt gestimuleerd doordat de Gateways Reviewers, die uit de
gehele overheid afkomstig zijn, hun ervaringen en expertise tijdens de reviews delen met de
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Zie ook: Tweede Kamer (2013), vergaderjaar 2012-2013, 33 584, nr. 2.
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Tabel 1.3: Gedeelte uit rapportagemodel grote en/of risicovolle ICT-projecten (ICCIO, 2013, p. 29-30).
Onderwerp
Verandermanagement

Impact die het programma/project
zal hebben op de organisatie tijdens de
ontwikkeling en na implementatie

Impact van het programma of project
op de organisatie
Complexiteit van de organisatie(s)
ICT-integratie-aspecten
Geef het niveau aan waarop het project
interfaces met bestaande systemen en
processen moet ontwikkelen

Antwoorden
Niet significant
Nieuwe business processen
Significante herscholing
Significante organisatieverandering
Significante logistieke staf &
equipment beweging
Overplaatsing van staf/outsourcing

Score
0
2
2
2
2
4

Enkelvoudige processen in organisatie

1

Complexe processen in organisatie
Meerdere organisaties (ketens)
Niet van toepassing
Stand alone –geen integratie
Data migratie
Enige links naar legacy systemen

2
4
0
1
2
3

Uitgebreide links naar legacy systemen

5

direct-betrokkenen en ook hierbij zelf weer nieuwe ervaringen opdoen (p. 63). Het rapport
geeft echter ook aan dat projectleiders niet actief op zoek zijn gegaan naar “[…] reeds bekende lessen uit eerdere reviews bij andere projecten”: “Ook bleek bij [nagenoeg] geen van de
projecten […] dat er een analyse van de geleerde lessen was gemaakt op basis van uitgevoerde
Gateway Reviews” (p. 64).
Over het ingestelde bureau Gateway wordt aangegeven dat ervaringen en geleerde lessen in “[...] de vaste groep gecertificeerde Gateway Reviewers (community)” worden gedeeld,
waarbij “[…] ronde tafelbijeenkomsten, thema-sessies of een congres” worden georganiseerd.
Hiermee wordt het “leerproces binnen de community’ gestimuleerd en geactiveerd” (p. 64).
Het is de bedoeling de “generieke lessen” actief te verspreiden binnen de rijksoverheid:
“Bureau Gateway wil hiervoor een gedifferentieerde aanpak hanteren die aansluit bij de verschillende doelgroepen” (p. 65).
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Het Handboek60
Eind 2013 wordt door het ICCIO het Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een
grote ICT-component vanaf € 5 miljoen gepubliceerd.61 Het document geeft een overzicht van
afspraken over ICT-projecten bij de overheid en de rapportages daarover aan de TweedeKamer.
Het Handboek maakt gebruikt van een groot aantal eerder opgestelde documenten. Zo
wordt verwezen naar de beide rapportages (deel A en deel B) van de Algemene Rekenkamer
over lessen uit ICT-projecten bij de overheid, waarbij direct ook het te lang, te duur, en te
weinig van ICT-projecten expliciet wordt aangehaald. Een aantal van de sindsdien genomen
beheersmaatregelen, die opgesteld zijn naar internationaal voorbeeld, worden eveneens in
het voorwoord weergegeven. Zo wordt onder meer gewezen op de zogeheten Raines’ Rules,
“[…] een set van acht simpele regels waaraan (grote) IT-investeringen in de V.S. sinds 1996
moeten voldoen” (p. 6). Het Handboek gaat in op het Proces Projectportfolio Management
(PPM). Onder dit managementinstrument wordt verstaan: “[…] een samenhangend geheel
van processen en besluiten met als doel het inventariseren, (her)prioriteren, selecteren, actief
beheren en evalueren van de verzameling toekomstige en in uitvoering zijnde projecten met
een grote ICT-component” (p. 10). Dit projectportfoliomanagement heeft tot doel: “[…] ‘de
goede dingen (blijven) doen’, met andere woorden, het kiezen van de juiste projecten. Op
projectniveau speelt vooral ‘de dingen goed doen’, met andere woorden, het gekozen project
tot een goed einde brengen” (ibid.).
Het PPM-proces bevat de processtap evalueren. Dit houdt in dat “[…] voor de start van
grote of risicovolle projecten de verplichting bestaat kennis te nemen van de ervaringen van
eerdere projecten” (p. 11). Daarnaast dienen de gezamenlijke CIO’s “[…] lessons learned en
good practices vanuit de projecten jaarlijks in hun onderlinge samenhang” (p. 12) te bespreken.
In het Handboek is een bijlage opgenomen met een “Rapportagemodel grote en/of
risicovolle ICT-projecten” (p. 21). Om het risicoprofiel te bepalen is een lijst met vragen
opgesteld. Aan de antwoorden daarvan worden scores toegekend. De maximale score is 101.
Bij een totaalscore van 48 of meer wordt het project als risicovol aangemerkt (p. 30, zie voorbeeld rapportagemodel in Tabel 1.3). De vragen, antwoorden en scores zijn niet als absoluut
en vaststaand bedoeld. “Het Handboek is niet in beton gegoten”, zoals in het voorwoord al
wordt aangegeven:“Jaarlijks wordt besloten wat moet worden toegevoegd of wat kan worden
geschrapt. De redactie houdt zich aanbevolen voor opmerkingen” (p. 6).

1.9. Laat je zien… en je zal zien! (Reflexief dossier Week 4, 28-30 januari 2012)
Op de gang wordt het deze week steeds drukker. Ik voer een paar afrondende gesprekken
met aanstaande collega’s in het team. Onder de indruk ben ik van sergeant-majoor Marco.
Hij is gewoon begonnen met het een voor een overzetten van de onderhoudskaarten naar
het SAP-systeem. Precies wat de technische collega’s op de Hr. Ms. Van Amstel vragen van
ons. Ik zie sommige anderen toch nog wel erg achter hun PC zitten en vooral ‘stukjes’ typen.
Ik besef dat het erop aan komt.We moeten snel ‘in project zijn’; bij de klant en voor de klant.
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Handboek wordt in dit document met hoofdletter geschreven. Ik neem deze schrijfwijze over.
ICCIO: interdepartementale commissie van de CIO’s.
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De Hr. Ms. Van Amstel is weer terug van een week varen. Ze moeten nu zien dat het ons
menens is met het oppakken van de structurele problemen.
Onze projectkamer in gebouw Haaksbergen ligt naast de kamer waar een deel van de
administratieve ondersteuning voor onder meer de fregatten plaatsvindt. Door de personele
krapte daar en de problemen met het gebruik van het SAP-systeem, is er een achterstand
ontstaan. Ik heb afgesproken dat ik hen wil ondersteunen. Co-creëren heet dat in moderne managementtaal. Ouderwets samenwerken dus. De logistieke collega’s Harry en Derko
kunnen vooruitlopend op hun formele plaatsing al enige dagen per week aan de slag. Hun
huidige baas kolonel Cees belde mij hierover op. Maar dan wel ‘vraaggestuurd’. Nou, die
vraag heb ik snel op papier. Genoeg werk te doen. Het belletje van kolonel Cees geeft me
overigens wel de verdere overtuiging dat de ‘bordjes’ echt verhangen zijn. Ik heb van hogerhand de speelruimte gekregen. De organisatie is voor mij weer organiseren geworden. De
drempel over. Ik ga ervoor: op de kababoes!62
Op dinsdag komt er een delegatie collega’s over uit Den Haag. Om het processenmanagement te implementeren in de defensieonderdelen is er een projectleider aangesteld.
Projectleider Edwin heeft een aantal collega’s uit het Haagse meegenomen […] Uit het
Helderse is naast mijn persoon de projectleider van Zeeketen Hessel en projectmedewerker
Jan aanwezig. Jan bereidt de zogeheten release 2.0 van het SAP-systeem voor.Voor deze release zijn ‘voortbrengingsteams’ met verschillende ‘processpecialismen’ geformeerd die in het
Haagse met de teams van andere defensieonderdelen en de centrale organisatie de feitelijke
inrichting voorbereiden. Punt van aandacht en zorg is hoe de vaststelling van het aangepaste
ontwerp plaatsvindt en of de afgevaardigden in de teams wel voldoende kennis hebben om
aan het aan hen gevraagde te voldoen.
Zelf ben ik benoemd tot ‘kwartiermaker processenmanagement’. Een schone taak... maar
hoe in te vullen? Ik ben afgelopen najaar maar begonnen met een zo te noemen community
of practice, waarin ik -onder meer door het organiseren van thematische bijeenkomsten –
nieuwe en meer ervaren betrokkenen bij elkaar breng om elkaar de laatste stand van zaken,
ontwikkelingen en vooruitzichten te vertellen. Communiceren, informeren, elkaar leren
kennen door bijeen te komen in dezelfde ruimte […] gezamenlijke sfeer bouwen […] in-gesprek-komen […] ik-met-de-ander […] anderen-met-elkaar […] wij-in-gezamenlijkheid.
De komst naar Den Helder van Haagse collega’s, terwijl ik zelf al een aantal malen naar
Den Haag ben afgereisd, is een belangrijke stap, misschien zelf wel een leap of faith. Aangezien
de bijeenkomst tussen de middag plaatsvindt, heb ik voor een broodjeslunch gezorgd. Het
wordt zeer op prijs gesteld. “Dat het hier nog kan”, is één van de reacties. Hier ligt een punt
dat ik later nog zal uitwerken. Bij elkaar komen is sfeer maken. Daar moet je wel ruimte
voor krijgen en nemen. Ook de vergaderruimte op 5 hoog met uitzicht over de haven is een
treffer. ‘Hier gebeurt het’, is al snel het gedeelde besef. De bijeenkomst begint in ontspannen
sfeer.Toch blijft het zoeken. Zo loopt het gesprek met de Haagse collega’s aanvankelijk stroef.
De afstand is groot. Letterlijk en figuurlijk. Een kwestie van horizontale distantie? Ik besef
me ook dat wij-met-elkaar in de vergaderruimte de vermaledijde ‘lemen laag’ of ‘kleilaag’
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Marinetaal voor een oproep om met volle energie aan de slag te gaan.
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zijn, zoals ik de interviewster Clary Polak op tv hoorde zeggen tegen de net teruggetreden
vice-voorzitter van de Raad van State, Herman Tjeenk Willink, die al enige jaren ageert tegen de wildgroei aan overheidsmanagers.63
Ik probeer mijn ‘dubbele oor’ aan te zetten als Edwin begint met zijn PowerPoint-presentatie. Ik vang de volgende ‘triggerzinnen’ op: “Inrichten. Ik vertaal dat als ‘werkend krijgen’.”
Coördinerend procesmanagers: “Inhoud geven aan de rol gebeurt nog niet of nauwelijks.”
[…] “Soms alleen nog een naam.” […] “Mijn rol is samenhang creëren.” […] “De rode draad:
het beleid, het voorschrift.” […] “Last but not least: Het levend maken.” Ik merk dat ik gaandeweg veel van de woorden zelf ook gebruik. Edwin spreekt met de intentie om er ook echt
wat van te maken. De bijeenkomst is uiteindelijk toch geslaagd. We maken over en weer
afspraken voor vervolg.
Frank en Joost bereiden met zijn tweeën het bezoek voor aan de mariniers in Doorn op
donderdag. Zelf heb ik afgelopen weekend al grotendeels de belangrijkste projectinformatie
doorgenomen. Frank heeft een zeer inhoudelijke documentatie opgesteld. Kwetsbaar, open
en to the point. Zijn PowerPoints zullen we zeker breder gaan gebruiken. Met vertrouwen reis
ik de avond van tevoren naar de omgeving van Doorn om te overnachten in een hotel. Het
zal me niet overkomen dat ik door fileperikelen te laat bij de Mariniers aankom. De eerste
kennismaking moet meteen staan. Mariniers verwachten niet anders.
Het programma loopt zoals afgesproken ’s morgens langs dezelfde lijnen als het bezoek
van de generaal. […] De briefing wordt aan de hand van een PowerPoint gegeven door majoor Simon. Hij gaat in op de inzet die zijn personeel heeft getoond om het SAP-systeem
werkend te krijgen. “Willing club” […] “Deze lui hebben een bult werk verzet” […] “Nog
steeds focus op het operationele bedrijf ” […] “Elke dag mee bezig.” Maar het SAP-systeem
is “[…] nog niet goed ingericht.” Hij gaat vervolgens in op de problemen die zich nog
voordoen.Vooral het in bruikleen geven van uitrusting op de man, een kernactiviteit van de
logistieke ondersteuning, geeft te veel administratieve rompslomp. Na drie kwartier gaan we
op pad richting de werkplaats en het uitgiftemagazijn voor persoonlijke uitrusting.
We worden hartelijk ontvangen. Een korporaal staat naast een beschreven flip-over. Zijn
collega’s staan naast elkaar aan de zijkant. Helder brengt hij de problemen onder woorden.
Geen onvertogen woord komt er over zijn lippen. Aanstekelijk vertelt hij over de taken die ze
met grote inzet en trouw uitvoeren. Maar de problemen met het SAP-systeem zijn aanzienlijk. Hier wordt duidelijk een boodschap aan mij afgegeven: “Help ons!” Er zit geen woord
Spaans bij. Aan het einde deelt hij een A4’tje uit waarop de problemen in volgorde zijn uitgeschreven. Het is duidelijk: ik krijg huiswerk mee. […] Hier moet wat aan gedaan worden.Voor
deze jongens doen we het toch. Ik schud de korporaal de hand en zeg dat we aan de slag gaan.
Ik kan niet te veel verwachtingen wekken maar met Simon spreek ik af dat we een paar zaken
concreet gaan oppakken. Exemplarisch. Om te laten zien dat we ook korte-termijn-problemen kunnen oplossen. Het bezoek aan het uitgiftemagazijn voor persoonlijke uitrusting
verloopt niet veel anders. Problemen met printers, traag systeem, vastlopende bestellingen.
Interview in het programma Buitenhof zondag 29 januari 2012. In een Volkskrant special (Het Vervolg) van zaterdag
28 januari 2012 wordt Tjeenk Willink (2007) ook aangehaald: “Doorbreken van de bureaucratisch-bedrijfsmatige logica is
nodig om te komen tot een publieke dienstverlening waarin de relatie tussen leraar en leerling, arts en patiënt, politieagent
en burger centraal staat.”
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Het is inderdaad om moedeloos van te worden. Zo niet de mariniers. Ze blijven ervoor gaan.
Maar voor hoelang nog? En tegen welke prijs? Het meest verontrustende voorbeeld van de
problematiek is het niet meer weten of de klimgordels wel aan de keuringsvereisten voldoen.
De administratie via SAP geeft er in ieder geval geen duidelijkheid meer over. Dit is echt urgent. Het vertrouwen in het materieel staat op het spel.Voor een marinier met in hoofdzaak
persoonlijk uitrusting van levensbelang. M’n handen jeuken.
’s Middags beginnen we met het opstellen van een concrete aanpak. Aan het begin komt
ook de commandant kolonel Ton binnen. Hij is blij met onze komst (“Het is hard nodig”) en
zegt ons alle steun toe. De kwestie is niet ‘hoe het werkt’ maar ‘hoe het werkend te maken’.
Aan zijn jongens zal het niet liggen. Maar hij kan het niet langer maken nog veel meer van ze
te vragen, terwijl ze tijdens het winterverlof hebben doorgewerkt om de administratieve achterstanden in te lopen en de operationele inzet wel gewoon door gaat. De boodschap is helder
en des mariniers: “Geef ons steun en wel concreet. Ik begrijp dat je niet alles direct kan oplossen maar kom wel binnen afzienbare tijd met eerste resultaten. Laat zien dat je ertoe doet.”
Als ik voor de tweede keer de werkplaats binnenkom, staat de korporaal net met een
collega bij één van de voorraadstellingen. En hernieuwde kennismaking volgt. Met dezelfde
voorkomendheid en enthousiasme als vanmorgen begint hij mij te laten zien hoe ze alle
artikelen hebben gestickerd met de coderingen, zodat ze in het SAP-systeem zijn terug te
vinden. Maar ik begin nu door te vragen. Op Hr. Ms. Van Amstel werkt de speciale printer
nog steeds niet naar behoren. En jawel: ook hier niet. Er is een work around gemaakt. En dan
gaat het door… Als ik vraag of ze het ‘oude’ (als legacy bestempelde) Voorraad Administratie
Systeem (VAS) nog gebruiken voor het opzoeken, wordt dat volmondig beaamd. Waar het
zoeken in het VAS enige seconden duurt, heeft het SAP-systeem daar minuten voor nodig.
De traagheid van het systeem is algemeen bekend, maar een oplossing is vooralsnog niet
gevonden. Ondertussen zijn we in de uitgifteruimte terechtgekomen, waar nu ook andere
collega’s van de korporaal zich mengen in het gesprek. De sfeer is ontspannen. Ik krijg koffie aangeboden. De mariniers willen duidelijk hun verhaal kwijt en vertellen ‘honderduit’
over de problemen en hoe ze daar toch het beste van maken. Een van de mariniers laat een
uitdraai zien van de werkvoorbereiding. Het geeft veel vraagtekens bij hem. De wijze van
inrichting van de gestandaardiseerde ‘procesgang’ ten opzichte van wat in de praktijk operationeel gevraagd wordt, wijkt ingrijpend van elkaar af. Er wordt tegenwoordig een flexibiele
inzet gevraagd. Het SAP-systeem ondersteunt dat vooralsnog niet, in de ogen van de mariniers. Maar de voertuigen moeten nog steeds wel gereed worden gemaakt voor de collega’s.
Ze maken het gewoon werkend! Maar het SAP-systeem speelt daar vooralsnog nauwelijks
een rol in. Het geeft veel extra last. En dat begint te knellen. Ze stellen het zeer op prijs dat ik
nog een keer ben langs gekomen. Ik beloof dat het niet de laatste keer zal zijn en dat ik onze
nieuwe medewerker Rein gevraagd heb om geregeld bij hen ‘op te lopen’ om het verhaal en
de voortgang in de praktijk te volgen.
Terug in het stafgebouw, ben ik mooi op tijd voor de de-brief. De collega’s hebben de sheets
gemaakt en ook de stafleden schuiven weer aan. Commandant Han laat zich verontschuldigen
vanwege de reorganisatie-perikelen.We zijn er snel uit: afgesproken wordt dat ik met ons team
majoor Simon als stafofficier logistiek van de mariniers zal bijstaan in het creëren van concrete
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oplossingen van de problemen. Enerzijds zal dat het monitoren zijn van de afspraken die al
een week eerder zijn gemaakt met de Haagse collega’s van de SPEER-organisatie. Anderzijds
hebben we een aantal exemplarische voorbeelden benoemd waar we doelbewust aan gaan
trekken om ze op te lossen en daarmee vertrouwen te geven aan de ‘mannen’, “[…] want ze
zijn nog steeds enthousiast en ze zien ook best wel de voordelen van het systeem.”We spreken
af om dinsdag 7 februari weer bij elkaar te komen om de eerste voortgang te bespreken. Het
oriëntatiepunt op de nabije tijdshorizon is gezet! En het devies voor deze week ‘op de kababoes’ wordt na deze kennismaking in het waar en de sfeer van de mariniers in Doorn en het
lezen van de Volkskrant special64 over de hedendaagse ‘managerscultus’ uitgebreid met:
Laat je zien…En je zal zien!

1.10. Een parlementair onderzoek
Medio 2012 wordt door de Tweede Kamer een eigen parlementair onderzoek ingesteld naar
ICT-projecten bij de overheid. In de aanbiedingsbrief van het Presidium aan de Kamer (Tweede Kamer, 33 326, 2012) wordt in een probleemschets de context daarvan aangegeven waarbij
wordt verwezen naar de onderzoeken van de Algemene Rekenkamer uit 2007 en 2008 en
de aanbevelingen met betrekking tot het aanstellen van CIO’s en het uitvoeren van Gateway
reviews. Het blijkt dat “[…] verschillende ICT-projecten nog steeds niet goed lopen” (p. 3).
Een tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid, onder voorzitterschap van het Tweede
kamerlid Elias, voert vervolgens het onderzoek uit. In 2014 wordt daarvoor onder meer een
aantal hoorzittingen gehouden waarbij deskundigen en betrokkenen uit ‘het veld’ worden
gehoord. Eind 2014 stelt de commissie haar eindrapport op.65 Daarbij wordt geconstateerd dat besturing en beheersing van ICT-projecten nog steeds niet ‘op orde’ zijn en: “De
rijksoverheid heeft haar ICT-projecten vaak niet in de hand voor wat betreft de kosten, de
tijd of zelfs het eindresultaat” (p. 9, zie ook Vignet 1.4).
Vignet 1.4: Vaststellingen (TK tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid, 2014, p. 5).
De rijksoverheid heeft haar ICT-projecten niet onder controle
De politiek beseft het niet, maar ICT is overal
De rijksoverheid maakt haar ICT-beleidsambities niet waar.
De verantwoordings- en besluitvormingsstructuur bij ICT-projecten is zeer gebrekkig
De overheid heeft onvoldoende inzicht in de kosten en baten van haar ICT.
De ICT-kennis van de rijksoverheid schiet tekort
Het ICT-projectmanagement is te zwak
ICT-aanbestedingstrajecten bevatten perverse prikkels
Het contractmanagement bij ICT-projecten is onvoldoende.
Het ontbreekt de rijksoverheid aan lerend vermogen op ICT-gebied
Mark van Vugt, hoogleraar psychologie VU:“Leiders moeten zichzelf zichtbaar maken, blootgeven, want zo zijn we biologisch nu eenmaal geprogrammeerd: we willen graag iemand volgen, maar alleen als we denken dat we hem redelijk kennen,
en vermoeden dat hij ons iets te bieden heeft. Persoonlijk contact, of op z’n minst de suggestie daarvan, is ongelooflijk
belangrijk. Laat je zien” (Volkskrant, 28 januari 2012).
65
Begeleidend persbericht bij Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 33 326, nr. 5: Eindrapport Parlementair onderzoek naar
ICT-projecten bij de overheid.
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Vignet 1.5: Enige ‘BIT-regels’ 66
(TK tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid, 2014, p. 10-11).
• Zorg voor draagvlak bij alle betrokken partijen, inclusief de eindgebruikers, en toets op organisatorische, bestuurlijke en technische haalbaarheid.
• Reorganiseer en standaardiseer eerst de werkprocessen die met ICT worden ondersteund en ga pas
daarna automatiseren.
• Toon aan hoe er van het begin tot het einde van een project voor gezorgd wordt dat kritiek en tegengeluiden mogelijk zijn en ter harte worden genomen. Openheid en transparantie zijn hierbij het
uitgangspunt.

De belangrijkste aanbeveling die wordt gedaan betreft de instelling van een bureau voor
ICT-toetsing (het BIT).67 De medewerkers van dit bureau moeten “[…] onafhankelijk denkende en werkende experts, niet per definitie alleen ICT-ers” zijn die “[…] op basis van hun
kennis, expertise en ervaring snel kunnen beoordelen of een project kans van slagen heeft.”
Het BIT moet gaan bepalen of een project gestart mag worden. De voorstellen worden
getoetst aan een aantal een regels (zie Vignet 1.5) die “basis (<<boerenverstand>>) regels, de
BIT-regels)” worden genoemd. Projecten krijgen pas “groen licht” als aan de gestelde voorwaarden is voldaan (p. 10).
In het rapport en de verslagen van de hoorzittingen keert de aandacht voor het taalgebruik (zie Vignet 1.6) binnen het ICT-discours geregeld terug. Zo wordt in het ‘woord vooraf ’
gesteld dat de commissie ervoor kiest de problematiek “zo duidelijk mogelijk” en zonder
“wolligheid” te beschrijven (p. 5): “Ook technische termen zijn zo duidelijk mogelijk weergegeven, regelmatig vertaald en soms ‘hertaald’, omdat ICT bij de overheid van iedereen is en
Vignet 1.6: Taal in de ICT
(TK tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid, 2014, p. 170-2).68
De heer De Bruijn: Een goede business case is iets wat je gedurende het traject steeds gebruikt als stuurmiddel om daarna at the end, aan het einde van het traject, de baten te kunnen verzilveren […] Het moet
zeker niet “format driven” zijn, dus niet - vergeef mij de Engelse term - “PRINCE2 In NAME ONLY”,
ofwel PINO.We hebben die mooie methodiek Prince2 voor projectmanagement en die wordt toch heel
vaak een soort van format driven gebruikt.
De heer Ulenbelt (SP): Wij horen heel veel Engelse termen. U hebt er ontzettend veel gebruikt in dit
gesprek. Hoort dat nu bij verandermanagement? Zou niet als eerste motto moeten gelden dat de Engelse
taal van de verandermanagementveranderaars veranderd moet worden?
De heer De Bruijn: Ja, het spijt me. Het is goed dat u me daarop wijst, dat u me een spiegel voorhoudt. Ik
probeer erop te letten. Een heleboel van dit soort termen zijn inderdaad Engelse termen omdat het natuurlijk steeds meer internationaal wordt. Daarmee is de terminologie dat ook, maar ik probeer daarop te letten.
De voorzitter: Het is helemaal niet onaardig bedoeld. We willen gewoon dat iedereen een beetje kan
meepraten over dit onderwerp en niet alleen in geheimtaal […]
Interview met de dhr. Dirk-Jan de Bruijn (programmamanager digitalisering Rijk)
‘Bij het opstellen van de regels heeft de commissie zich laten inspireren door de Raines’ Rules uit de V.S. (2014, p. 10).
Op vrijdag 30 januari 2015 besluit de Ministerraad tot instellen van de ‘Bureau ICT-toetsing’. Het BIT zal worden
ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.
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Dit is een geredigeerd woordelijk verslag van een openbaar gesprek met de heer De Bruijn van de tijdelijke commissie
ICT-projecten bij de overheid op 16 mei 2014.Vastgesteld; 16 juni 2014.
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dan ook door iedereen begrepen zou moeten kunnen worden. Er is al veel gewonnen als niet
alleen specialisten zich over ICT bij de overheid buigen maar ook gebruikers […]” (ibid.).
In de gesprekken zelf wordt onder meer gerefereerd aan “begripsverwarring” over het
woord “planning” (p. 119) en aan het veel “in de mond genomen” woord regie, wat een te
“vaag begrip” zou zijn (p. 73). De commissie zelf geeft aan dat het woord project ruim wordt
opgevat. Daarom zullen alle veranderingen met benamingen als “[…] programma’s, trajecten
of veranderingsprocessen” waarbij “[…] de ICT-component leidend of bepalend is voor duur
en kosten, worden aangeduid als project” (p. 10).
Het opstellen van voortgangsrapportages leidt zelfs, door “wensdenken” (p. 90), tot een
“papieren werkelijkheid” (p. 91): “Deze papieren werkelijkheid wordt zorgvuldig aangepast
aan wat men denkt dat men wil horen […]” (p. 91). Een van de hoofdconstateringen is dat
het “lerend vermogen ontbreekt” (p. 10). Zo stelt de commissie vast dat: “Veel verschillende
elementen samen verantwoordelijk zijn voor het mislukken van ICT-projecten. De meeste
hiervan zijn ook al eerder benoemd in andere rapporten en onderzoeken. Toch mislukken
grote ICT-projecten van de rijksoverheid nog steeds keer op keer” (p. 20).
Als voorbeeld van een “faalproject” (p. 47) wordt ook het project SPEER aangehaald
“[…] dat al jaren moeizaam verloopt” (p. 48). Tijdens de hoorzittingen gaan verschillende
‘gehoorden’ in op de achtergronden van dit ‘niet leren’. Zo stelt de ervaren programmamanager en kwartiermaker Dirk-Jan de Bruijn dat “[…] grotere veranderingen plaatsvinden
door veranderingen in houding en gedrag en niet door veranderingen in structuren” (p.
145): “We veranderen niet door een andere hark te tekenen, een mooi organogram of een
functiebeschrijving” (p. 164).
De Bruijn geeft aan dat structuren wel helpen “om de juiste dingen te doen.” Hij
pleit ervoor om te starten bij het veranderen van de bedrijfsvoering zelf en de nieuwe ICT daarbij te laten aansluiten. Hij spreekt niet meer van ICT-projecten maar
van “[…] heel ingewikkelde veranderprojecten met een technische component” (p.
146). Ook de heer Meijer, met veel ervaring in het opzetten en organiseren van complexe projecten en programma’s, gaat als gehoorde in op het lerend vermogen:70
“Ik denk dat de overheid op zich best wil leren, maar dé overheid is weer zo’n ruim begrip”
(p. 119). Het eindrapport bevat een aanbeveling van de heer Meijer waarin hij het leren als
een soort “meester-gezelconstructie” (p. 140) voorstelt. Ondanks deze en vele andere aanbevelingen die de ‘gehoorden’ doen, onderkent de commissie met betrekking tot de governance
een “achilleshiel” (p. 72), in de woorden van de ‘gehoorde’ heer Padt: “Je hebt te maken met
een ondoordringbare muur van bedrijfsvoeringsapathie” (p. 72).
In de slotalinea stelt de commissie dat, zij naast het doen van aanbevelingen, nadrukkelijk
ook de “ICT-bewustwording” van groot belang vindt. Daarbij wordt aangetekend dat deze
ICT-bewustwording vooral een “[…] cultuurkwestie en een gewenste mentaliteitsverandering betreft”, waarbij erkend wordt dat “[…] dit het meest weerbarstige deel van het onderwerp vormt” (p. 194).

Dit is een geredigeerd woordelijk verslag van een openbaar gesprek met de heer Gerard Meijer van de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid op 12 mei 2014 Vastgesteld: 5 juni 2014.
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Voortgangsrapportages zouden vooral ‘goed-nieuws-shows’ zijn waarin “[…] onvermijdelijke fouten worden verzwegen of ontkend.” De commissie stelt vervolgens: “Verbeteringen rondom ICT-projecten van de rijksoverheid beginnen bij het besef én de erkenning dat
er iets werkelijk mis is gegaan. Dat versterkt ook het lerend vermogen […]” (p. 91).

1.11. Afstemmen-met (Reflexief dossier week 20, 20 mei 2012)
Een korte werkweek met een heel drukke dag: dinsdag. ’s Morgens op en neer naar Den
Haag en ‘s middags weer terug in Den Helder om voorlichting te geven aan operationele collega’s over het werken met het SAP-systeem en hun rol daarbij. In Den Haag heeft
de centrale transitieorganisatie een dag georganiseerd over het zogeheten kennismanagement. Hoe kan de kennis die centraal verworven is met het ontwerpen en bouwen van de
SAP-functionaliteiten behouden blijven en gedeeld worden met de collega’s van de defensieonderdelen? Die vraag is van belang als de centrale transitieorganisatie vanaf 2014 wordt
opgeheven en de kennis in het bijzonder ook decentraal belegd moet gaan worden.Voor mij
geldt op dit ogenblik dat die kennis vooralsnog zeer verspreid en amper toegankelijk naar
inhoud is op te sporen, ondanks de vele verwijzingen en links naar sites […]. Is dat eigenlijk
wel kennis die door links ‘ontsloten’ kan worden? Het is soms een ratjetoe aan in spreadsheets
geschreven teksten. De diepere betekenis ontgaat je vaak door de moeizaam leesbare wijze
van opschrijven. Vaak met afkortingen en met hoog specialistisch taalgebruik. Enige uitleg
ontbreekt. Ook de mate van actualiteit is onduidelijk. In ieder geval is er voor ons vooralsnog
geen totaalplaatje van te maken.
Het initiatief om tot kennisoverdracht te komen is daarom meer dan welkom. Kennisdeling
is dan toch de eerste stap. De kennissessies over de inrichting van de logistieke processen in het
SAP-systeem zijn door de Helderse collega’s als zeer nuttig ervaren. Vandaag zal in de eerste
bijeenkomst de evaluatie daarvan plaatsvinden.Vanuit Team Sap Ondersteuning (TSO) 71 zullen
Lucienne en Derko de hele dag aanwezig zijn.Vanuit het project Zeeketen is Jeroen de hele
dag aanwezig. […] Hoewel we met de drie afgevaardigden uit Den Helder al ruim vertegenwoordigd zijn in Den Haag, sluit ik voor een sessie zelf ook aan. De centrale kwartiermaker
processenmanagement Erwin heeft mij gevraagd een presentatie te geven over de opzet en
werkzaamheden van ons team. Daar ga ik graag op in. Een prima gelegenheid om het verhaal breed binnen Defensie op tafel te leggen. Hier schijnt toch een licht van transparantie
door de ‘lemen laag’. De bijeenkomst is drukbezocht. Alleen zie ik wel veel Haagse collega’s
maar veel minder afgevaardigden van de andere defensieonderdelen. De collega kwartiermaker van de landmacht is zelfs geheel afwezig. Hij moet het vooralsnog ook in z’n eentje
opknappen. Dat is gezien de omvang van de taken natuurlijk ondoenlijk. Licht in de gang is
dan wel aan, maar zonder lucht om te ademen wordt het maken van voortgang toch lastig.
Misschien kan ik binnenkort eens zelf de collega’s van de landmacht opzoeken om zo de
drempel naar informatieoverdracht te beslechten.
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Het Team SAP Ondersteuning (TSO) is de opvolgende naam van het Centrum voor SAP Ondersteuning (CSO).
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Die informatieoverdracht is er op de dinsdagmiddag gelukkig al wel in ruime mate aan de
collega’s van de operationele directie van de marine. Circa 20 collega’s, waaronder projectleider Frank zijn aanwezig. […] Een zeer brede opkomst. Als laatste komt commandeur Peter
binnen. Als commandant van NLMARFOR72 is hij verantwoordelijk voor het geoefend
houden van de schepen van de marine. Ook kan hij, ondersteund door zijn eigen staf, het
commando voeren over een samenstel van verschillende operationele eenheden. […] Er is
gedurende de gehele bijeenkomst veel interactie. De aandacht is getrokken bij de collega’s die
in het bijzonder inzicht en uitsluitsel moeten geven over de zogeheten bedrijfsregels op basis
waarvan het systeem ingericht behoort te worden. Om een ‘gelijkluidend beeld’ daarover te
verkrijgen presenteer ikzelf de ‘overzeiler’73 die ik afgelopen dagen aan de hand van een-opeen gesprekken heb opgesteld.
Tot in de morgen heeft Willem de laatste op- en aanmerkingen verwerkt. De plaat komt
inderdaad niet als een verrassing. Er wordt vanuit de plaat gesproken in plaats van over de plaat.
Ik proef zelfs instemmingen. De voorafgaande afstemmingen hebben hun werk gedaan. De
‘operationele’ projectleider Frank complimenteert me na afloop met de geslaagde sessie. De
Planning & Control projectleider Frank geeft na de sessie nogmaals aan dat hij samen met
mij het hoofdstuk in het centrale reorganisatiedocument over sturing en de verschillende
beraden wil schrijven. Later hoor ik dat de admiraal zelf ook de ‘plaat’ heeft aanschouwd
en zich herkend heeft in de opzet. Alleen projectleider Hessel reageert wat terughoudend.
De aandacht van de operationele collega’s is dan wel getrokken, maar nu die aandacht vasthouden en doorzetten - dat wordt nog een uitdaging. Maar toch, de eerste slag is binnen.
De stemming zit erin. Ik feliciteer de medewerkers van ons team met hun actieve bijdragen.
Maar ik besef wel dat er nog vele afstemmingen gaan volgen en dat niet op z’n elf-en-dertigst
maar wel in een aanmerkelijk hoger tempo dan in de 17e eeuw. Is het dan toch een kwestie
van hogeschool polderen?

The Netherlands Maritime Force.
Zeekaart voor het uitzetten van een trek (route) voor een zeereis. De trek wordt vervolgens overgezet op navigatiekaarten met een grotere schaal. Deze navigatiekaarten worden gebruikt voor het voeren van de daadwerkelijke navigatie (het
bestek).
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2. Reflecties op de onderzoeken
Als de lijst en tijdspanne van onderzoeken en rapporten in ogenschouw wordt genomen,
blijft onversaagd de ‘hoe komt dat toch?’-vraag van kracht. Een vraag die in directe verbinding staat met de inmiddels veel gedane constatering dat ICT-projecten “[…] veel duurder
zijn dan verwacht, meer tijd vragen dan gepland en niet het gewenste resultaat opleveren”
(Algemene Rekenkamer, 2007, p. 1). Ook de constatering van “het ontbreken van lerend
vermogen” (Tweede Kamer Commissie ICT, 2014, p. 20) wordt vele malen gemaakt in de
uitsneden die ik heb gemaakt van de rapportages over ICT-projecten bij de overheid. In het
vervolg van mijn dissertatie ga ik op onderzoek naar omstandigheden en achtergronden van
deze constatering. In dit hoofdstuk richt ik mij op hiervoor op de inhoud en wijze van het
rapporteren door eerdere onderzoekers. Zo wordt in deze onderzoeken geregeld het begrip
co-creatie toegepast als wijze van samenwerking die tot oplossing van de problematiek moet
kunnen leiden. Maar is het gebruik van dit begrip wel zo eenduidig als het op eerste gezicht
lijkt?

2.1. Co-creatie? Wordt er wel echt geluisterd?
Schimmel (2007) en Maas (2015) gebruiken beide het begrip co-creatie in hun dissertatie.
Schimmel gebruikt het in een engere betekenis dan Wierdsma (2002).74 Hij plaatst het begrip
in een context waarbij er “[…] teruggeredeneerd wordt vanuit de toekomst” (p. 220). Dat
lijkt, met andere woorden, veel op het in gezamenlijkheid bepalen van doelen die je met
elkaar wilt bereiken, om ze daarna tot uitvoering te brengen. Schimmel stelt vervolgens dat
co-creatie niet tot stand kwam - onder meer door gebrek aan betrokkenheid van de lijnorganisatie. Maar als hij als co-auteur optreedt bij Maas et al. (2014), wordt co-creatie wel weer
aanbevolen. In een nieuwe tactiek met betrekking tot kennismanagement is co-creatie ook
“het creëren van nieuwe kennis” waarbij een directe verbinding wordt gemaakt met “[…]
de mogelijkheden van nieuwe technologieën.” Ze pleiten voor “[…] het gebruikmaken van
co-creatie gekoppeld aan top-down gestuurd kennismanagement” (p. 402). Maar zijn deze
begrippen wel met elkaar te verbinden? Schimmel en Maas lijken het begrip co-creatie te
hanteren als een vooraf te structureren manier om een ICT-veranderingstraject te beheersen.
Een ICT-project dus waarin een van de noodzakelijk geachte 2e orde veranderingen (het
aanpassen van bestaande denkkaders) al heeft plaatsgevonden, terwijl de praktijk nog op
de oude voet verder gaat. Met andere woorden, de uitkomst is al aan het begin vastgesteld.
Co-creatie lijkt bij hen een vorm van gedachten-exercitie te zijn. Maar is dat wat Wierdsma
zelf onder co-creatie verstaat of geven Van Fenema, Schimmel en Maas een heel eigen invulling aan het begrip?
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In hoofdstuk 3 ga ik in op wat Wierdsma als munter van het begrip zelf onder co-creatie verstaat.
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In zijn dissertatie gaat Maas (2015) in op de rol die zogeheten sleutelgebruikers kunnen
spelen als experts in de directe omgeving van de uitvoerende bedrijfspraktijk. Hoe zou de rol
van deze ervaringsdeskundigen versterkt kunnen worden? Zijn zienswijze met betrekking tot
een user community of practice biedt perspectief. Door gebruik te maken van ervaren medewerkers die gericht zijn op de “local context of end user” (p. 81) wordt het omgaan met het nieuwe
systeem in de eigen werkomgeving in de praktijk ondersteund. Maar hoe worden sleutelgebruikers zelf ondersteund in hun leren? Hoe kan meer gebruik worden gemaakt van de door
hen jarenlang opgedane ervaringen met betrekking tot de ‘gaande’ bedrijfspraktijken, waar
organisatieveranderingen en ICT-projecten de regel zijn? In de eindrapportage van SPEER
staat dat het “[…] lastig was om op kleine schaal leerervaringen op te doen” (p. 16). Maken
topmanagers wel voldoende gebruik van de kennis en kunde en de praktijkervaringen van hun
eigen uitvoerende (sleutel)werknemers in plaats van zich in belangrijke mate te laten bijstaan
door externe ICT-consultants? Wordt er wel echt geluisterd naar de uitvoerenden die hun
problemen onder de aandacht brengen?
De inzet van de leiding van SPEER richtte zich uiteindelijk op “[…] het aantonen van
de functionele werking van SAP-systeemdelen” (ibid.). Daarmee lijkt veel van het kennismanagement zich te richten op de ICT-techniek in engere zin, namelijk de introductie van een
nieuw technisch hulpmiddel in de praktijk van een overheidsorganisatie. Maar het ging er bij
de introductie van het ICT-systeem in eerste plaats toch om die praktijk, waar de introductie
plaatsvindt, zelf aan te passen? En is voor dat mensenwerk geen specifieke kennis nodig bij
veranderaars, namelijk van en over de gaande praktijk, waarin collega’s met elkaar in dagelijkse
samenwerking verkeren? Zou co-creëren niet juist dáárvoor een passend werkwoord kunnen
zijn? Co-creëren is niet om te denken, maar om te doen.

2.2. Welk besef ontbreekt hier?
Aan het slot van de inleidende samenvatting van het eindrapport over het programma
SPEER (2013) wordt gesteld: “Door de overheveling van de activiteiten en verantwoordelijkheden van het programma naar de staande organisatie is het veranderingsproces dat met
SPEER is ingezet verduurzaamd” (p. 18). Ik vraag me af: Hoe kan je dat zo overtuigend
stellen? Welk veranderingsproces wordt eigenlijk bedoeld? En wat betekent in deze context
verduurzaamd? Welk besef ontbreekt hier? Ik denk daarbij aan een van de constateringen
van het parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid (2014): “Verbeteringen
rondom ICT-projecten van de rijksoverheid beginnen bij het besef én de erkenning dat er
iets werkelijk mis is gegaan. Dat versterkt ook het lerend vermogen […]” (p. 91).
Maas (2015) maakt in zijn dissertatie een nadrukkelijk onderscheid tussen de introductie
van het ERP ICT-systeem 75 en de fase wanneer het ICT-systeem in gebruik is genomen.76
Zijn aanbevelingen richten zich op de ondersteuning bij het gebruik van het ERP-systeem.
Terwijl in het verslag van de Algemene Rekenkamer al in 2007 staat dat “[…] een ICT-project
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Maas (2015) noemt dit the ERP usage phase.
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gaat […] over het hele proces […] met alle organisatorische en personele aspecten” (p. 12).
Het zijn juist deze personele aspecten, in het bijzonder de benodigde kennis en kunde, die
vanaf de start van het ICT-project de volle aandacht hadden moeten krijgen en niet pas na
afloop van de ‘technische’ overgang. De Algemene Rekenkamer tekent daarbij ook aan dat
expertise en kennis snel verouderen bij de introductie van nieuwe technieken (p. 21). Hoe
komt het dan dat pas in een veel latere fase aan de begeleiding van de uiteindelijke gebruikers aandacht is besteed en niet direct vanaf de aanvang in 2004? Nu wordt deze begeleiding
buiten het ICT-project zelf geplaatst in the usage phase, terwijl in de eindrapportage door de
projectorganisatie SPEER (2013) zelf was gemeld dat de “[…] werkwijzen beschikbaar zijn
waarmee de staande organisatie verder kan met de (door)ontwikkeling van het programma”
(p. 18).
Wordt hier wat over het hoofd gezien? Of helemaal niet gezien? Met een rationele bril op
worden op schrift gestelde regelingen, procedures en organisatorische structuuraanpassingen
als afdoende beschouwd. Maar deze papieren werkelijkheid is toch een andere dan een te
ervaren werkelijkheid in de praktijk? Het begeleiden van veranderingen in de praktijk zelf
vereist toch een andere wijze van handelen? En juist die directe collegiale ondersteuning
wordt node gemist.77 Maas en Schimmel zoeken de oplossing in het benoemen van een
extra topfunctionaris: de Chief Knowledge Officer. Zij weten dat binnen Defensie al enige
jaren een CIO werkzaam is. Blijkbaar heeft het idee postgevat dat een nieuwe CIO toch niet
voldoende armslag heeft om de problemen met de ICT-projecten afdoende aan te pakken.
Waarom zou een Chief Knowledge Officer dat wel hebben?
Kortom, wat mij betreft ontbreekt een overtuigende argumentatie. De aanbeveling lijkt
op meer van hetzelfde en past naadloos in de slotconclusie van de commissie ICT-projecten
bij de overheid, dat het lerend vermogen bij de overheid ontbreekt. Het lijkt er meer op dat
de voorgestelde top-down sturing en control niet de aangewezen weg is om de weerbarstige
problematiek op te lossen. Goed beschouwd heeft het overgrote deel van de aanbevelingen in
de overheidsrapporten een op positief control gericht top-down karakter. Wat er in de praktijk
tussen mensen plaatsvindt is uit het oog verloren. Daarmee komt de fundamentele vraag aan
de orde of het kennisbegrip zelf niet aan een grondige herziening toe is. Als ICT-projecten
te instrumenteel worden voorbereid en uitgevoerd, beperken kennisaanbod en -overdracht
zich dan niet eveneens tot het instrumentele? Zou kennisoverdracht zich niet in belangrijke
mate dienen te richten op het toepassen van nieuwe ICT in de praktijken van alledag? Wat
is kennis als er niet gelijktijdig ervaring wordt opgedaan?
Door nieuwe technieken zelf ter hand te nemen en daarmee ervaring op te doen ontstaat nieuwe kennis die de betrokkenen in staat stelt om na te denken over wat te doen. Ik
doel daarbij op het tot stand laten komen van een verandertraject waarbij nieuwe ICT oude
vervangt in de directe nabijheid van een betrokken bedrijfspraktijk. Het lijkt me een context
waar het zoeken naar een ‘nieuwe’ benadering van kennisverwerving vruchtbare grond kan
vinden. Maar is die ‘nieuwe’ benadering niet veeleer een hernieuwde benadering met een
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eeuwenoude traditie? Een die wellicht in de functionalistische, rationele benaderingen van
de twintigste eeuw naar de achtergrond is geraakt? Kan meesterschap met betrekking tot
ICT mogelijk de vele gezellen onder haar hoede nemen?
Dat ‘onder de hoede nemen’ wordt in alle onderzoeken veelal top-down voorgesteld.
Het instellen van een Chief Information Officer, het aanbevelen van een Chief Knowledge
Officer en het doorvoeren van top-down gestuurd kennismanagement. Veelvuldig wordt in de
aanbevelingen de rol van het topmanagement aangehaald, vaak gepaard met vormen van
strakke sturing en control. Het stellen van kaders, het bepalen van randvoorwaarden en het
vastleggen van verantwoordelijkheden zijn veelvuldig gebruikte bewoordingen om sturing
en control invulling te geven. Maar alle aanbevelingen en uitvoeringen hierover ten spijt, de
problematiek blijft weerbarstig bestaan. De ‘organisatie’ is er blijkbaar niet door gaan leren.
En een ander aspect speelt: wie stuurt er eigenlijk? Blijft in een groepsdynamiek van vaak
vele duizenden medewerkers dat sturen wel beperkt tot het management of topmanagement? Mijns inziens dient de rol van management -in het bijzonder van topmanagementmet betrekking tot verandertrajecten met een ICT-technische component onderzocht te
worden. Top suggereert een aansturing van bovenaf van samenwerkingsverbanden binnen
organisaties, zoals in een organigram uitgebeeld wordt; het topmanagement staat immers
bovenaan in de hiërarchie afgebeeld. Alle lijnen worden van daaruit getekend. Lijnen die in
verklarende sturingsdocumenten nader worden uitgeschreven met taken en verantwoordelijkheden. Langs diezelfde lijnen vastgelegde processen bepalen zo de van tevoren bedachte
samenwerking tussen medewerkers die als functionarissen met ‘functies op papier’ en in informatiesystemen als ‘geautoriseerden’ vastgelegd en geprogrammeerd zijn.
Maar werken mensen zo ook in de praktijk? Zouden de condities waaronder medewerkers (inclusief leidinggevenden) in de bedrijfspraktijk met elkaar samenwerken niet veel
meer het uitgangspunt moeten worden? Juist zij zijn in de bedrijfspraktijk van alledag van
doorslaggevende invloed op die samenwerking, inclusief het gebruik van hulpmiddelen als
een ICT-systeem daarbij. Natuurlijk behoren ook werkwijzen, taken en verantwoordelijkheden tot de condities, maar zijn er niet ook andere kwaliteiten die tot nu toe over het hoofd
worden gezien? Zou een topmanager niet allereerst een leidinggevende moeten zijn die
condities tot stand brengt waardoor uitvoerenden met elkaar in de praktijk succesvol kunnen
samenwerken?
Is het huidige verticale model met een overeenkomend taalgebruik wel toepasbaar op een
bedrijfspraktijk die in een verandering wordt gebracht? Zou een meer relationeel taalgebruik
een vruchtbaarder perspectief kunnen bieden? Ik constateer dat alleen een papieren blauwdruk in ieder geval geen recht doet aan een complexe bedrijfspraktijk.
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2.3. Een Copernicaanse wending gevraagd (Reflexief dossier, 25 mei 2011)
Hoe komt het dat bij iedere grote reorganisatie de realiteit anders is dan de verwachting?
Sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw is de defensieorganisatie continu
in verandering. Naast een forse verkleining en een fundamentele operationele omvorming
door de veranderde internationale veiligheidssituatie, is ook de bestuurlijke en bedrijfsmatige organisatie van Defensie ingrijpend aangepast. De voormalige krijgsmachtdelen zijn
omgevormd tot operationele commando’s (OPCO’s) die zich in hoofdzaak richten op het
voorbereiden op mogelijke operationele inzet (de gereedstelling) en de hoogste militair is nu
als Commandant der Strijdkrachten (CDS) verantwoordelijk voor het daadwerkelijk inzetten
van operationele eenheden (de inzet).
Daarnaast speelt de CDS als belangrijkste militaire adviseur van de minister een voorname rol in de randvoorwaardelijke activiteiten die de uitvoerende ondercommandanten in
staat stellen de aan hen opgedragen taken voor wat betreft de gereedstelling en de inzet naar
behoren uit te voeren. Deze randvoorwaardelijke activiteiten (visies, beleidsvoorbereiding,
opstellen defensiebegroting, etcetera) worden door de CDS in collegiale samenwerking opgesteld met de diverse sectorale directies die gezamenlijk de ‘Haagse’ bestuursstaf vormen.
Eerste ambtelijk verantwoordelijke voor de bestuurlijke activiteiten is de secretaris-generaal.
Onder regie van het Haagse niveau worden onderzoeken naar het optimaliseren van de besturing uitgevoerd, besturingsmodellen en bedrijfsvoeringsconcepten opgesteld en uiteindelijk inrichtingsnota’s en – bepalingen geschreven met daarin toewijzing van taken en verantwoordelijkheden, vaak gevisualiseerd in organisatieharkjes en procesplaten. Na de vaststelling
van deze kaderstellende documenten (het wat) op het hoogste bestuurlijke niveau krijgen
uitvoerend bestuurders opdracht zogeheten blauwdrukken op te stellen waarin wordt vastgelegd hoe de organisatorische procesgang in de organisatie dient te worden ingericht (het
hoe). In dit geheel van ‘administratie’ dienen als vanzelfsprekend ook de algemeen wettelijke
en overheidsbrede richtlijnen te worden verwerkt.
In de Kamerbrieven die deze achtereenvolgende herinrichtingen begeleiden en waarin
de minister instemming vraagt of verantwoording aflegt over het voorgenomen of uitgevoerde beleid, wordt het ontstaan van deze ‘bestuurlijke papierwinkel’ geïnitieerd door zinsneden
als ‘scheiden van beleid en uitvoering’, ‘minder bestuurlijke drukte’, ‘sturen op hoofdlijnen’,
‘geïntegreerde informatievoorziening’, ‘kiezen voor de uitvoering’, ‘je gaat erover of niet’…
etcetera, etcetera. De bedoelingen zijn ontegenzeggelijk goed. Maar de realisatie? Er is namelijk iets vreemds aan de hand. Al vele jaren worden deze projecten over organisatorische
herinrichting overheidsbreed begeleid door dezelfde ‘schone’ teksten. Maar vervolgens worden er na een paar jaar wederom nieuwe veranderingstrajecten gestart met de gelijktijdige
constatering dat het bestuurlijk weer drukker is geworden, details tot in de hoogste gremia worden besproken, vergaderculturen ongebroken zijn, papierbergen zijn verhoogd, er
weer ‘meer chiefs en minder indians’ zijn en de uitvoering steeds meer onder spanning staat:
‘hoe komt dat toch?’
Het is inmiddels duidelijk dat deze vraag niet eenvoudig is te beantwoorden. Wel
duidelijk is dat de ultimo consultant, dé vriend van een doelmatiger én doeltreffender over-
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heid niet bestaat. En de managementboeken met al hun methoden en methodieken dan?
Recepten te over. Maar vooral ook pogingen om de vraag: ‘waarom komt dat toch?’ te
beantwoorden. En dat is een vraag naar rationaliteit, naar oorzaak en gevolg; Een vraag naar
de mechanismen in de organisatie. Mechanismen alsof een organisatie een technisch object
is als een lopende band of een beleidsfabriek met geobjectiveerde planningen en stuurbare
functionaliteiten. Blauwdrukken die pretenderen de werkelijkheid al te representeren. Geïntegreerde informatiesystemen die stuurpanelen genereren. Harde control op doelmatigheid.
Just-in-time management. Enzovoort, enzovoort.
Is ‘waarom komt dat toch?’ wel een juiste vraag voor het onderzoeken van problematieken van het organiseren in organisaties, in het bijzonder in een overheidsorganisatie?
Leidt de vraag naar het waarom niet vooral naar de beantwoording van de vraag: doen we
de dingen goed? En levert dat niet een te beperkt antwoord op? Zou de vraag niet eerder
moeten zijn: doen we de goede dingen? De ‘waarom komt dat toch?’ -vraag helpt dan niet
verder. Zou het niet veel meer op weg helpen als we op zoek gaan naar de achtergronden
van de ‘hoe komt dat toch?’ -vraag?
Gegeven de bevindingen van de Algemene Rekenkamer is -aangezien de recepten niet
effectief blijken- het op zoek gaan naar hoe de ziekte te voorkomen is een eerste devies.
Helaas wijst alles erop dat nog steeds het klassieke reorganisatierecept wordt gevolgd. Een
recept waarvan de eventuele werkzaamheid slechts een zeer beperkte duur heeft en zeker
geen voorkomende werking bezit: Een bestuurlijk aspirientje waar een ingrijpende, mogelijk
zelfs levensreddende operatie noodzakelijk is. Waar in woorden A (uitvoering) wordt aangegeven, laten de daden B (beleid) zien, waarbij A om B draait in plaats van andersom. Die
nog immer leidende zienswijze is aan een dramatische omkering toe: Niets minder dan een
Copernicaanse wending is hier aan de orde. Het organisatorisch denken dient fundamenteel
anders aan te vangen: bij de praktijk van de uitvoering. Dat besef is een eerste uitkomst achter
de ‘hoe komt dat toch?’-vraag. Zonder dat besef tussen de oren van bestuurlijk betrokkenen
blijft de ICT-problematiek bij de overheid weerbarstig.

2.4. Op zoek naar taalvernieuwing
Zijn de huidige, in rationele taal geschreven besturingsmodelen van de overheid wel toepasbaar in een overheidsorganisatie die een gewenste verandering moet ondergaan? Zou een
meer relationeel taalgebruik een vruchtbaarder perspectief kunnen bieden? In de praktijk
ontstaan er voortdurend (taal)misverstanden in de interactie tussen enerzijds leidinggevenden
en medewerkers die werkzaam zijn bij een ICT-project en anderzijds degenen die werkzaam zijn in een gaande praktijk. Dit vormt een belangrijk beletsel voor wederzijds begrip
en bewustwording van elkaars positie en daarmee voor een vruchtbare samenwerking. Als
dergelijke (taal)misverstanden -dat wil zeggen, tussen een nieuwe en een actuele bedrijfstaalniet tijdig worden geïdentificeerd en weggenomen, veranderen, zo is mijn stelling, contexten
ongemerkt en ontstaat er onbegrip tussen de verschillende teams, ondanks een gedeelde
instemmende houding ten aanzien van de te realiseren veranderingen. Hoe zijn dergelijke
verschillen in woordgebruik te overbruggen?
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Het onderzoek van de tijdelijke commissie van de Tweede Kamer besteedt expliciet
aandacht aan de betekenis van het taalgebruik. Begripsverwarring en vaag taalgebruik is
een onverholen kenmerk geworden bij ICT-projecten. Maar ook de taal van een betrokken
overheidsinstantie wordt als ‘wollig’ omschreven. Ervaren programmamanager, kwartiermaker en ‘gehoorde’ de Bruijn geeft aan dat “[…] grotere veranderingen plaatsvinden door
veranderingen in houding en gedrag en niet door veranderingen in structuren” (p. 145).78
Zou het kunnen zijn dat juist het veranderen van taalgebruik en daarmee het zoeken naar
afstémming tussen de verschillende partijen de conditio sine qua non is voor het ontwikkelen
van leervermogen bij nieuwe ICT-projecten? Vragen de informatie-communicatietechnologieën niet om een nieuw taalgebruik gebaseerd op nieuwe theoretische uitgangspunten; een
taalstromingsleer om verandering (immers beweging) niet alleen doeltreffender onder woorden te brengen maar vooral ook om het onderlinge gesprek tussen álle direct-betrokkenen
te ondersteunen. Er is een Copernicaanse wending benodigd. Als de uitvoering centraal staat,
start dan een ICT-project in de taal van de uitvoering en pas daarop de taal van de gewenste
verandering aan. Dat geeft mogelijk eerste echte grip. Die stelling vraagt om nader onderzoek. Welke perspectieven biedt de hedendaagse wetenschap op het gebied van taalgebruik
bij het organiseren in organisaties? Het is een leidende vraag in het tweede deel van deze
dissertatie: ‘de goede zaak doen’.

Dit is een geredigeerd woordelijk verslag van een openbaar gesprek met de heer De Bruijn op 16 mei van de tijdelijke
commissie ICT-projecten bij de overheid mei 2014.Vastgesteld; 16 juni 2014.
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Deel 2

DE GOEDE ZAAK DOEN
De vraag naar verstaanbaarheid
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3.	Sociaal construeren Zoeken in taal en tekst
3.1. Een poststructuralistische benadering
De onversaagde zeggingskracht van de ‘hoe komt dat toch?’-vraag inspireerde mij verder te
zoeken. Dat bracht mij bij het denken van poststructuralistische onderzoekers. Deze relatief
jonge denkstroming zou mogelijk nieuwe perspectieven kunnen hebben voortgebracht die
nog niet op hun toepasbaarheid zijn doordacht.Want vele onderzoekers zijn mij voorgegaan en
nog altijd is het vraagstuk actueel. Wat wordt er over het hoofd gezien? Wat verdooft het oor?
Inspirerend aan het gedachtegoed van poststructuralisten is hun opvatting over ‘werkelijkheid’. Het bestaan van dé werkelijkheid is bij hen geen uitgangspunt. Het ontstaan van
mogelijke werkelijkheden is leidend in hun onderzoek. De opvatting van dé werkelijkheid,
die mits er maar volhardend naar wordt gezocht, steeds begrijpelijker en beter beschikbaar
gemaakt zou kunnen worden door de toepassing van technieken en technologieën, heeft bij
poststructuralisten afgedaan. Zij zien werkelijkheid als meervoudig, als niet eenduidig vast te
stellen werkelijkheden. Deze komen tot stand door betekenisverlening door betrokkenen die
in hun onderlinge verstandhouding gestalte geven aan die werkelijkheden. Werkelijkheden
veranderen als in de contexten daarvan betekenissen veranderen. Een ontstane werkelijkheid
wordt niet langer als een statisch begrip maar als een dynamisch begrijpen opgevat. Een
werkelijkheid is op zich niet kenbaar, maar wordt pas in taal tussen betrokkenen kenbaar.Taal
representeert daarbij niet een werkelijkheid maar laat een werkelijkheid ontstaan. Als taal
verandert, verandert werkelijkheid.
Een zeer inspirerende gedachte: als taal verandert, verandert werkelijkheid mee. Ligt hier
een aangrijpingspunt voor de ‘hoe komt dat toch?’-vraag? Zou de weerbarstigheid van de
ICT-problematiek te maken hebben met een taalvraagstuk? Wordt de taal van de IC-technologie wel begrepen door alle betrokkenen? Is men over en weer wel in-gesprek-met-elkaar,
Vignet 3.1: Een wervelwind van betekenissen (ANP, 8 augustus 2013, 11:24 uur).
Beveiliging Kunsthal blunderde
Volgens het AD had de politie pas na vijf kwartier door dat er was ingebroken.
De politie en beveiliging hebben volgens het Algemeen Dagblad flink geblunderd bij de schilderijenroof
uit de Kunsthal vorig jaar. De krant komt tot die conclusie na inzage in justitiële documenten en een
gesprek met de advocaat van de verdachten.
Justitie bevestigt dat de politie pas na vijf kwartier door had dat er was ingebroken, omdat de daders op
hun vlucht de deur achter zich hadden gesloten en er geen sporen waren van braak. Volgens het AD
twijfelden de bewakers van de Kunsthal zelfs toen er lege haakjes in het Rotterdamse museum werden
ontdekt. Ze dachten dat de werken misschien slechts waren verplaatst.
De advocaat van de verdachten zegt dat de agenten de daders nog hebben zien lopen kort na de roof.
“Eén agent zwaaide nog geruststellend, zo van: niets aan de hand, jongens”, aldus de raadsvrouw. Justitie
vindt die constatering erg flauw. De desbetreffende agent wist waarschijnlijk nog niet eens wat er gebeurd was en zwaaide dus gewoon naar een voorbijganger.
Volgens het AD waren de daders zo geschrokken van hun nipte ontsnapping, dat ze in paniek hun auto
met de zeven werken op de nabijgelegen Coolsingel lieten staan. Pas de volgende dag kwamen ze terug
om de schilderijen op te halen. Enkele dagen later werden ze uit het land gesmokkeld.
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zodat betekenissen die gepaard gaan met de introductie van nieuwe ICT-techniek kunnen
worden afgestemd? Maar kan men elkaar überhaupt wel verstaan in een ‘wervelwind van
betekenissen’? (Van Dongen et al., 1996, p. 186) (zie Vignet 3.1)
Een ‘wervelwind van betekenissen’ in synchroon aanwezige contexten waarin “[…] vanuit
een unieke historische context” (p. 186) een voortgaand proces van convergeren en divergeren
plaatsvindt, geeft overeenkomstig de benadering van sociaal constructionisten vele horizonnen.
Deze worden onder verschillende hoeken in het horizontale vlak (relationele verbinding) dan wel
in het verticale vlak (cognitieve structurering) met elkaar opgespannen in de sociaal cognitieve
ruimten. Het lijkt een hele ‘klus’ om daarbinnen horizonversmeltingen tot stand te brengen.
Ik ga ervan uit dat die mogelijkheden mij door anderen gegeven worden. Met andere
woorden, ik heb een rol als onderzoeker én als officier bij de Koninklijke Marine. Aan mij en
mijn rollen wordt betekenis gegeven. Zolang ik me niet in een destructief conflict in van een
die sociale contexten bevind mag ik er, gezien de premissen van sociaal constructionisten,
van uitgaan dat ik voor anderen in zo’n context besta en een deelnemer ben aan het sociale
verkeer in die context. Ik verkeer in een sociale context als anderen mij als betrokkene opmerken. Slechts als betrokkene besta ik.
In dit hoofdstuk onderzoek ik de poststructuralistische benadering en ga ik in op de
gedachtengangen van een aantal van de vertegenwoordigers ervan. Hun opvattingen van
werkelijkheid en benadering van taal intrigeren mee. De opgedane bevindingen houd ik aan
tegen de eerdere onderzoeken van de ICT-problematiek bij de overheid, waarover ik in de
vorige hoofdstukken verslag heb gedaan. Tot slot reflecteer ik op mijn eigen rol als onderzoeker.

3.2. Creating intelligibilities
Het wetenschappelijk debat van de afgelopen decennia wordt gevoerd vanuit een breed palet aan ‘denkstromingen’, zoals: postmodernisme, deconstructiefilosofie, constructivisme en
sociaal constructionisme. De term postmodernisme wordt hierbij als overkoepelend begrip
voor deze hedendaagse manieren van denken toegepast (Van Dongen et al., 1996, p. 24).
Schwandt (2015) vat dit begrip op als een “[…] attitude toward the social world at the present stage
of its historical development” (p. 243), waarbij de nadruk meer op diagnosestelling ligt dan op
theorievorming.79 (zie Vignet 3.2) Deze onderzoekshouding is, volgens hem, radically interdisciplinary van karakter en keert zich tegen “[…] conventional styles of academic discourse” (p. 243).
Vignet 3.2: Stances of Postmodernism (Schwandt, 2015, p. 243).
• Opposition to the notion of a rational, autonomous subject, a self that has an essential human nature;
• Opposition to foundationalist epistemology (and foundationalist philosophy in general);
• Opposition to the idea that reason is a universal, a priori capacity of individuals;
• Opposition to the belief in social and moral progress through the rational application of social scientific theories; its
distrust of and incredulity toward all “totalizing” discourse or metanarratives, and
• Endorses heterogeneity, difference, fragmentation, and indeterminacy.
In deze dissertatie gebruik ik voor de Engelstalige beschrijvingen van wetenschapstromingen en begrippen als referentie:
Schwandt (2015).
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Vignet 3.3: Centrale thema’s van poststructuralisme (Schwandt, 2015, p. 245).
• The decentering of the notion of an individual, self-aware condition of being a subject.The ‘Í’ is not immediately
available to itself because it derives its identity only from its position in language or its involvement in various
systems of signification. Hence, subjects, authors, and speakers are irrelevant to the interpretation of texts;
• Pantextualism: everything is a text and all texts are interrelated which makes for “intertextuality”;
• Meaning is unstable, never fixed, never determined or determinable, never representational;
• Deconstructionism is a strategy for reading texts which unmasks the supposed truth or meaning of text by
undoing, reversing, and displacing taken-for-granted binary oppositions that structure texts.

Ik kies ervoor om de term poststructuralisme te gebruiken, omdat de term postmodernisme de onjuiste suggestie geeft dat de moderne cultuur ‘voorbij’ zou zijn. Schwandt plaatst het
poststructuralistische denken in de Franse traditie met denkers als Georges Bataille, Derrida,
Foucault en Jean-François Lyotard, die met hun werk kritiek leveren op structuralistische
denkers als Ferdinand de Saussure en Claude Lévi-Strauss. Poststructuralisten delen een aantal beginselen met de structuralisten, bijvoorbeeld de centrale rol van taal waarmee we onze
waarnemingen ‘vertalen’ in schema’s, modellen en concepten, waarmee we betekenissen
construeren en waaraan we een ‘zekere’ vastigheid ontlenen. Poststructuralisten daarentegen
wantrouwen elk conceptueel kader en zijn deconstructief in opzet (zie Vignet 3.3).
Fundamenteel in het denken van poststructuralisten is de opvatting dat ‘werkelijkheid’
een menselijke constructie van ‘binnenuit’ is en niet iets is wat vanuit ‘buitenaf ’ komt en
objectief te bepalen valt.80 “We kunnen […] alleen constructies met elkaar confronteren, omdat de werkelijkheid niet meer in een andere hoedanigheid kenbaar is” (Van Dongen et al.,
1996, p. 25).Van Dongen (1936-2011) kan worden beschouwd als voorganger van een groep
wetenschappers die zich in de Nederlandse context richt op organisatiekunde en veranderpraktijken. Deze wetenschappers noemen zich sociaal constructionisten. Internationaal laten
ze zich inspireren door vakgenoten als Kenneth Gergen (die de naam sociaal constructionist
introduceerde).81
Er bestaat geen leerschool van het social constructionism (Lock & Strong, 2010, p. 6). Sociaal
Vignet 3.4: Leerstellingen sociaal constructionisme (Lock & Strong, 2010, blz. 6-8).
• It is concerned with meaning and understanding as the central feature of human activities;
• It is the view that meaning and understanding have their beginnings in social interaction, in shared agreements as
to what these symbolic forms are to be taken to be;
• Ways, of meaning-making, being inherently embedded in socio-cultural processes, are specific to particular times and
places;
• Following from this, most social constructionists have uneasy relations with ‘essentialism’;
•T
 he adoption of a critical perspective to the topics at hand, that is, a concern with revealing the operations of the social world (this being opposed to traditional theorizing which seeks only to explain and understand these processes).

Vanwege deze andere wijze van kijken naar en onderzoeken van menselijke relaties en ‘constructies’ zal ik voor dit ‘andere
denken’ in het vervolg gebruik maken van het adjectief poststructuralistisch.
81
Kenneth Gergen wordt in het overzichtswerk over Social Construction van Lock en Strong (2010) omschreven als: “A social
psychologist by training. Ken Gergen approached his subject matter in ways that extended beyond the usual scope of his colleagues. His
early scholarship, in his first faculty role at Harvard in the 1960s, was wide-ranging and took up issues as varied as ageing, race and role
relations, conformity or lack thereof, and the self in social relations” (p. 296).
80
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constructionisten onderscheiden zich door de leerstellingen van waaruit ze hun onderzoeking vormgeven (zie Vignet 3.4).
Lock en Strong (2010) behandelen in hun werk over sociaal constructionisme verscheidene
denkers die onderwerpen ter hand nemen als “issues of language, meaning, subjectivity, intersubjectivity, how conversations work.” Hoewel hun bijdrage82 lastig te duiden is, wijzen ze in het bijzonder op de initiërende en stimulerende betekenis van sociaal constructionistische denkbeelden:
“They have stirred things up” (p. xiv). 83
Schwandt (2015) meent dat het hedendaagse sociaal constructionisme geïnspireerd is
door Berger en Luckmann met hun klassieke werk The Social Construction of Reality (1966).
Hierin wordt het idee verwoord van “the actor’s definition of the situation” (Schwandt, 2015)
waarmee ze willen begrijpen: “[…] how social actors recognize, produce, and reproduce social actions and how they come to share an intersubjective understanding of specific life circumstances” (p. 37).
Schwandt beschrijft verder twee varianten van social constructionisme; een zwakke en een
sterke: “[…] weak social constructionism does not deny reality in the ordinary commonplace sense of that
term. […] Strong social constructivists do appear to deny any ontology of the real whatsoever” (p. 38).
Hoewel de begrippen constructivisme en (sociaal) constructionisme qua betekenis dicht
bij elkaar lijken liggen, verschillen ze ontologisch gezien fundamenteel.Voor aanhangers van
constructivisme blijft een individueel kennen en construeren mogelijk.Voor aanhangers van
sociaal constructionisme vindt het construeren plaats en kan kennis slechts tot stand komen
in en door sociale relaties (zie Vignet 3.5).
Vignet 3.5: Verschil van betekenis tussen constructivisme en constructionisme benaderingen
(Schwandt, 2015; Lock & Strong, 2010; Gergen & Gergen, 2004).
Onder het lemma Constructivism gaat Schwandt (2015) in op de verschillen in opvattingen met betrekking tot de betekenisverlening aan dit begrip. Hij onderscheidt twee brede opvattingen van constructivistisch denken. De ene opvatting, aangeduid als radical constructivism or psychological constructivism,
benadrukt the individual knower and acts of cognition. De kernopvatting daarvan is dat “[…] human knowledge
cannot consist in accurate representation or faithful copying of an external reality, that is, of a reality which is nonphenomenal (existing apart from the knower’s experiences). Knowledge is redefined procedurally – as an unending series
of processes of inner construction. The realibility of constructions is determined instrumentally in terms of their evolutionary viability” (p. 36). De tweede opvatting duidt Schwandt aan met sociaal constructionisme. In deze
opvatting ligt de nadruk op social process and interaction (p. 37). De stelling is dat “[…] our concepts, theories,
ideas, and so forth do not chart, map, or straightforwardly represent or mirror reality (p. 38).
Gergen maakt een welbewust onderscheid tussen het gebruik van de term constructivism en constructionism. (Gergen & Gergen, 2004): “The term “constructivism” is often used interchangeably with “constructionism.”
Constructivism places the site of the world construction within the mind or interior of the individual. While there are
certain commonalities between this movement and social constructionism, we will use the latter terms exclusively in
the present work to underscore the central importance places, not on individuals, but on relationhips as the site of world
construction” (p. 8).
Lock and Strong (2010) duiden soicaal constructionisme aan de hand van Gergen (1985, p. 267):
“Social constructionist inquiry is principally concerned with explicating the processes by which people come to describe,
explain, or otherwise account for the world (including themselves) in which they live” (p. 299).
“[…] their parentage […]” (p. xiv).
Lock en Strong (2010) behandelen denkers als Giambattista Vico, Maurice Merleau-Ponty, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur, Jürgen Habermas, Ludwig Wittgenstein, Gregory Bateson, Charles Taylor, Michel Foucault,
Ken and Mary Gergen, Rom Harré en John Shotter. Een aantal van deze denkers zullen waar opportuun in deze dissertatie
nader worden geïntroduceerd.
82
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Kenneth Gergen
Als vertegenwoordiger van de sterke variant van het sociaal constructionisme wordt door
Schwandt Kenneth Gergen genoemd. Gergen (1992) gaat onder meer in op de functie van
taal in de verschillende opvattingen over werkelijkheid. Zo stelt hij dat modernisten op zoek
zijn naar het ontdekken van essenties die ze in taal weergeven. Ratio en observatie vormen
de kern. Taal vormt slechts een hulpmiddel (p. 213) voor het vinden van de werkelijkheid.
Hij denkt fundamenteel anders over taal. Zo kan een individu zichzelf taal niet toe-eigenen:
“[…] this master is the community. Language gains its meaning and significance through its placement
within social interchange […] Sense-making is thus a collective manifestation” (p. 214).
Hij draait vervolgens ook het ‘ik-beeld’ om in relatie tot het individuele taalgebruik: “I
do not express myself in relations through language; relations express themselves through me” (ibid.).
Betekenisverlening ontstaat, door het taalgebruik, in gemeenschap in het sociale verkeer. Betekenissen manifesteren zich vervolgens in voortgaande relationele patronen, ze worden dus
niet verkregen door rationele afleidingen als afbeeldingen of representaties van een absolute
realiteit buiten de mens zelf.
Deze manier van betekenisverklaring heeft tot gevolg dat poststructuralistische denkers
zelf ook onderhevig zijn aan deze omkering, aldus Gergen (1992): “How can an argument negating the concept of truth itself be true?” Hij geeft aan dat zelfreflectie voor poststructuralistische
denkers een belangrijke eigenschap is: “They fall heir to there own critical assessment.” Hij roept
daarom op om onderzoek te voorzien van “a certain sense of ludic humility” en “more playful”
(p. 215) om te gaan met de taal.
Een onderzoeker zal dus onontkoombaar een eigen interpretatie meegeven aan wat hij of
zij heeft gevonden. Dit begint al bij de keuze van een vraagstelling. Onderzoek is ontegenzeggelijk waardegeladen, heeft altijd meerduidige betekenissen en verkregen kennis bevat
dikwijls een dubbele boodschap voor ontvangers, aldus Lock en Strong (2010): “Messages that
dispassionately describe what appears to be, and those which subtly prescribe what is desirable” (p. 296).
Gergen, aldus Lock en Strong (2010), ziet een belangrijke rol voor theorie en wetenschap.
Zo kiest hij in zijn onderzoeken voor een kritische houding waarbij bevindingen bruikbaar
en generatief kunnen zijn: “[…] advancing collaborative and resourceful relational practices” (p. 296).
Het opstellen van theorieën is daarbij geen afgeleide meer van “their truth value” (Gergen,
1992, p. 217), maar van “their pragmatic implications” (ibid.). Hij neemt overigens geen afstand
van de onderzoekingen en (theoretische) bevindingen uit de door hem en poststructuralistische denkers bekritiseerde denkstromingen, maar zijn uitgangspunt luidt dat een theorie pas
haar waarde krijgt door de activiteiten die zij mogelijk maakt.
Gergens stelling is: “the primary ingredient of theory is not its data base but its intelligibility, and
the very communication of this intelligibility already establishes grounds for its utility.Theory and practice
are inseparable” (ibid.). Zoals Lock en Strong aangeven (2010, p. 299) schaart Gergen overigens
onder deze intelligibilities niet alleen die uit de westerse cultuur, maar evengoed die uit andere
culturen.84 Dit innemen van intelligibilities uit andere culturen ziet Gergen als een voortgaand
In paragraaf 3.5 ga ik in op de vertaling van het begrip intelligibilities in het Nederlands. Als voorlopige vertaling gebruik
ik hier ‘verstandelijkheden’. De verdere uitwerking van dit begrip naar onder meer ‘verstaanbaarheid’ en wat ik onder dat
begrip versta, vormt een van de dragende leidraden in deze dissertatie.
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proces. Tevens stelt hij zich een onderzoeken voor dat zich rekenschap geeft van betekenissen vanuit het verleden, in het heden en “[…] as they might exist should creative attention be so
directed” (Gergen, 1985, p. 267).
Deze ook op de toekomst gerichte houding typeert Gergen.Voor hem is, aldus Lock en
Strong (2010, p. 300) wetenschap gericht op het creëren van generatieve kennis die tot doel
heeft voordelen voor iedereen op te leveren (Gergen, 2001): “Our task is not simply that of
describing what currently exists, but of creating intelligibilities that may foster worlds to come” (p. 810).
Dit creating intelligibilities geldt, aldus Gergen (1992), in het bijzonder ook voor het domein van de organisatiekunde: “To open new departures for action […] We may fruitfully extend,
elaborate, and transform this argot of understanding in ways that open new options for action within the
organization” (p. 218).Voor hem is intelligibility een kernbegrip in zijn onderzoek, waarbij taal
een centrale plaats inneemt: “Understanding the intelligibility of organizations is to be found in the
discursive context.” Hij beperkt zich daarbij niet tot het in taal opstellen en uitwerken van bijvoorbeeld organisatorische theorieën, maar pleit ervoor om bij wetenschappelijk onderzoek
ook de context van “[…] surrounding intelligibilities of the culture” te betrekken. Dat betekent
niet dat Gergen de bevindingen verkregen uit deze context als vaststaand beschouwt. Hij
beschouwt deze eerder als primair onderzoeksdomein: “[…] as a profession we then act upon
these intelligibilities – expanding and elaborating on the dominant metaphors, synthesizing, purifying,
explicating, elaborating, and following their implicature into the realm of the as yet unspoken” (p. 207).
Relational Being
In zijn latere werk exploreert Gergen (2009) deze nieuwe opties voor actie of handelen
(Gergen, 1992, p. 218) door vragen te stellen bij de onafhankelijkheid en de manifestatie van
het individuele zelf (zie Vignet 3.6). Hij verruimt de klassieke opvatting van ‘het ik’ als een
“bounded being” (Gergen, 2009, p. 3) met de opvatting dat ‘het ik’ ook immer een “relational
being” (p. 5) is.
Gergen (2009) betoogt dat het zijn van bounded being een mensbeeld is uitgaande van het
zijn van een af te zonderen individu: “Is daily life not understood in just this way: me here, you
there, a space between”? Hiermee instemmen geeft een verbeelding van “a world of fundamental
separation” (p. 3). Gergen stelt echter dat deze ontleding pas ontstaat in de taal waarmee we
onze waarnemingen onder woorden brengen: “What if there were no nouns? Would our world
remain composed of distinct and separate things? […] If there were no pronouns, would you and I cease
to exist as independent beings? […] You and I become individual selves only when it is socially useful
[…]” the individual self “is not a state of nature but of language” (p. 30-31).
Vanuit deze in taal gegeven onderscheidingen ontstaat, volgens Gergen, vervolgens de
opvatting van afzonderlijke (van elkaar gescheiden) entiteiten. Maar wetend dat taal hier
bepalend is, kan door uit te gaan van relaties en verbindingen tussen dezelfde entiteiten,
taalgebruik zich ook richten op een in-verbinding zijn van mensen. Taal zelf komt immers
tot stand in een gecoördineerde samenhang met de omgeving: “All that we take to be real, true,
valuable, or good finds its origin in coordinated action” (p. 31).
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Vignet 3.6: Nieuwe vormen van actie worden uitgelokt (Gergen, 2009, p. 5).
As the conception of related being is grasped, so are new forms of action invited, new forms of life made intelligible […]
No, this does not mean abandoning the past; the traditional view of the bounded individual need not to be eliminated.
But once we can see it as a construction of our own making - one option among many - we may also understand that
the boundary around the self is also a prison.

Gergen noemt dit “Co-Action and Creation” (ibid., zie Vignet 3.7). Dit geldt in het bijzonder voor het taalgebruik zelf. De betekenis van een begrip of woord ontstaat vanuit een
“process of coordinating words” (p. 32). Deze wijze van het tot stand komen van betekenisverlening geldt ook voor non-verbale communicatie. Hij beschouwt daarbij het verschil tussen
non-verbaal en verbaal als artificieel. Het in verbinding zijn van een related being betreft het
geheel van gedragingen. Ook een fysieke of emotionele gedraging is een taaluiting en verkrijgt daarmee betekenis vanuit een betrokkenheid: “We come into life through relationship. We
exist in a state of inter-animation” (p. 34).
Co-action vindt ook plaats tussen schrijver en lezer, fysieke nabijheid is daarvoor geen vereiste. Overdracht van betekenis kan, aldus Gergen (2009), via alle soorten van media plaatsvinden. De wijze waarop is grotendeels een logistiek vraagstuk. De kern van dit vraagstuk is
deelname, participatie: “To act intelligibly at all is to participate in relationship” (p. 39). Hij geeft
aan dat co-actie inherent gepaard gaat met beperkingen in het acteren “a process of mutual contraint” (p. 40). Er bestaat geen losse, op zichzelf staande vrijheid. In een proces van coördinatie
vindt gelijktijdig ordening plaats. Met dit coördineren wordt ook de kwaliteit verkregen van
het in gezamenlijkheid acteren: “Without the capacity to coordinate in this way our actions are rendered unintelligible […] if I ask you a question, it is intelligible for you to give me an answer […] In
effect, my question pre-figures your possibilities for action” (p. 40-41).
In dit proces van coördineren is het acteren onlosmakelijk verbonden aan eerder verleende betekenissen. Hij stelt zich de vraag of dit geheel aan betekenissen, tradities genoemd,
niet leidt tot een onmogelijkheid van vernieuwing en verandering: “Can we never escape the
existing rules of relationship, possibly established before our birth? […] yet, if there is no intelligibility
outside constraint, how are we to account for change?” (p. 42) Hij beantwoordt deze vragen positief. Door een overgang “with […] patterns of speaking and acting” van de ene praktijk naar de
andere, kunnen al voortgaand ook steeds weer, door de veelheid (multiplicity) aan mogelijke
praktijken, nieuwe connecties ontstaan die een aanvulling zijn op de oude: “The major answer
lies in our movement from one relational context tot another […] into the new contexts and supplemented in new ways” (p. 42).
Vignet 3.7: De fruits of co-action (Gergen, 2009, p. 37).
We should not conclude that “nothing exists” before the moment of co-action.Whatever exists simply exists. However,
in the process of co-action whatever there is takes shape as something for us. It comes to be “mountains”, “trees”, and
“sun” in terms of the way we live. Whatever exists does not require distinctions, for example, between Europe and
Asia, men and women, or health and illness. It is in the process of co-action that these become distinctions around
which our lives are organized. We cannot specify what exists before there is co-action, because the moment we try
enumerating these fundamentals we are indulging the fruits of co-action.
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Vignet 3.8: The polysemic words game and love (Gergen., 2009, p. 42-43).
The metaphor of the game is useful here. Let us say that every tradition of coordination forms a particular kind of
game. There are the various formulated games […] There are also informal games […] However, the border between
games is porous.Very often the actions generated in one game are borrowed and inserted into another game. The act of
crossing a goal line with a ball is thus shared across the games […] In everyday life the demarcation among games is far
more ambiguous.The potential for borrowing and inserting is enormous […] As we borrow and insert, so do the ‘rules
of the game’ become increasingly ambiguous […] When we use a word like love, then, it is never fully clear what game
is being played, from the superficial to the profound. In this sense, most conversations are akin to playing a multi-dimensional game in which any move on the part of any participant can be treated as a move in several other games. *)
*) As linguists put it, the meaning of most words is polysemous, carrying the semantic traces of many contexts of usage.

Bestaande praktijken komen in een ander daglicht van betekenisverlening te staan en veranderen gelijktijdig mee. Gergen (2009) noemt dit de vervormbaarheid (malleability) van betrokken contexten. Acties en woorden worden als het ware anders in gebruik genomen of
toegepast en worden gaandeweg steeds betekenisvoller. Gergen licht deze wijze van betekenisverlening en -verandering toe aan de hand van de overgang van het ene spel (game) naar het
andere (zie Vignet. 3.8). Door deze benadering van de wijze van betekenisverlening is elke
conversatie “a potentially open field” (p. 43) waarvan de vervormbaarheid haast oneindig is: “The
range of intelligible supplements may be vast; the permutations and combinations in any co-active sequence
is without number.With each new combination lie the seeds for transforming tradition” (p. 43-44).
Zo ontvouwt zich een voortdurende stroom van betekenissen tussen betrokkenen: “An
infinite unfolding over which no one has control” (p. 45). Controle is voor Gergen een begrip dat
niet past bij zijn opvattingen over de mens als een relational being (zie Vignet 3.9). Controle
verwijst naar beheersing, opvattingen over oorzaak en gevolg, een autonoom gestuurde ‘ik’
kan acties in gang zetten, beheren of uitvoeren, waardoor het gewilde gevolg daadwerkelijk
en doelbewust gerealiseerd wordt. Volgens Gergen is dat individu een bounded being. Antwoorden op vragen als “why people behave as they do” en “what causes these behaviors” (p. 49)
zijn voor hem niet relevant. Hij pleit daarentegen voor het creëren van condities, “[…] to
envision forms of generative process, those in which new and enriching potentials are opened through
the flow of interchange” (p. 47). Hij staat een andere wijze van onderzoeken van menselijke relaties voor waarin “co-active confluence in the center of concern” (p. 49) wordt geplaatst.85
De vraag wordt vervolgens: hoe“new conditions of confluence” (p. 58) te creëren? De coherentie
van een samenstel aan betekenissen kan verminderen. Na verloop van tijd kunnen samenvloeiingen van een samenstel aan betekenissen weer vervloeien met een ander samenstel.VerVignet 3.9: Relational being (Gergen. 2009, p. 45, p. 30).
Like an oceanwave, the “I” may appear for a frozen moment to be itself alone.Yet as the moment passes the wave
disappears into endless undulations from which it is inseparable […] like waves of the ocean it is not clear where one
movement ends and another begins.
Het begrip confluence vertaal ik als samenvloeiing. Ik heb hierbij de beeldspraak voor ogen van twee rivieren –stromendie samenvloeien tot een nieuwe stroom. In het geval van een zijrivier zal door de samenvloeiing immers ook de stroom
van de hoofdrivier een andere samenstelling krijgen.
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andering van omstandigheid kan zo leiden tot het onderscheiden van nieuwe samenstellingen die Gergen (2009) kenmerkt als “relational pathways” (ibid.). Hij waarschuwt echter voor
een absolute opvatting over de toepassing van het begrip confluence: “Understanding in terms of
confluence is never complete […] We must remain humble […] whatever we say about a confluence is
forever dependent upon the tradition in which it is explored.” Als iets beschreven wordt in termen
van een samenvloeiing ontneemt dat het zicht, “temporarily blind us”, op de bredere context
waarvan het deel kan zijn: “This ultimate confluence is beyond description” (p. 59).

3.3. Sociaal constructionisten
Op zoek naar een nieuw organiseerparadigma
Nederlandse onderzoekers als Van Dongen, De Laat en Maas (1996) zien het werk van Gergen als een belangrijke inspiratiebron. Hoewel zij veel opvattingen van Gergen overnemen,
is zijn werk volgens hen onvoldoende gericht op het vormgeven van een “eigensoortig
paradigmatische opvatting” (p. 31). Een paradigma wijst op basisveronderstellingen die structuren, gedragslijnen en handelingen binnen een organisatie of filosofische stroming bepalen.
Paradigma´s veranderen. Dat betekent niet dat er een directe overgang plaatsvindt naar een
volgend paradigma. Eerder is er sprake van een voortgaande uitwisseling (bewust of onbewust) van veronderstellingen en vinden gaandeweg aanpassingen plaats op weg naar een
nieuw paradigma. Bij paradigma’s gaat het om een overtuiging, benadering of neiging van
het modelleren van een filosofische of organisatorische werkelijkheid. In de modernistische
opvatting blijft het onderzoeken daarvan een zoektocht naar het wezen of being van dé werkelijkheid (Kuhn, 1970). Daarbij stelt Maas (1999)86 zich de vraag: “Wie is degene die beslist
om welke onderwerpen (wat) op welke wijze (hoe) te categoriseren?” (p. 28) Hij vraagt in een
aanzet tot beantwoording aandacht voor voortgaande en gelijktijdig veranderende contexten
waarbinnen organisatievraagstukken zich afspelen en de betrokkenheid daarbij van de onderzoeker zelf.Vanwege dit perspectief op aanwezige “synchrone contexten” ziet hij kennisverwerving als een “dynamics of becoming.” Een belangrijk aspect van deze benadering is dat deze
betekenisgeving en daarmee kennisverwerving door betrokkenen “[…] achteraf geschiedt:
nadat de werkelijkheid is gedaan.” Voor hem houdt dit in dat ‘de’ werkelijkheid beschouwd
moet worden “[…] als een dynamica van “mogelijke werkelijkheden’’ (p. 29).
Maas wil het tot stand komen van paradigma’s niet langer als een definitievraagstuk
opvatten, maar als een methodologisch vraagstuk. Het is volgens hem van belang een methode te ontwikkelen die niet zozeer visies ontwikkelt op wat paradigma’s zijn, maar meer
op wat zij in gebruik worden. Zo’n methode zou gangbare kennisontwikkeling verhelderen
maar ook inzicht geven in: “[…] de epistemologische blokkaden en grondslagen van ons
denken: hoe deze aan te pakken en hoe bruggen te slaan.” Maar daarover dient “spelenderwijs door intellectuelen” nagedacht te worden. Maas ziet zijn betoog dan ook als: “[…] een
uitnodiging om eens buiten te komen spelen” (p. 29).
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Het betreft hier A. J. J. A Maas.
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Het organiseren van contexten
Maas (1988, 1997, 1999, 2006, 2009, 2015) schaart zich met zijn opvattingen in de groep van
sociaal constructionisten die werkelijkheidsproductie als een doorgaand proces definieert.
Zij focussen zich op contexten als omgevingen waarin voortdurend veranderingen plaatsvinden. Context is derhalve voor hem een dynamisch begrip. Veranderen duidt daarbij op
het “organiseren van contexten”. Door gebruikmaking van verschillende methoden worden
“verschil en overeenkomst in en tussen contexten” geanalyseerd. Het perspectief wordt zo
“steeds leger” en “op voorhand als ongedefinieerd” beschouwd. Zo ontstaat “een heuristische
zoekprocedure om het proces van werkelijkheidsproductie steeds ‘anders’ te kunnen begrijpen”87 (Maas, 1999, p. 29).
Bij dit ‘organiseren van contexten’ en de hierbij toe te passen heuristische zoekprocedure gebruiken sociaal constructionisten een breed palet aan begrippen. Het verlenen van
betekenissen aan wat er in en met een context gebeurt, vatten zij in taal. Zij maken daarbij
gebruik van het door Foucault gemunte begrip discours88 (Van Dongen et al., 1996, p. 32).
Door een doorgaand proces van organiseren in te bedden in een discours, worden betrokkenen ‘opgesloten’ in een netwerk van taal en tekst.89 Binnen een discours kunnen verschillen
in betekenis in afstemming of overeenstemming met elkaar worden gebracht. Dit wordt
aangeduid als “horizonversmelting” (p. 33). Wel blijft (als uitgangspunt) de heterogeniteit van
de verschillende werelden van betekenis gelden.90 Homogeniteit waarbij sprake is van een
buitenwereld die te objectiveren is, wordt uitgesloten. Het bijpassende adjectief van discours,
discursief, duidt op een gezamenlijk zoeken, van “een procesmatig bezig zijn” in een discours:
“Er is een discours of er is niets. De werkelijkheid schuilt niet in een overkoepelende totaliteit of in het individu (l’auteur est mort), maar in de taal als de verbinding die alleen in zijn
dynamiek bestaanbaar is” (p. 32). Zo ontstaat ook een andere opvatting over het leven van
de mens. Deze opvatting komt terug in het begrip narratio of narratief. Een narratief is een
middel om een discours zijn vorm en het verhaal zijn inhoud te geven en in betekenisverlening overdraagbaar te maken.
Met het onderzoek van teksten en taalgebruik ontstaat een mogelijkheid om ook een
organisatorische werkelijkheid op meerdere manieren te begrijpen. Opvattingen die zich
in een dynamiek tot elkaar verhouden. Gevat in een discours ontstaat zo de mogelijkheid
uitingen en opvattingen van betrokkenen als een “produceren van betekenis” te zien en als
kenbaar te beschouwen. In een organisatorisch discours kan vervolgens een onderzoeken aanHeuristiek (afkomstig van het Griekse εὑρῐ́σκω [heurisko] dat ‘vinden’ betekent. De leer van het vinden. Heuristische
principes of hypothesen zijn aannamen die men doet niet ter verklaring van fenomenen maar om fenomenen te kunnen
ontdekken (Ten Kate, 2007, p. 241).
88
Discours is een linguïstisch en praktisch ononderbroken stroom van zinnen die auteurs tot toehoorders en/of lezers
richten. Een discours is een volgens bepaalde principes georganiseerd ensemble van taaldaden (Richters, 1991, p. 486, in
Van Dongen et al., 1996, p. 32). In hoofdstuk 4 wordt het begrip discours nader beschouwd aan de hand van de oratie van
Foucault (1971).
89
Derrida spreekt van ‘clotûré’ (Blans, 1990, p. 25 in Van Dongen et. al., 1996, p. 33).
90
Het gaat over confrontaties van werelden van verschil, waarbij het een derde is die verschil kan maken. Daarbij
maken we onderscheid in thirdness als inhoudelijkheid en als speler (Van Dongen, 1991). “Er ontstaat sociale en cognitieve pluraliteit in termen van betrokkenen en betekenissen als een Gestalt of een geheel. Die heterogeniteit kan niet ‘min
of meer’ compleet zijn. Heterogeniteit maakt werelden van verschil die men sociaal en cognitief kan opspannen”
(Van Dongen et al., 1996, p. 254).
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vangen waarbij aanvankelijk niet de vraag wordt gesteld naar een “organiseren van productie”
maar naar een zoeken naar een “produceren van organisatie” (p. 37).
Een ander begrip dat sociaal constructionistische denkers gebruiken bij hun onderzoeken
is deconstructie dat gemunt is door de Jacques Derrida (Van Dongen et al., 1996, p. 33-35).Waar
de Westerse traditie van het denken voornamelijk gericht is op het ontwikkelen van ideeën,
stellingen en betekenissen die door een nader onderzoeken te objectiveren zijn, zet Derrida
vraagtekens bij deze objectiverende betekenisverleningen en waarheden. Door zijn bevragingen probeert hij onderliggende betekenissen tevoorschijn te halen en zo inzicht te geven
in dat wat níet wordt gezegd of wat vanuit een ander zoeken een andere betekenis kan krijgen.
Dit doorgaand bevragen van betekenissen benoemt Derrida als deconstructie. Er is geen betekenis construerende ander of “totaliteit” aanwezig (p. 34). Pas door een betrokken geraakte
ontvanger, luisteraar, lezer, kijker of aanraker wordt een nieuwe betekenis verleend. Door
deze niet te begrenzen betekenissen is een discours heterogeen (meervoudig) van aard. Bij
dit deconstrueren hoort een opvatting van een structureel niet weten: een “non savoir” (p. 36).
Er bestaat geen methode of strategie voor het deconstrueren. Deconstructie is het aannemen van een houding van vertraging. Het is een wijze van lezen, schrijven of spreken
waarbij in teksten en taal ruimte ontstaat voor andere taal en teksten en daarmee voor mogelijke andere betekenissen. Er ontstaat een verschil in betekenisverlening. In dit doorgaand
onderzoeken naar betekenisverlening ziet Derrida onderzoek als een werkwoordelijk proces,
waarin eerdere betekenissen ten opzichte van de latere betekenissen niet als entiteiten tegenover elkaar worden geplaatst, maar waarin de onderlinge relatie centraal staat.
Het onderkennen van verschil en heterogeniteit
Deze wijze van betekenisverlening kan, aldus Van Dongen et al. (1996), worden opgevat als een
constructieproces waarbij het construeren “[…] onbestaanbaar is zonder de sociale verbanden
[…] Als er iets is, dan is het de uitwisseling, het gesprek, de ontmoeting, de onderhandeling,
de confrontatie, het conflict.” Er is sprake van een vluchtigheid van betekenissen die in deze
interacties ontstaan. Het constructieproces fundeert zich niet in “universele woorden, afgeronde verhalen, vaste formules of afdoende metaforen […].” Het zijn mensen die met “termen,
begrippen, definities” et cetera betekenis in situaties construeren. Zij geven daarbij aan: “We
verliezen ons steeds weer in lokale beelden en vergelijkingen. Ook de organisatie is zo’n beeld”
(p. 38).
Zo ontstaan door en tussen mensen verschillende constructies van werkelijkheid. Hier
is sprake van een “[…] meervoud aan sociale constructieregels die zich niet tot elkaar laten
herleiden”. Het denken vindt plaats in termen van mogelijkheden in plaats van waarschijnlijkheden, waarbij deze mogelijkheden meervoudig van aard zijn. Sociaal constructionisten
aarden hun denken in een “meervoudige werkelijkheid” (p. 39). Alternatieve zienswijzen,
gevoed vanuit een verschil van betekenisverlening, blijven zo naast elkaar bestaan. Ze sluiten
elkaar op voorhand niet uit en zijn in de sociale relatie onderhandelbaar. Sociaal constructionisten gaan niet alleen uit van het tot stand komen van consensus bij betekenisgeving,
zij nemen ook dissensus-vorming waar. Beide processen worden als co-genetisch beschouwd.
De stelling is: “Waar consensus voorhanden is, zijn tegelijkertijd ook kiemen van verschil te
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traceren” (p. 40). Het zoeken naar en onderkennen van verschil(len) kan leiden tot het onderkennen van een problematiek.Vervolgens kunnen betrokkenen in een al dan niet overeen
te komen procesgang overeenstemming tot stand brengen om tot een oplossing van het
geduide verschil te komen.
Deze procesgang is zelf ook onderhevig aan meervoudigheid. Niet alleen de inhoudelijke zijde van betekenisverlening maar ook de wijze waarop deze zich manifesteert (p.
96) behoort tot het onderzoeksdomein van sociaal constructionisten. Ze hebben zich laten
inspireren door de ideeën van Paul Watzlawick (1974).91 Verschillen worden zowel sociaal
als inhoudelijk geproduceerd: “We produceren voortdurend betrekkingen.We kijken relationeel. We luisteren naar andere mensen en komen zo in contact met diverse gedragsuitingen,
die we zowel in een sociale vorm als met een inhoudelijk onderwerp kunnen weergeven.”
Bij het aangaan van een interactie heeft het ‘neerzetten’ van een relatie de overhand. Er is dan
“een scherp oog” voor verschil op het vlak van sociale betrekkingen.Vervolgens vindt fixatie
op de inhoud plaats: “[…] in het oog en met het oor […], tenzij er bizarre of geforceerde
sociale manifestaties gezien, geroken of gehoord worden” (p. 41).
Zo ontstaat een heterogeniteit en variëteit die “tevoorschijn” kan komen als “we ernaar
op zoek gaan” (p. 42). Dit tevoorschijn kunnen komen is niet slechts een kwestie van bewustwording. Dit kan alleen als de variëteit binnen een sociale context mogelijk wordt gemaakt:
“Wanneer we alleen maar grijstinten kunnen voortbrengen [...] dan kan de [...] wereld of
de werkelijkheid die we voortbrengen alleen maar grijs zijn” (p. 45). Dit geldt ook voor de
dynamica waarmee een sociale werkelijkheid wordt ge(re)construeerd. In een enkelvoudige
werkelijkheid kan alleen een afbeelding gemaakt worden van de geschakeerdheid binnen
“die ene wereld” (p. 45). Verschillen en tegenstellingen komen dan mogelijk niet aan het
licht. Er kan een homogeniteit ontstaan waarin verschillen en conflicten onbesproken blijven
doordat interacties, die plaatsvinden in het meervoudige sociale verband, niet onder woorden
worden gebracht. De organisatie als homogeen instituut is daar een kenmerkend voorbeeld
van: “We produceren eerst grenzen en distincties en vervolgens herkennen we die niet meer.
In die zin staat de organisatie soms voor het ‘georganiseerde onbewuste’. Eerst brengen we
met distincties een structuur aan in een dubbelzinnige wereld met zijn veelheid aan betekenissen. En vervolgens kunnen we ons niet meer voorstellen dat we die zelf geproduceerd
hebben. In de organisatie als een construct herkennen we niet meer het constructieproces
dat we zelf teweeg hebben gebracht. De distinctor is onherkenbaar geworden of als zodanig
uit het bewustzijn verdwenen” (p. 45).
In zijn werk De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie (1974) funderen Watzlawick et al. de praxis van de
menselijke communicatie met een vijftal axioma’s, waarvan er twee in dit verband belangrijk zijn: (1) “[…] men kan niet
niet communiceren” (p. 41) en (2) “Elke communicatie bezit een inhouds- en een betrekkingsaspect, in dier voege dat de laatste de eerste
classificeert en derhalve metacommunicatie is” (p. 44). Over het inhoudsaspect (het ‘wat’) geven zij aan: “[…] Het kan handelen
over alles wat communiceerbaar is, ongeacht of de informatie in kwestie waar of onwaar, juist, onjuist of onbepaald is” (p.
42). Het betrekkingsaspect (het ‘hoe’) verwijst naar “[…] de wijze waarop een bericht moet worden opgevat en derhalve in
de laatste instantie naar de betrekking tussen de communicerende personen” (p. 42).Van Dongen, De Laat en Maas (1996)
geven daarover aan: “Met dit ‘hoe’ wordt in feite verwezen naar een context. De inhoud is onbestaanbaar zonder een achtergrond of een kader” (p. 150). Watzlawick et al. stellen hierover: “[…] dat betrekkingen slechts zelden weloverwogen of
bij vol bewustzijn worden omschreven. Naarmate de betrekking spontaner en ‘gezonder’ is, schijnt het verhoudingsaspect
in de communicatie feitelijk meer op de achtergrond te raken. Omgekeerd worden ‘zieke’ betrekkingen gekenmerkt door
een voortdurende strijd om de aard van de betrekking, terwijl het inhoudsaspect van de communicatie steeds onbelangrijker wordt” (p. 42).
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In een dynamica van meerdere werkelijkheden zijn “anders geschakeerde verschillen mogelijk.”Van een verschil kan echter pas gesproken worden als er zowel een ‘binnen’ als ‘buiten’
geproduceerd kan worden en er daardoor ook “grenzen te trekken” zijn (p. 46). Er is dus
tenminste één betrokkene nodig die niet alleen van binnenuit kan acteren. Het heterogeniteitsbegrip bij sociaal constructionisten richt zich op het onderkennen van verschillen in het
verlenen van betekenissen door actoren in een gemeenschappelijk organiseerproces.
Met dit denken in verschil en het aanwezig zijn van heterogeniteit binnen een organisatorische context wordt afstand genomen van de benadering vanuit de “structuralistische
traditie”. In deze traditie lopen de individuele doelstellingen als uitgangspunt “parallel” aan
die van de organisatie (p. 211), waarbij het individu als functionaris geplaatst wordt in een
formele organisatiestructuur. Conflicten dienen daarbij top-down opgelost te worden. Interne dynamiek leidt vanuit die visie pas tot veranderingen als een verschil in mening of een
andere werkelijkheid manifest is geworden. In de optiek van sociaal constructionisten zijn
verschillen echter ontegenzeggelijk aanwezig en vinden er door de heterogeniteit van de
organiseercontext altijd veranderingen plaats.
Organisatie als sociale constructie en het procesdenken
Sociaal constructionisten leggen met hun organisatiebegrip nadruk op het “geconstrueerde
karakter van de organisationele werkelijkheid” (p. 48). Deze ‘werkelijkheid’ kan niet alleen
worden bezien vanuit sociale constructie zelf en de linguïstische geaardheid van die sociale
constructie. De omgeving van dat wat als organisatie kan worden aangeduid, behoort onlosmakelijk bij dit constructieproces. Het begrip organisatie wordt naast een inhoudelijk
gegeven ook als een sociaal samenhangend patroon opgevat “[…] waarin plaats is voor verschillende soorten van betrokkenen of betrokkenheid” (p. 49). Zo kunnen uiteenlopende
perspectieven op het organisatiebegrip worden getoond. Hierbij beschouwen sociaal constructionisten niet alleen het bestuderen van het organisatiebegrip als onderzoeksdomein,
maar ook hoe dit bestuderen zelf tot stand kan komen. In het bijzonder stellen ze de vraag
naar de wijze waarop theorievorming kan plaatsvinden. De nadruk ligt daarbij op het sociaal
proces. Hoe kan in het organisatorisch discours het construeren, deconstrueren of reconstrueren (p. 50) onder woorden worden gebracht? “Het gaat er […] om hoe de betrokkenen omgaan met hun verschillen en daarbij tot sociale processen komen waarin het oplossingsproces
zelf meer belang heeft dan de inhoudelijke structuur of de vormgeving van een opgeloste
puzzel” (p. 52).
Het voortgaande karakter van dit construeren vatten sociaal constructionisten samen met
het begrip procesdenken (p. 50). In dit procesdenken wordt het dynamische karakter van het
organiseren als grondkenmerk beschouwd. De tegenhanger van dit procesdenken is, overeenkomstig een structuralistische benadering, het zogenaamde entiteitsdenken waar een statische
structuur voorop staat die mogelijkheden tot stabiliteit geeft. In dit entiteitsdenken wordt het
organisatiebegrip opgevat als “[…] opgebouwd uit elementen, deeltjes, dingen of entiteiten”
(p. 50). Het organigram in een organisatie is daarvan een illustratie.
In het procesdenken is deze opvatting van de “organisatie als entiteit” ingewisseld voor
het “proces van het organiseren”. Gevat in dit proces van organiseren zijn organisatorische
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stabiliteit, structuur en organisatie dan begrippen die bevraagd kunnen worden. Het begrip
organisatie blijft toepasbaar en wel als een “geconstrueerde betekenis” (p. 52) die in een onderlinge uitwisseling tussen betrokkenen tot stand is gekomen in een interactieproces. De
aandacht gaat dan wel in het bijzonder uit naar de wijze waarop deze betekenisverlening is
ontstaan.Verwijzend naar Weick (1969, 1995) geven Van Dongen et al. (1996) aan deze wijze
van betekenisverlening te beschouwen als een “doorgaande interactie” waarbij het gaat om
“verwijderen van dubbelzinnigheid” (p. 51) en “beperken van de hoeveelheid mogelijke
betekenissen tot een graad van hanteerbaarheid” (p. 51-52). De dubbelzinnigheid in betekenissen wordt in begrippen als verschil(len) en conflict vervat. In deze opvatting blijft overigens
ook het optreden van het entiteitsdenken een rol spelen. Het wordt als een van de mogelijk
hanteerbare afstemmingen beschouwd. Daarmee komt de vraag naar de methodologie van
sociaal constructionisten naar boven: “De vraag is dan niet wat ‘de’ organisatie is of hoe we
die kunnen kennen, maar hoe we een methode of een strategie kunnen vinden die ons toestaat om een diagnose te maken van de manier waarop mensen georganiseerd raken” (p. 54).
Bij het zoeken naar een methode om het organiseren te begrijpen en hoe veranderingen
daarin teweeg te brengen, komen vragen op over hoe in een procesbenadering richting kan
worden gegeven - waarbij heterogeniteit en variëteit impliciet zijn: “Is hier een bewuste
sturing mogelijk? En is zo’n sturing mogelijk als ’niet alle neuzen dezelfde kant uit wijzen’?
Is homogeniteit niet een meer wezenlijke voorwaarde voor organiseerprocessen dan heterogeniteit?” Sociaal constructionisten wijzen homogeniteit niet af en zien het, zoals hierboven
aangegeven, als een van de mogelijke constructionistische perspectieven. Maar heterogeniteit
geldt daarbij wel als “een specifieke voorwaarde […] omdat bij het ontbreken daarvan uiteindelijk het voortbestaan van de organisatie in het geding kan komen” (p. 55). Volstrekte
homogeniteit komt echter niet voor, omdat in de opvatting van sociaal constructionisten een
organisatie een “doorlopend proces van onderhandeling” is: “Verandering, onderhandeling
en conflict kunnen daarbij worden gezien als uiteenlopende manifestaties van een heterogeniteit die broodnodig is voor het in gang houden van ontwikkelingsprocessen” (p. 56).
Deze manifestaties van heterogeniteit, die niet causaal tot stand worden gebracht, kenmerken De Laat en Maas (2003) als “sociale verkoppeling”: “[…] het ontstaan, op gang blijven
en verdwijnen van sociale interacties in een groter verband” (p. 44).Vanuit dit “sociaal organiseren van werkelijkheden” (Maas, 1988, p. 70) worden “constructieregels voor organiseren”
(p. 71) gezocht: “Mensen zijn door betekenisverlening, -uitwisseling en -ontlening aan elkaar
verbonden en genereren aldus in verschillende sociale ‘settings’ voortdurend interpretaties en
herdefiniëringen” (p. 70).
Het configuratiedenken
“Sociale arrangementen” (Maas, 1988, p. 70) die voortkomen uit het organiseren van werkelijkheden worden door sociaal constructionisten gekwalificeerd als een configuratie (p. 108).
Deze configuraties zijn waar te nemen als een “symbolische werkelijkheid” (Van Dongen et al.,
1996, p. 87) die vanuit twee perspectieven kan worden beschouwd: “een sociaal-structurele
kant en een cognitief-structurele kant” (ibid.). Deze perspectieven zijn aan elkaar gerelateerd;
een ‘verbindende tekst’ (Maas, 1988, p. 109) tussen “cognities in meerdere sociale contexten”
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Vignet 3.10: Typeringen sociale situaties (Maas, 1991, in Van Dongen et al., 1996, p. 95).
Aggregaat:
• Geen/zeer lage organisatiegraad: geen of weinig communicatie;
• Afwezigheid van platforms van informatie en overleg;
• Geen formeel overleg: het is onduidelijk of en wanneer welke personen elkaar formeel ontmoeten;
contact met anderen is ad hoc en in-formeel.
Configuratie-in-ontwikkeling:
• Relatief lage organisatiegraad (communicatiekanalen zijn te lokaliseren of nog in constructie, maar
functioneren niet naar behoren);
• Soms formeel overleg, vooral tussen sleutelpersonen: communicatie met anderen heeft nog geen te
onderscheiden patroon. Opbouw van onderlinge contacten verkeert in een beginfase;
• Gedeelten van dit type configuratie zijn herkenbaar en open voor anderen; als geheel echter ontbreken karateristieke institutionele aspecten;
• Dit type heeft nog een zwakke inbedding in de direct sociale omgeving.
Configuratie:
• Hoge organisatiegraad (verschillende actoren, intens onderling contact);
• Hecht, intensief onderling contact tussen actoren (strategieformulering);
• Configuraties zijn knooppunten van informatie en overleg;
• ‘Grensoverschrijdend’ formeel overleg (vergaderstukken zijn aanwezig);
• Configuraties zijn platforms of schakels, niet noodzakelijkerwijs beperkt tot de grenzen van een
afdeling, divisie of organisatie;
• Configuraties zijn sterk ingebed in de directe sociale omgeving

(ibid.) kan een doorgaand organiseren overeenkomstig het procesdenken kenbaar maken.
Maas (1999) stelt dat betrokkenen deze perspectieven “[…] achteraf invullen: nadat werkelijkheid is gedaan.” Deze wijze van kenbaar worden van ‘de’ werkelijkheid karakteriseert
Maas als een dynamics of becoming, waarbij de achteraf toegekende werkelijkheidsconstructies
als een “dynamica van mogelijke werkelijkheden” kunnen worden aangeduid: “De vraag wordt
dan hoe we ons in doorgaande onderlinge interacties kunnen blijven bedienen van methoden van werkelijkheidsproductie” (p. 29).
De ‘werkelijkheden’ manifesteren zich in een vorm en mate van gehechtheid tussen mensen. Deze sociale verbanden kunnen getypeerd worden als “sociaal cognitieve configuraties”
(Maas, 1988, p. 109). De betrokkenen raken hierbij op een specifieke wijze gerelateerd. Zo
wordt een groep als configuratie (Van Dongen et al., 1996, p. 94) aangeduid als door voortgaande interactie een hecht verband is ontstaan, terwijl bij een los verband een groep als
aggregaat (p. 92) wordt gekenmerkt (Zie Vignet 3.10).
Deze configuraties worden in een “semantische ruimte” (p. 88) gesitueerd.92 Hierin wordt
door betrokkenen “tot op zekere hoogte een gemeenschappelijke taal” (ibid.) gesproken:
“Binnen die ruimte bedoelen de betrokkenen met een bepaalde term of object hetzelfde, terwijl daarmee binnen een andere semantische ruimte iets geheel anders kan worden
bedoeld of geconstrueerd” (ibid.). De sociaal cognitieve configuraties kunnen vervolgens
gedeconstrueerd worden in sociale en cognitieve structureringen. De onderlinge menselijke
betrekkingen (het ‘wie’) worden aangeduid als sociale structureringen. Ook het ‘wat’ is ver-
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bonden. Deze relaties worden weergegeven als cognitieve structureringen.
Aangezien sociale fenomenen zich manifesteren vanuit hun onderlinge relaties dient de
onderzoeker voor een beginpunt te kiezen. Vervolgens kan de sociaal constructionistische
methodologie worden ontvouwd, aldus Maas (1988): het in doorgaande opeenvolging uitzoeken van sociale gerelateerdheid en cognitieve gerelateerdheid. “Wat men kan waarnemen
zijn meervoudige, rivaliserende ‘Gestalts’, die men op hun dubbele helix kan beschrijven: een
wie is een wat is een wie, etcetera” (p. 109).Van Dongen et al. (1996) menen dat een methodisch
rooster of grid kan worden ontwikkeld (zie Tabel 3.1) om “sociale situaties” te onderscheiden
en te karakteriseren. Volgens hen kan “[…] een situatie die eerst te typeren was als sociaal
aggregaat” zich ‘vanzelfsprekend’ “ontwikkelen van cognitieve configuratie-in-ontwikkeling
naar een sociaal-cognitieve configuratie” (p. 96).
Van Dongen et al. (1996) typeren vervolgens verschillende modaliteiten van verandering die zij in drie niveaus van veranderen onderbrengen (p. 230). Voor elke modaliteit geven zij “distincties en termen” aan waarmee activiteiten en kenmerken van verandering op
dat niveau onder woorden kunnen worden gebracht (zie bijlage 1). Zo verstaan zij onder
een 2e orde verandering: “[…] gedaanteverwisseling (transition, conversion) als een verandering
van de 2e orde, omdat we de ene definitie van organisatie naast een andere definitie zetten
en de mogelijkheid openen om te kiezen. Het gaat om een situatie waarin men gaat
van een kenbare definitie (en daarmee samenhangende constructieregels) naar een bekende,
nieuwe definitie” (p. 231).
Perspectief op een derde en synchrone contexten
Sociaal constructionisten maken bij voorkeur gebruik van werkwoorden in plaats van zelfstandige naamwoorden om de procesmatige hoedanigheid van een sociale werkelijkheid te
benadrukken:93 “Waar zelfstandige naamwoorden verwijzen naar entiteiten en objecten en
daarmee naar de gereïficeerde organisatie, vestigen werkwoorden veeleer de aandacht op veranderingen, processen en daarmee op het organiseren” (Van Dongen et al., 1996, p. 182).
Wezenlijk is daarbij dat een verandering “ter sprake wordt gebracht” door aanwezigen
die zelf “zo’n context” in verandering construeren. De betrokkenen zijn immers de dragers
van de betekenissen van de constructies en de daarbij optredende veranderingen. Zonder
hen geen sociaal cognitieve constructies: “Sociale structurering moeten we derhalve opvatten als
co-genetisch met cognitieve structurering. Zij kunnen niet losgezien worden van elkaar” (p. 183).

Tabel 3.1: Configuratierooster (Van Dongen et al., 1996, p. 97).
Configuratie

Configuratie-in-ontw.

Aggregaat

Sociaal
Cognitief
Cognitief-sociaal
Sociaal-cognitief
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98

Aan het geheugen wordt daarbij een belangrijke eigenschap toegekend. In plaats van de
nadruk te leggen op het ‘ding’-achtig karakter als ‘geheugenmagazijn’, wordt het geheugen
door sociaal constructionisten gezien als een “[…] context die steeds weer open staat” (ibid.).
Een aanwezige context wordt door van Dongen, de Laat en Maas beschouwd als een altijd
aanwezige en beschikbare derde (p. 181). Een derde kan een iets of een iemand zijn, maar ook
een beschikbaar perspectief uit het verleden of een idee in de toekomst. Juist de beschikbaarheid van een derde kan nieuwe dynamiek brengen in een sociale werkelijkheid.
De “triadisering van de situatie” bij het organiseren tussen personen behoort tot de kernstellingen van sociaal constructionisten. Sociaal constructionisten stellen dat er altijd en overal
sprake is van een driepoligheid: “Het gesprek van mijnheer A met mevrouw B vindt plaats
ten overstaan van of binnen een betrokkenheid op een C, die we nader kunnen omschrijven
als een persoon, meerdere anderen, een derde betekenis etcetera” (p. 185).
Ook gaan ze uit van “het synchrone karakter van een sociale context” (p. 187). Door
deze synchroniciteit is een derde in beginsel voorhanden. Het wijzigen van een situatie kan
plaatsvinden door zo’n voorhanden zijnde synchrone context in een actuele situatie in te
brengen en biedt daarmee een handelingsperspectief op mogelijke nieuwe werkelijkheden.
Dit proces van werkelijkheidsproductie vindt dus plaats vanuit verschillende contexten.  
Deze contexten interacteren continu met elkaar en kunnen ook samenvloeien met elkaar
zodat “[…] er in feite sprake is van een wervelwind van betekenissen die simultaan aan de
orde zijn in een interactie” (Van Dongen et al., p. 186).

3.4. Co-creatie
Transactioneel organiseren
Wierdsma (2005), die zich onder meer op het werk van sociaal constructionisten baseert,
werkt het organiseerbegrip verder uit. Over organiseren zegt hij: “Organiseren, de productie
van de organisatie, is het realiseren van condities waarbinnen de organisatie van de productie
kan plaatsvinden” (p. 30).94 In een organisatie vormt de organisatie van het werkproces, met
de activiteiten in de operationele eenheden de kern. “Organisaties vinden hun legitimering
in wat ze leveren aan externe belanghebbenden in de vorm van producten of diensten.” Het
organiseren van deze operationele activiteiten ten behoeve van transacties in een productieketen wordt door hem “transactioneel organiseren” genoemd (p. 29). Een deel van de actoren
in organisaties voert dus activiteiten uit die direct te relateren zijn aan de werking van het
productieproces (de organisatie van productie). De overige activiteiten zijn gericht op het
realiseren van condities om dit mogelijk te maken (de productie van organisatie).
Tegenover transactioneel organiseren stelt Wierdsma positioneel organiseren. Dit laatste
perspectief op organiseren is gericht op de beheersing van werkprocessen en de gedragingen
van medewerkers. Het vertrouwen in rationaliteit, technologie en standaardisatie is groot. Er
ontstaat een scheiding tussen “denken en doen” met als gevolg een hiërarchie aan posities
met daarbij behorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Managers leggen
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zich toe op “het standaardiseren van de werkprocessen” waarbij ze ondersteund worden door
stafafdelingen: “Alles is gericht op het reduceren van variëteit. Managers houden toezicht op
de uitvoering van het werk en lossen onvoorziene coördinatievraagstukken op” (p. 25-26).
Het positioneel organiseren leidt zo tot een “sterke interne oriëntatie” (p. 26) en een “streven
naar stabiliteit” (ibid.). De metafoor van de machine geldt als een toepasselijk typering: “Het
ideaalbeeld is een machine met daarin toegewijde en loyale medewerkers als radertjes. Na
het ontwerp van the right job wordt middels the right man het geheel tot leven gewekt” (ibid.).
Positioneel organiseren veronderstelt een sterke consensus over de doelen van de organisatie.
Het gezamenlijke doel wordt als uitgangspunt genomen en dat doel verklaart ook de interne
dynamiek. De organisatiecultuur geldt hier als “verbindende kracht”, die is gericht op “gedeelde opvattingen, waarden en doelen” (p. 27).
Transactioneel organiseren oriënteert zich daarentegen op het handelen en een continue
afwisseling van denken en doen. De nadruk ligt bij deze vorm van organiseren op relaties tussen actoren en de terugkoppeling van werkervaringen naar elkaar. Wederzijdse beïnvloeding
is het gevolg. Transacties zijn als het ware wilsovereenkomsten, waarbij werkelijkheden met
elkaar worden verbonden. Er is sprake van co-creatie: “Transacties zijn in die zin resultaten
van een proces van co-creatie. Het resultaat en de wijze waarop de transacties gerealiseerd
worden, beïnvloeden elkaar. Proces en inhoud zijn twee zijden van dezelfde medaille” (p.
31).Vanuit het positioneel organiseerperspectief wordt de verbinding tussen actoren en hun
eigen werkelijkheden eerder als grens beschouwd. De grens geldt dan als afbakening van het
eigen domein van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Deze “strakke grenzen” functioneren als “barrières in de interactieprocessen.” Bij het transactioneel organiseren functioneert deze grens heel anders, namelijk als een membraan waar de uitwisseling in de vorm van
interacties en transacties plaatsvinden.
Kwaliteitsverbetering is bij het transactioneel organiseren afhankelijk van het vermogen
om bij te sturen gedurende het proces van uitwisseling (zie Vignet 3.11). Transacties worden
beschouwd als “momentopnamen in een reeks van handelingen.” Uitgegaan wordt van het
“discontinue karakter” (p. 31) van deze transacties. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om
tijdens de uitvoering van het werk te leren. Een positioneel organiseerperspectief beschouwt
het leren als “het vergroten van beschikbare inhoudelijke kennis” waarbij procedures worden
verfijnd. Een transactioneel perspectief richt zich op: “leren dat gericht is op procesinzicht en
het vermogen te leren leren” (p. 32).
Vignet 3.11: Uitgangspunten voor het perspectief van transactioneel organiseren
(Wierdsma, 2005, p. 110-111).
• Transactioneel organiseren veronderstelt een werkelijkheid die in beweging is; een wereld die wordt;
• Transactioneel organiseren vergt van de actoren de bereidheid en mogelijkheid om vanuit meerdere
perspectieven naar de werkelijkheid te kijken: een multiversum perspectief;
• De subject/object-scheiding wordt verlaten ten gunste van de verwevenheid van subject en object;
• De scheiding van denken en doen, diagnose/ontwerp en implementatie verliezen daarmee veel van
hun relevantie;
• De gedachte van de stabiele en objectief kenbare wereld, wordt vervangen door opvattingen over een
wereld die continu verandert;
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Daarvoor is het wel noodzakelijk dat er voldoende interne variëteit aanwezig is om als
totale organisatie “de mate van externe variëteit” (p. 88) op te vangen. Als er een te grote
nadruk ligt op het positioneel organiseren ontstaat een perfectionering van het interne ontwerpproces en komt de conditie van de interne variëteit onder druk te staan. De productie
van organisatie krijgt dan voorrang boven de organisatie van de productie: “Door de scheiding van denken en doen wordt de organisatie van de productie in sterke mate vormgegeven
door managers en stafmedewerkers die buiten het eigenlijke productieproces zelf staan” (ibid.).
Wierdsma (2005) richt zich op het “proces van continue betekeniscreatie” dat tussen
actoren plaatsvindt. Zo ontstaat uiteindelijk een perspectief op organiseren dat als een ‘weefsel’ gezien kan worden van een “[…] drietal processen: het verrichten van activiteiten, het
onderhouden van relaties en het creëren van betekenissen” (p. 92). Met het perspectief op
transactioneel organiseren wil Wierdsma “handvatten voor handelen en kennisverwerving”
aanreiken. Dit vereist echter wel een aangepaste kijk op werkelijkheid: “een multiversum
perspectief ” (p. 111). Ontologische en epistomologische standpunten die het perspectief op
positioneel organiseren funderen, dienen verlaten te worden.
Vanuit deze grondhouding presenteert hij een organiseermodel dat gericht is op het
creëren en hanteerbaar houden van variëteit. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat een “[…]
levensvatbare organisatie stabiliserende structuren en systemen vergt ten behoeve van de organisatie van de productie.” Het model bestaat uit een aantal deelsystemen, “voorzieningen”
(p. 112), die het vermogen van de organisatie om levensvatbaar te blijven in stand houden.
Deze systemen vormen metaforisch (ibid.):
1.	Een platform voor organiseerprocessen dat condities creëert voor de productieprocessen;
2.	Een platform voor de productieprocessen om te komen tot kwaliteit in de producten en diensten; en
3.	Informatiesystemen die de koppeling tussen recursief geordende platformen mogelijk maken en informatie genereren die bijsturing mogelijk maken. De informatiesystemen zijn gericht op het realiseren van stabiliteit en dynamiek.
De platformen en informatiesystemen voorzien zo in “[…] een grammatica om activiteiten in hun onderlinge samenhang te plaatsen en vrijheidsgraden in handelen te begrenzen”
en in “voorzieningen om […] het weefsel van betekenissen en relaties in het organiseerproces
te kunnen veranderen” (ibid.).
Het proces van samenwerking
In zijn emiritaatsrede gaat Wierdsma (2014) nader in op het handelingsbegrip. Samenwerking tussen betrokkenen vindt los van organisatorische begrenzingen “[…] meer en meer
plaats in de context van meerdere partijen” (p.  23). Dit brengt een toenemende complexiteit
met zich mee waarbij, in lijn met Schruijer en Vasina (2007), het ‘lastig’ is om “gemeenschappelijke grond” (ibid.) te vinden. Hierbij helpt het niet om de samenwerking in de organisatie
vanuit een hiërarchisch perspectief te willen beheersen. Wierdsma haalt hier als voorbeeld
het organiseren van een ‘feestje’ aan (zie Vignet 3.12). Hij geeft aan dat er geen regisseur
is - door de onbepaaldheid van de organisatorische dynamiek. Hij verwijst naar Scharmer
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Vignet 3.12: De dynamiek van het ‘feestje’ (Wierdsma, 2014, p. 24).
Een ‘feestje wordt gezellig’; gezelligheid kun je niet maken. Als leidinggevende heb je wel de mogelijkheid
om condities te creëren waardoor de kans toeneemt dat het feestje gezellig kan worden.Vervolgens oefen
je invloed uit door je aanwezigheid op het ‘feestje’.

(2007): “Het proces van samenwerking ontwikkelt zich in het proces zelf. Het is emergent
van karakter” (ibid.).
Die mogelijkheid tot het ontstaan van nieuwe samenwerkingen behoort tot de menselijke
conditie. Wierdsma volgt hierbij de opvattingen van Arendt (2009) die het menselijk vermogen beschouwt als creatief en steeds opnieuw beginnend. Daarnaast behoren spontaniteit en
verbeeldingskracht tot de menselijke aard. Mensen zijn onderling fundamenteel verschillend
van elkaar. Pluraliteit hoort bij de menselijke conditie. Dat maakt het spreken en handelen
tussen mensen ‘onomkeerbaar, onvoorspelbaar, onbeheersbaar en onbepaald’: “Zodra een
tekst de mond van een spreker heeft verlaten is deze buiten bereik van de spreker” (p. 24).
De dynamiek in een samenwerking is ook onderhevig aan toevalligheden. Door deze
interactiedynamiek kunnen leidinggevenden zich, om resultaten te behalen, beter richten op
“het creëren van condities” in plaats van optreden op basis van “maakbaarheid en controle”
(ibid.). Niet het maken maar het handelen stelt Wierdsma voorop - in het verlengde van
Arendt. Bij het maken staat de instrumentele relatie voorop en is een doel-middel-rationaliteit het uitgangspunt. Wierdsma wil met het begrip handelen de interactie tussen mensen
en hun onderlinge betekenisverleningen onder de aandacht brengen: “In het handelen wordt
onderling verschil gehanteerd. Maken neemt het verschil weg. Maken geeft subject-object
relaties en remt de ontwikkeling van zowel individu als op termijn de organisatie […] Voor
leidinggevenden betekent dit minder betekenis overdragen en meer gedeelde ervaringen
creëren die mensen stimuleren nieuwe betekenissen te ontwikkelen: co-creatie” (p. 25-26).
Wierdsma ziet echter in de hedendaagse organisaties nog overwegend instrumentele hiërarchische relaties waarbinnen het maken voorop staat. Door die “gelaagdheid van perspectieven” (p. 35) op het organiseren binnen die organisaties ontstaan er spanningsvelden.
Die spanningsvelden roepen vragen op. De antwoorden op deze vragen kunnen inzichten
opleveren die deze spanningsvelden hanteerbaar maken. Deze vragen betreffen onder meer
(p. 35):
• “Hoe kun je existentieel betekenisvolle relaties realiseren in een context die uitgaat van
instrumentele relaties?
• Hoe kan vakmanschap bevorderd worden in organisaties waar de professionele ruimte
wordt ingeperkt door een intensivering van beheersing en controle?
• Hoe ontwikkel je vakmanschap en bescherm je reflectie en uitwisseling in een context
die daar geen tijd voor vrijmaakt”?
In een aanzet tot beantwoording richt Wierdsma zich op de kwaliteit van de onderlinge
samenwerking tussen de medewerkers en “[…] de mate waarin organisaties als werkgemeenschappen functioneren.” Daarbij is het de uitdaging om zodanige “betekenisvolle relaties
te ontwikkelen” (p. 39) dat medewerkers zich enerzijds verbinden met elkaar en anderzijds
ook een zekere mate van handelingsvrijheid houden om zich te kunnen onderscheiden van
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elkaar. De uitdaging is hierin een optimum te vinden.Te veel beheersing en control werkt benauwend en frustreert motivatie.Te weinig management miskent het belang van het bewaken
van samenhang. Wierdsma stelt daarbij dat professionals niet alles zelfsturend kunnen realiseren. Hij pleit voor een ‘relationele autonomie’ waarbij een gewenste afbakening voorkomt
uit interafhankelijkheid (p. 40). Hij geeft aan dat daarvoor een organiseerperspectief nodig is
dat zich richt op het actorschap van alle betrokkenen en “[…] het vermogen om zelfstandig
te denken en afgestemd te handelen” (p. 45). Zo’n perspectief op organiseren wordt overigens ook noodzakelijk geacht door de toenemende spanningsvelden en dynamieken in de
samenleving zelf. Een samenleving die Wierdsma typeert als vloeibare moderniteit - in het
verlengde van Baumann (2007): “Instituties zijn zo aan verandering onderhevig en er zijn zo
weinig vaste patronen dat alles vloeibaar lijkt” (p. 19).
Om als organisatie in zo’n omgeving effectief te zijn, is het van belang ervoor zorg te
dragen dat de onderlinge afstemming tussen professionals kan plaatsvinden in netwerken
waarin naast klantvragen ook “onverwachte verstoringen in het werkproces” (p. 49) worden
opgevangen. In deze netwerken wordt enerzijds een bijdrage geleverd aan de gevraagde
eindresultaten, de organisatie als werkgemeenschap, anderzijds vraagt het om actorschap: “[…]
het vermogen om zelfstandig beslissingen te nemen als vakman […] vanuit een gedeeld besef
van onderlinge afhankelijkheid.” Wierdsma duidt het samenstel aan actoren aan als werkgemeenschap. In zo’n gecombineerde werkgemeenschap typeert hij het bijbehorende organiseerperspectief als “vitaliserend organiseren” (p. 50). In dit perspectief op vitaliserend organiseren
hoort een “infrastructuur voor samenwerking” waarin professionals de mogelijkheid hebben
om onderling “complexiteit op te vangen” door met hun professionaliteit de hen geboden
regelruimte te benutten. Daarbij geldt als uitgangspunt - in het verlengde van de wet van
variëteitshantering van Ashby (1954): “Verstoringen dienen dichtbij de bron te worden opgevangen omdat daar de meest contextspecifieke kennis aanwezig is” (p. 53).
Vitaal organiseren
In een afdeling (een aanduiding voor een organisatorische structuur) betekent dit, aldus
Wierdsma (2014), dat er voor het hanteren van verstoringen zelf “een zekere mate van opvangmogelijkheid” aanwezig is. Bij een verstoring door een “[…] naastgelegen afdeling die
de eigen opvangmogelijkheden overschrijdt” zal onderling overleg nodig zijn tussen beide
afdelingen, “Er is dan een ‘informatiesysteem’ nodig dat gegevens beschikbaar stelt” (p. 57),
zodat er een coördinerend gesprek kan plaatsvinden. De daarna gerealiseerde aanpassingen
vallen binnen de bestaande organisatorische kaders, door hem aangegeven als “management in
the system.” Als er echter verstoringen plaatsvinden of aanpassingen noodzakelijk zijn buiten
de mogelijkheden van de afzonderlijke afdelingen, is er een platform nodig op het niveau
van het geheel. Door de hieruit voortvloeiende activiteiten wordt een reflectie mogelijk op
de organisatorische kaders zelf: “management on the system” (p. 58).Wierdsma (2014) geeft aan
dat vitaliserend organiseren ervan uitgaat dat leidinggevenden deelnemen aan beide dialogen
waardoor de spanningsvelden hanteerbaar worden gemaakt: “Afspraken en regels moeten geïnterpreteerd en soms herzien worden. Dit vraagt collectieve processen van betekeniscreatie
en collectieve processen van af- en aanleren bij reflectie op bestaande kaders” (p. 60).
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Leidinggevenden richten zich daarbij op “[…] het ontwikkelen van een infrastructuur
voor samenwerking” (p. 56). Op deze manier invulling geven aan de productie van organisatie levert als belangrijkste ‘product’ organisatorische condities op (p. 53). Organisatorische
structuren, afspraken met betrekking tot taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden,
bedrijfsregels etcetera dienen bij te dragen aan die condities. Condities die ervoor kunnen
zorgdragen dat de betrokkenen in de organisatie van productie hun activiteiten kunnen organiseren en daarmee prestaties kunnen leveren ten behoeve van klanten.
Hij introduceert voor deze wijze van samenwerken tussen betrokkenen het begrip vitaal
organiseren. Hij laat het begrip transactioneel organiseren los dat volgens hem verwarring
veroorzaakt door de associatie met gelijkluidende leiderschapsstijlen. Wierdsma (2014) wil
zich in het bijzonder richten op “[…] wat er ‘tussen’ mensen plaatsvindt” (p. 51). Co-creatie
blijft voor hem een centraal begrip: “Vitaal organiseren streeft naar betrokkenheid van medewerkers door in consultatie met medewerkers te komen tot betekenissen: co-creatie. Een
in co-creatie gerealiseerde betekenis is betekenisvol en hoeft niet uitgelegd te worden. […]
Vitaal organiseren is een perspectief dat als uitgangspunt heeft dat betrokkenen in taal en in
interactie betekenis creëren (Berger & Luckmann, 1966). […] Het betekent een verschuiving
van het ontdekken van de waarheid buiten de mens naar het proces van betekeniscreatie tussen
de mensen” (p. 62).
In de uitwerking van dit perspectief op organiseren past Wierdsma de metafoor het “vitale
netwerk” toe, dat verschillende vormen en combinaties van aansturing en samenwerking
evenwichtig weergeeft: “Kern is vakmanschap, relationele autonomie en zich genesteld weten in een geheel van relaties dat groter is dan het individu” (p. 50). In een vitaal netwerk komen verbindingen tot stand tussen de maakbaarheid vanuit het ontwerpen van infrastructuur
van de organisatie: strategie, structuur en systemen (p. 51) en het organiseren van dialogen ten
aanzien van het reflecteren op bestaande kaders:“De praktijk is altijd complexer dan voorzien
is in de plannen” (p. 59).
Wierdsma (2014) noemt de verbanden waarin dit vruchtbaar samenwerken plaatsvindt
“Tijdelijke Werkbare Overeenstemmingen (TWO)” (p. 61). In TWO’s worden verschillen
hanteerbaar gemaakt en wordt “[…] de splitsing tussen denken en doen […] opgeheven” (p.
63). Wierdsma (2014) typeert een TWO aan de hand van de afzonderlijke begrippen
• “Tijdelijk in plaats van voor lange tijd geldende universele waarheden. De bereidheid om
te handelen op basis van bereikte overeenstemming neemt toe als deze tijdelijk is en er
regels zijn afgesproken om terug te kunnen komen op de overeenkomst;
• Werkbaar om handelen in een concrete context mogelijk te maken;
• Overeenstemming om aan te geven dat wordt uitgegaan van een ‘onderhandelingsresultaat’
tussen betrokkenen binnen een specifieke context” (p. 62)
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“TWO’s maken handelen mogelijk” (p. 61). Afstemming is hiervoor wel noodzakelijk. Dit
afstemmen op elkaars handelen verkrijgt kwaliteit als de betrokkenen “[…] open staan voor
een andere definiëring van de werkelijkheid” (p. 63).Wierdsma verwijst daarbij naar het proces van triadisering: het introduceren van een derde (Van Dongen et al., 1996) waarmee een
doorgaande interactie kan worden ondersteund. Om een werkzame TWO te creëren wordt
verder een voortdurende reflectie gevraagd. Dit vraagt naast tijd ook nieuwsgierigheid van
de betrokkenen naar de resultaten van het handelen en de bereidheid te leren van ervaringen. De betrokkenen dienen wel de professionele competenties te bezitten om te kunnen
evalueren en daarmee een dialoog aan te gaan over bestaande regels en kaders in-the-system:
“Reflectietijd is een investering om het eigen vakmanschap te versterken” (p. 64).
Wierdsma (2014) stelt dat hoewel regels en kaders richtinggevend zijn en ze in meer of
mindere mate voorschrijven hoe te handelen, “[…] de werkelijkheid altijd complexer [van
aard is] dan de regels voorzien.”
“De kaart is nooit het landschap, de werkelijkheid is altijd ruimer dan de werkelijkheid die
het tracht te omvatten. […] Regels creëren grenzen en de werkelijkheid resulteert altijd in
grensgebieden” (p. 65). Interpretatie van de regels is dus onontkoombaar in de toepassing
in een specifieke situatie. Dialoog en reflectie geven daaraan invulling. Voor de professional
behoort het hebben van “speel/beslisruimte” in specifieke situaties inherent tot het vakmanschap: “Dat maakt hen tot vakman” (p. 66).
Vignet 3.13: Ervaringen, pijlers op de Plek der Moeite (Wierdsma, 2014, p. 68-69).
• Het zijn ‘processen met een ‘traag’ karakter’, waarbij “nieuwe betekenissen groeien in de ruimte tussen
mensen”. Om ‘de functionaliteit van de bestaande uitgangspunten’ aan de orde te stellen en ‘patronen
van denken en handelen’ te doorbreken is moed nodig en wordt ‘een vrijmoedig spreken’ gevraagd.
Immers ‘vanzelfsprekendheden’ zijn zo verbonden met de identiteit van het geheel dat de patronen in
denken en handelen ‘vanzelf spreken’.Wierdsma ziet in deze wijze van acteren de oorzaak van de ‘moeizame dynamiek van collectieve leerprocessen’, terwijl juist deze collectieve leerprocessen zich richten
“op het weer bespreekbaar maken van de vanzelfsprekenheden die de identiteit van organisatie bepalen”. Het accent verschuift van contextvrije- naar contextgebonden kennis die zich steeds ontwikkelt.
• Een tweede pijler betreft de culturele verschillen in de wijze waarop direct dan wel indirect wordt
gecommuniceerd. Wierdsma volgt daarin Hall (1996). In culturen waar het individu meer centraal
staat worden ‘boodschappen sterk ge-expliciteerd (gecodifcieerd)’, terwijl in collectivistische culturen
“directe communicatie als ongewenst wordt gezien omdat het tot gezichtsverlies kan leiden”. ‘Communicatie is sterk contextgevoelig’. Kennis van de cultuur is onontbeerlijk. Verhalen zijn belangrijke
cultuurdragers. Zij dragen de betekenissen. “Men moet vertrouwd zijn met de context en de geschiedenis om de betekenis die in het verhaal zit te vatten.” Als voorbeeld kan daarbij dienen hoe ‘de mate
van codificatie’ een rol speelt bij het introduceren van ‘technologische innovaties’.
• De derde pijler vindt hij - in navolging van Foucault - in de grondslag van het denken dat voeding
geeft aan de vanzelfsprekendheden die worden bevraagd en hij haalt daarbij Kooistra (1988) aan: “Hoe
kunnen we iets denken als de taal om het te denken nog niet beschikbaar is?”

Wierdsma hanteert hoofdletters voor het begrip ‘Plek der Moeite’. Ik neem dat in deze paragraaf over. Hij ontleent het
begrip aan Kooistra (1988). In Wierdsma (2005, p. 131) pas hij het begrip ook toe en schrijft hij het cursief zonder hoofdletters. Ik zal na deze paragraaf de schrijfwijze zonder hoofdletters gebruiken.
95

105

Wierdsma (2014) geeft aan dat de reflectieve dialoog over de kaders zelf, on-the-system, indringender is en vergaande consequenties heeft. Deze dialoog van collectief reflecteren en
“toewerken naar een heroverweging van bestaande kaders” noemt hij “leren op de Plek der
Moeite” (p. 64). Dit proces vereist een ander soort dialoog, waarbij vanzelfsprekendheden niet
langer vanzelfsprekend zijn (p. 68): “Collectieve reflectie op bestaande patronen van denken
en handelen is een moeizaam proces: het is een Plek der Moeite” (p. 68). Hij beschrijft een
aantal ervaringen op deze Plek der Moeite die hij pijlers noemt (zie Vignet 3.13).
Het taalgebruik speelt voor Wierdsma een cruciale rol bij collectieve leerprocessen in
relatie tot het heroverwegen van de kaders van de organisatie zelf. Maar dat is niet zonder
risico: “Hierdoor wordt de werkelijkheid onthuld en hanteerbaar maar bestaat het risico dat
de werkelijkheid die niet in taal wordt ‘gezet’ [wordt] verhuld.” Gevolg daarvan kan zijn dat
er een proces van reïficatie ontstaat waarbij alleen de beschikbare taal de “werkelijkheid/
waarheid” bepaalt. In het verlengde van Van Dongen, De Laat en Maas (1996) geeft Wierdsma
aan: “Zienswijze wordt dan zijnswijze.” Hij stelt daarop: “Taal sluit daarmee in en uit”, waarbij
het ‘ingeslotene’ gemobiliseerd wordt en het ‘uitgeslotene tot zwijgen’ wordt gebracht “[…]
omdat er geen geaccepteerde taal beschikbaar is.” Hij stelt zich vervolgens de vraag: “Wat is
nodig om in taal omwikkelde werkelijkheden weer te ontwikkelen” (p. 69)?
Om gegeven deze omstandigheid de Plek der Moeite te betreden pleit Wierdsma voor
parrèsia: iemand die “vrijmoedig waarheid spreekt” door het woord te nemen, de situatie te
problematiseren en het bestaande aan de orde te stellen. Dat vraagt moed.96 Moed om je
“van je eigen verstand te bedienen” (p. 72) en vervolgens te spreken, te handelen en positie te
kiezen.Veel zal daarbij afhangen van de samenwerking in de praktijk. Als de moedige spreekt,
“durven de anderen dan te luisteren?” Toch heeft het uitgesprokene al een onomkeerbare
betekenis: “De situatie is anders: het is gezegd” (p. 74).
Wierdsma pleit voor het luisteren door leidinggevenden dat leidt tot interactief handelen:
“Het vitale netwerk vraagt van de leidinggevende waardering voor een praktijk van vrijmoedig spreken, het constructief omgaan met verschil en het streven dit co-creërend in handelen
op te lossen” (p. 75). Er kan dan een “[…] constructieve wrijving van de dialoog ontstaan” (p.
76), waarbij mogelijkheden tot ontwikkeling worden gecreëerd.Voorkomen dient hierbij te
worden dat de leidinggevende het maken vooropstelt waardoor een “dysfunctioneel patroon”
in de interactie ontstaat dat “de bestaande verschillen onderdrukt.” Dit legt “de tegenstem
het zwijgen op.” Een houding van cynisme kan het gevolg zijn: “De medewerker speelt als
functionaris, zonder betrokkenheid, het spel in de organisatie mee. Dit werkt op den duur
vervreemdend” (p. 75).
Het aangaan van de dialoog op de Plek der Moeite vraagt van de leidinggevende een aantal eigenschappen. Naast het luisteren naar en het zelf “vrijmoedig durven spreken” dient hij,
om geloofwaardig te zijn, eveneens “congruent in gedrag te zijn”, waarbij “woord en daad
overeenstemmen”, en “consistent in tijd” zijn: “Een leidinggevende wordt pas iemand om als
voorbeeld te nemen als deze ‘doet wat hij zegt, en zegt wat hij denkt’” (p. 77). Een taak voor
de leidinggevende ligt voor Wierdsma ook in het bewaken en ontwikkelen van de identiteit
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van de organisatie. Dat geeft grenzen aan de mogelijkheden tot zelfsturing van de medewerkers. De leidinggevenden beschouwt Wierdsma als “het oudersysteem” van de organisatie:
“Door in de spanningsvelden positie te kiezen, drukken leidinggevenden in de dialogen hun
stempel. Dat geeft helderheid over wat de grenzen zijn die gerespecteerd moeten worden en
waar de speelruimte ligt […] Dit geeft een moreel oriëntatiepunt waarop de medewerkers
zich kunnen oriënteren” (p. 78).
Om de taak in het oudersysteem in de organisatie op zich te nemen, dienen de leidinggevenden zich te bedienen van een aantal eigenschappen en houdingen als “praktische wijsheid, morele moed, bescheidenheid en emotionele rijpheid” (p. 80). Daarmee kunnen leiders
hun inzichten tonen in interpersoonlijke dynamieken. Ontbreken die inzichten, en daarmee
de gevraagde houdingen, dan zal de leidinggevende zijn inspirerend vermogen verliezen.
Wierdsma (2014) constateert echter: “Deze menselijke maat wordt node gemist in grootschalige organisaties waar tijdelijke en instrumentele relaties de boventoon vormen.” Hij
eindigt zijn emiritaatsrede dan ook met de stelling: “Als de ontmoeting ontbreekt in een relatie,
dan verliest de relatie zijn waardigheid” (p. 83).

3.5. Reflectie
Het beïnvloeden van taal en tekst
De benadering van sociaal constructionisten levert mij een aantal nieuwe vragen op:
Hoe ontwikkelen zich verschillen en functionele conflicten?
Hoe zijn interventies mogelijkheid als ik aanwezig ben als derde?
Hoe kan ik conflicten of verschillen op plekken der moeite veranderen in rijke ontwikkelingsperspectieven?
Kan ik (wanneer ik deze vragen nader onder handen neem) eerste inzichten verkrijgen
in hoe ik de ‘hoe komt dat toch?’-vraag kan aanvatten? Als ik de bevindingen en de inzichten opgedaan in de eerste hoofdstukken teruglees, lijken deze het perspectief op de vraag
te verruimen. Een verruiming waarmee ik de achterliggende context van mijn onderzoeksvraag onder woorden probeer te brengen. In het eindrapport van de tijdelijke commissie
ICT-projecten bij de overheid (2014) van de Tweede Kamer staat letterlijk wat ik aan het opsporen ben namelijk: een meervoudige betekenis van ‘de’ werkelijkheid en het gebruik van
taal als ‘papieren werkelijkheid’. “Op de werkvloer weten de mensen het al lang: wat de
leiding van het programma wil is onmogelijk en hierdoor is de werkdruk onacceptabel. Dit
probleem zie je vrijwel in elk project. Wanneer iemand (zelfs de opdrachtgever) wil weten
hoe de werkelijkheid er uit ziet, krijgt deze een papieren werkelijkheid gepresenteerd. Deze
papieren werkelijkheid wordt zorgvuldig aangepast aan wat men denkt dat men wil horen”
(p. 91).
Hoewel niet in de conclusies of aanbevelingen verwerkt, zijn er in het eindrapport en de
achterliggende interviewverslagen diverse verwijzingen naar dit taalgebruik opgenomen. Zo
doet Tweede Kamerlid en voorzitter van de tijdelijke commissie Elias in zijn voorwoord in
het rapport verslag van een eigen interventie in het heersende ICT-discours: “Onze commissie heeft er bewust voor gekozen om zo duidelijk mogelijk en met vermijding van de
wolligheid die overheidsstukken vaak kenmerkt, op te schrijven wat de problemen zijn die
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ze heeft aangetroffen. Ook technische termen zijn zo duidelijk mogelijk weergegeven, regelmatig vertaald en soms ‘hertaald’, omdat ICT bij de overheid van iedereen is en dan ook
door iedereen begrepen zou moeten kunnen worden” (p. 15).
Kan het zijn dat er iets ontstellend is misgegaan met het gebruik van taal bij het uitvoeren
van ICT-projecten bij de overheid? Zou het gebrek aan leervermogen een gebrek aan taalvermogen kunnen zijn? Bij het oppakken van deze vraag kies ik -in lijn met sociaal constructionisten- voor het onderzoeken van de relatie tussen betekenisverlening en taal. Wierdsma
(2005) schetst een perspectief:“Taal maakt het mogelijk de werkelijkheid betekenisvol te maken. Door het veranderen van woorden ontstaat de mogelijkheid om de werkelijkheid anders
te beschrijven, uit te drukken en te ordenen. Door zaken vanuit een ander perspectief te benaderen kan de betekenis van hetzelfde veranderen: een bedreiging wordt een kans” (p. 103).
De vraag die hier kan worden gesteld is welke betekenis aan het begrip hetzelfde gegeven
kan worden uitgaande van een werkelijkheidsbenadering die meerduidig en heterogeen van
aard is? Het gebruik van het begrip hetzelfde duidt op een cognitief structureren en daarmee
van een stollend sociaal structureren. Naarmate de stolling zich voltrekt en persisteert krijgt
de context een mate van stabiliteit en duurzaamheid die als cognitief gestructureerd kan
worden beschouwd en die in zijn betekenis en voorkomen (voor zolang het duurt) gepresenteerd kan worden als hetzelfde bijvoorbeeld een in definities en ‘nullen en enen’ vastgelegde
computertaal.
Een derde die vanuit een eigen perspectief, een andere taal of tekst, een andere betekenis
en daarmee een andere werkelijkheid wil inbedden, is dan in een gestold (stollend) proces
van relationeel verbinden verwikkeld en heeft (verkrijgt) daarmee een disfunctioneel geschil
met eersten en tweeden. Het wordt niet begrepen. Hij of zij wordt niet begrepen. Het andere perspectief wordt niet gezien. “Klaar, over en sluiten maar. Cognitieve structuur is in
die situatie voorgeschreven aan sociale structurering. In wezen houdt dit in dat de weg naar
een derde geblokkeerd is of dat een derde buitengesloten wordt” (Van Dongen et al., 1996, p.
255). Maar de vraag voor die voor mij openblijft is of ‘sluiten maar’ wel echt het slotakkoord
is. Als het een situatie betreft van het buitengesloten zijn van een derde waardoor er sprake is
van een dichte deur, dan kan, gegeven mijn stelling dat cognitieve structurering een bijzondere vorm van sociale structurering is, deze deur ook weer geopend worden. De drempel kan
vervolgens worden overgegaan om daarna een hernieuwd proces van relationeel verbinden
in gang te zetten. Het oversteken van deze Rubicon met tussen de oren de inspirerende
gedachtengangen van Gergen,Van Dongen, De Laat, Maas en Wierdsma, zal echter geen sinecure zijn; vooral als de oever van vertrek al een Plek der Moeite is. Welke hulpmiddelen in
taal kan ik me toe-eigenen om mij op zo’n oever voor te bereiden op de oversteek? Hoe kan
ik mij verstaanbaar maken zodat een talige veerman zich geroepen voelt mij over te zetten?
Of ben ik mijn eigen veerman?
Het zijn vragen die ik mij voor een deel ook aan het einde van de eerdere hoofdstukken
heb gesteld. Maar die vragen kunnen nu van een nieuwe context worden voorzien. Een context die, volgens Van Dongen et al. (1996), mogelijk kan dienen als derde om een verschil met
het bestaande te creëren en die daarmee inzichten kan opleveren waarmee ik aanbevelingen
kan doen voor het bijstellen van huidige benaderingen van ICT-projecten bij de overheid.
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Zoekend naar een overgang
Maar, zo vraag ik mij tegelijkertijd af, zou het zo eenvoudig zijn? De inzichten van de door
mij aangehaalde wetenschappers zijn toch al langer bekend. Schrijvers als Gergen,Van Dongen, De Laat en Maas publiceerden al in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw.
En Heidegger stelde al in 1954 zijn vraag naar de techniek. Een andere opvatting over werkelijkheid en de betekenis daarbij van taal wordt sinds Kuhn opgevat als een wisseling van
wetenschappelijk paradigma. Het innemen van een nieuwe grondhouding geeft een ingrijpend nieuw perspectief op kennisverwerving en wetenschap. Maar zo’n wisseling van grondbeginselen in de wetenschap vindt niet abrupt plaats. Eerder is er sprake van een geleidelijke
overgang. Een overgang die zich volgens deze denkers in taal voltrekt.
Co-creatie is zo’n nieuw begrip. Schimmel en J. B. Maas nemen het over van Wierdsma
(2005). In navolging van Wierdsma beschouwt Schimmel (2007) co-creatie als “een proces van collectieve betekenisgeving” tussen betrokkenen. Een proces waarbij, in Schimmels
woorden, “[…] een bepaalde verandering niet tot stand zal komen als de betrokkenen niet
grofweg dezelfde betekenis toekennen aan een beoogde verandering.” Het bewerkstelligen
van co-creatie ziet Schimmel echter als een toe te passen maatregel. Een maatregel die hij
vervolgens opneemt in zijn veranderkundig ontwerp. Zijn begrip van co-creëren betreft een
gezamenlijk proces van “terugredeneren vanuit de toekomst” dat daarna leidt tot: “[…] het
geforceerd loslaten van bepaalde denkkaders om vervolgens te kunnen inzien hoe deze bestaande kaders de realisatie van een toekomstige visie in de weg staan” (p. 220).
Hoewel Schimmel aangeeft dat Wierdsma een “iets bredere betekenis” (ibid.) aan het
begrip co-creatie geeft, perkt hij zelf de betekenis aanmerkelijk in. Niet als handelingsperspectief, c.q. het verkrijgen van een gezamenlijke ervaring, maar slechts als activiteit voor het
vastleggen van het veranderkundig ontwerp. Daarmee geeft hij een geheel eigen invulling
aan het begrip. Hoewel hij pleit voor een aanpak waarbij de nadruk wordt gelegd op het
beschouwen van de “verandering als leerproces” (p. 14) en hij beoogt “permanente gedragsveranderingen te bewerkstelligen” (p. 203), heeft zijn aanpak veel weg van het zogeheten
blauwdrukdenken. Een denkwijze waarbij het accent ligt op een “gefaseerde aanpak met
fasen en elementen als: ‘definitie en analyse’, ‘specificatie en ontwerp’, ‘bouw’ en ‘implementatie’’’ (p. 19). Een aanpak die hij zelf overigens bekritiseert (p. 19). Waar bij Wierdsma (in
navolging van Arendt) het handelen vooropstaat, blijft bij Schimmel het maken centraal staan.
Overigens is het de vraag of hij zich wel bewust is van het toepassen van een begrip waarvan de leenheer zich in een andere denkstroming bevindt. Schimmel gebruikt het begrip
in zijn onderzoek waarbij hij aangeeft een “positivistisch, ontwerpparadigma te hanteren”
(p. 36). Hij richt zich “[…] op het genereren van wetenschappelijke kennis gebaseerd op
bewezen feiten en causale verbanden.” Daarnaast richt hij zich “[…] op het ontwerpen van
richtlijnen en procedures die nodig zijn om verschijnselen in de werkelijkheid van organisaties doelgericht te beïnvloeden” (p. 37). Bij Schimmel geen twijfel: het geloof in de ratio
is bij hem ongebroken. De veranderkundige interventies die hij in zijn dissertatie voorstelt
komen vanuit een geobjectiveerd ‘buiten’. Interventies die door de strak te volgen methodiek
en procedure als haast onontkoombaar ‘binnen’ in organisaties kunnen worden gerealiseerd
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met als resultaat dat: “ALLE collectieve leerstoornissen verholpen moeten kunnen worden”
(p. 229). Hoe komt het dan toch dat zoals hij zelf aangeeft “[…] een dergelijk leerproces
helemaal niet van de grond is gekomen” (p. 246)?
Het lijkt erop dat Schimmel in zijn denken en schrijven dialectisch beweegt tussen twee
denkstromingen die fundamenteel van elkaar verschillen. Hij koppelt een positivistisch onderzoeksparadigma aan een werkelijkheidsopvatting die is gebaseerd op het sociaal constructivisme waarbij, zoals hij zelf aangeeft, “[…] geen objectieve afbeelding van de sociale
werkelijkheid bestaat” (p. 193). De vraag die ik bij deze kruiskoppeling stel is of hier geen
inconsistentie in het werk van Schimmel is binnengeslopen. Als je ervan uitgaat dat een ‘objectieve afbeelding van de sociale werkelijkheid’ niet bestaat dan geldt dat toch ook voor de
sociale werkelijkheid van het bedrijven van wetenschap? Het met nadruk gestelde ALLE laat
zien dat voor hem juist wel een geobjectiveerde afbeelding mogelijk is; namelijk zijn veranderontwerp. Schimmel is meer positivistisch ingesteld dan hij wil toegeven.
Wat leer ik hiervan? Pas op voor stelligheid! Door het lezen van werken van onder
meer Gergen en sociaal constructionistische onderzoekers als Van Dongen, De Laat, Maas en
Wierdsma raak ik steeds meer vertrouwd met de door hen aangereikte denkwijzen. Onderzoeken is niet rechtdoor een voorbestemd pad volgen.Twijfel is niet een keuze links dan wel
rechts afslaan of terugkeren om alsnog een andere route te kiezen. Wetenschap is niet een
eindpunt bereiken om vervolgens met die kennis een nieuwe zoektocht uit te zetten.Wetenschap komt niet van buiten of vanbinnen. Wetenschap lijkt een uiting van, een omgaan met,
een verkeren in steeds veranderende betekenisverleningen. Het wetenschappelijke ligt in een
onophoudelijke bevraging daarvan. Een bevraging op inhoudelijk- én betrekkingsniveau.
Het onderscheiden van beide niveaus is daarbij zelf ook onderhevig aan bevraging. Derrida
noemt deze niet aflatende bevraging deconstructie. Deze wijze van bevragen is “open ended”
(Gergen, 1992, p. 220) en is net als een discours onderhevig aan veranderingen van taal door
de tijd heen. Het weten daarvan of daarover begint echter met een houding van niet weten
of “non savoir” (Van Dongen et al., 1996, p. 36). Slechts in het bevragen daarvan toont zich
de onderzoeker.
In deze dissertatie wil ik daar invulling aan geven. Met het stellen van de ‘hoe komt dat
toch?’-vraag, richt ik me niet op het zoeken van een antwoord. Ik zal dit antwoord niet geven. Als er al sprake is van beantwoording dan zijn dat naast gestelde vervolgvragen vooral
beschrijvingen van contexten waarin de gebruikte taal of tekst, het teken of beeld voor de
betrokken lezers inspiratie of aanleiding geeft om zelf tot bevraging van de ‘hoe komt dat
toch?’-vraag over te gaan. Vervolgens hoop ik dat ze zich geïnspireerd voelen om, in relatie
met te betrekken anderen, de onderlinge betekenisverlening met betrekking tot IC-technologie aan te passen.
Met het doorgaand stellen van de ‘hoe komt dat toch?’-vraag, wil ik deze steeds in een
andere context behandelen. In het eerste deel van mijn dissertatie (De zaak goed doen) is de
vraag leidend voor het doorgronden van de verslaglegging van de onderzoeken, en specifiek
de constatering over de weerbarstigheid van de ICT-problematiek. Ook in dit hoofdstuk is
deze vraag leidend. In het volgende hoofdstuk vervolg ik mijn onderzoek naar poststructuralistische denkers. Naarmate mijn dissertatie vordert gaat de verhouding ‘gelezen’ taal en
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‘eigen’ taal steeds meer verschuiven in het voordeel van de laatste. Een vraag die ik mijzelf
daarbij stel luidt: ‘Hoe kan het ‘eigene’ in de taal worden verstaan?’Wierdsma (2014) bevraagt
deze ‘eigenheid’ als hij, uit eigen ervaring, de plek der moeite betreedt, betrokkenen vraagt
“vrijmoedig te spreken” (p. 72) en zich vragen stelt als: “Hoe kunnen we iets denken als de
taal om het te denken nog niet beschikbaar is?” en “Wat is nodig om in taal omwikkelde
werkelijkheden weer te ontwikkelen” (p. 69)?
In overeenstemming met het deconstrueren past bij deze doorgaande bevraging een houding van vertraging. De ‘hoe komt dat toch?’-vraag speelt bij mij al jaren. Als onderzoeker
al sinds het volgen van een studie bedrijfskunde met een minor veranderkunde in 2008 en
2009. Daarnaast doorlopend in mijn werk als bedrijfsadviseur bij het Commando Zeestrijdkrachten van de Koninklijke Marine in Den Helder. Niet altijd op de voorgrond maar wel
immer meespelend in het achterhoofd. De verandering van context in tijd en ruimte leidt
als vanzelf tot reflectie en bijgestelde betekenisverlening. Betekenissen die op hun beurt weer
een rol kunnen gaan spelen in een andere context die daarmee verrijkt wordt en als zodanig
weer nieuwe betekenissen genereert. Mijn wijze van wetenschappelijk onderzoeken vangt
zo aan met een stelsel van bevragingen van contexten. Contexten die synchroon aanwezig
zijn dan wel in tijd aan elkaar te relateren zijn en daarmee te onderzoeken zijn in de wijze
waarop en waarin wederzijdse ‘taal’beïnvloeding plaatsvindt. De weerslag van deze wijze van
onderzoeken is terug te lezen in deze dissertatie. Mijn intentie is om in elk hoofdstuk vanuit
een andere context een nieuw perspectief in te brengen, waarbij gaandeweg een begrijpen
ontstaat met betrekking tot een context waarin de problematiek van de weerbarstigheid van
ICT-projecten bij de overheid kan worden opgepakt.
Langs deze lijnen van mijn onderzoek, dat ook als een struinen door en langs gerelateerde
contexten kan worden opgevat, zal ik ook het buiten bevragen waarover Alexander Maas
(1999) “[…] een uitnodiging laat uitgaan om daar te komen spelen” (p. 29). Met welke taal
kunnen wij buitenspelen? Of is het spel van de taal in beginsel eerst een binnenspel?
Het níet stromen van taal
In zijn dissertatie Taking the next step gaat Jan Bert Maas (2015) in op hoe the post-implementation Phase van het ERP-systeem kan worden ‘gemanaged’. Defensie ziet hij als een open
systeem. Toch gebruikt hij veelvuldig begrippen als grenzen, kloof, schotten, barrières en
piramide. Door in zijn dissertatie nadrukkelijk begrenzings-begrippen toe te passen, heeft
ook hij, net als Schimmel, een positioneel perspectief op het organiseren in organisaties. Het
open systeem is voor hem vooral een begrensde organisatie. Ook past Maas met Schimmel
het begrip co-creëren toe op een cognitief structurerende, van ‘het buiten naar binnen’ georiënteerde denkwijze. Het ‘open systeem’ is voor hem vooral een ‘begrensde organisatie’.
Wierdsma (2005) beschouwt de verbindingen tussen afdelingen eerder als membranen
waarbij in co-creatie uitwisseling kan plaatsvinden (p. 30). Hij kiest nadrukkelijk positie door
in zijn emiritaatsrede aan te geven dat de mens fundamenteel ingebed is in relaties (Wierdsma, 2014, p. 36). Een analyse richt zich op mensen en kan zich niet beperken tot een individu. Met het opbrengen van het begrip co-creëren wil hij uitgaande van deze grondhouding
een inspirerend handelingsperspectief aanreiken. Bij hem ligt echter ook het positionele
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perspectief op organiseren op de loer. Bij het introduceren van co-creëren als handelingsperspectief in organisatorische context, introduceert Wierdsma het begrip Tijdelijk Werkbare
Overeenstemming dat hij afkort als TWO (p. 62). Uitgaande van het onderzoeken van betekenissen tussen mensen (ingebed in relaties), kan verwacht worden dat Wierdsma deze betekenissen duidt in de context van het op zich cognitief gestructureerde TWO-begrip. Maar al
aan het begin van zijn rede spreekt hij van “de effectiviteit van een TWO” en “TWO’s maken
handelen mogelijk” (p. 62). Wellicht is het niet doelbewust gekozen, maar het op deze wijze
toepassen van de begrippen TWO, maken en handelen duidt op een positioneel perspectief
op organisatie. Een positionele kijk waarbij betrokkenen, verscholen achter cognitieve structuurbegrippen, zelf niet meer in beeld zijn en gaandeweg in het zinledige oplossen.
Al analyserend zijn de betogen van de onderzoekers minder consistent dan bij eerste
lezing gedacht. Waar zij enerzijds betrokkenen al co-creërend betekenis willen laten geven
aan gesignaleerde plekken der moeite, waarbij veranderen het verlangen, het streven én de
verwachting is, wordt anderzijds vanachter de schrijftafel een route ontworpen die geplaveid
is met cognitieve taalbouwstenen. Een ‘wie’ wordt zo weer een ‘wat’, dat gekoppeld aan een
‘hoe’ slechts met een gedachtesprong op de plek der moeite terecht komt, maar vervolgens
een plek der moeite nooit bereikt. Het op weg gaan in gesprek mét betrokkenen zelf, blijkt
een hindernis van formaat.
Achteromkijkend naar mogelijke werkelijkheden, zoals Maas (1999) aangeeft met een
perspectief op dynamics of becoming, lijken de stapstenen van de taal zich overigens meer als
kameleons te gedragen. Een begrip als co-creëren verkrijgt in retrospectief even zovele betekenissen.97 Het is de vraag of de benadering van Maas bescherming kan bieden tegen de
wervelwinden aan betekenissen als hij stelt dat door het zoeken naar verschil het perspectief
waarmee de onderzoeker aanvangt “steeds leger” wordt en daarmee “op voorhand als ongedefinieerd” kan worden beschouwd. Hij past “een heuristische zoekprocedure toe om in het
proces van werkelijkheidsproductie steeds ‘anders’ te kunnen begrijpen” (p. 29). Maar als de
context steeds leger wordt, wordt de lucht dan niet te ijl om buiten te spelen? Hoe kan je je
in een lege context nog verstaanbaar maken? En juist een plek der moeite zal in de praktijk
waarschijnlijk met zwaar weer (‘wervelwinden van winden’) te kampen hebben. Waar kan je
je nog aan vasthouden?
Waar ligt ‘het tussen’ op weg naar begrijpelijk weten dat aanvangt vanuit funderend niet weten?
Is er een gang mogelijk die door een ontwikkeling van béide leidraden begaanbaar is? Is een
plek der moeite dan niet veeleer een gang der moeite? Een taalgang die zichzelf genereert vanuit
bevragingen? Zou de ‘hoe komt dat toch?’-vraag zo’n vraag zijn?
Als alles stroomt, stroomt taal toch ook?
Maar eerst: ‘Hoe ga ik zelf om met bovenstaande bevindingen?’ In de opvattingen van Van
Dongen, De Laat en Maas (1996) komt een inspirerende gedachtegang naar voren: “[…]
het synchrone karakter van een sociale context” (p. 187). Zij gaan ervan uit dat door deze

Zie voor een palet aan betekenissen van het begrip ‘co-creatie’: https://nl.wikipedia.org/wiki/Co-creatie, geraadpleegd
5 maart 2016.
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‘synchroniciteit’ een derde context in beginsel voorhanden is. Het wijzigen van een situatie
kan dan plaatsvinden door zo’n voorhanden zijnde context te betrekken bij een voortgaand
gebeuren. Maas (1999) noemt dit “het organiseren van contexten”, waarbij verschillen en
overeenkomsten “in en tussen contexten” geanalyseerd kunnen worden om vervolgens een
handelingsperspectief op mogelijk nieuwe werkelijkheden te bieden (p. 29). Dit proces van
het tot stand komen van werkelijkheden kan plaatsvinden vanuit contexten die gelijktijdig
aanwezig zijn. Deze contexten interacteren voortdurend met elkaar en kunnen ook met
elkaar samenvloeien. Anders gezegd: “Er is sprake van een wervelwind van betekenissen die
simultaan aan de orde zijn in een interactie” (Van Dongen et al., 1996, p. 186).
Maar uitgaande van deze opvatting, waarbij er een handelingsperspectief op inhoud
wordt geboden met het ‘organiseren van contexten’, is het dan niet zo dat dit ook geldt op
het betrekkingsniveau van de taal en daarmee ook voor het onderzoeken zelf? En is het bovendien niet zo dat deze synchroniciteit tot gevolg heeft dat samenvloeiing (confluence) van taal
al op voorhand een gegeven is, net als een proces van vermenging dat aan de grensvlakken
van vloeistoffen ontstaat als deze samengebracht worden in dezelfde omgeving? Niet een
grens of een membraan of zelfs een grensvlak typeert het onderscheiden van contexten.Taalcontexten zijn op voorhand al heterogeen en hybride van karakter. Er speelt hier een ‘thermodynamica’ van de taal. Een stroming van taal tussen contexten die niet alleen synchroon
aanwezig zijn maar bovendien bewust of onbewust, gewild of ongewild, gekend of ongekend
op elkaar inwerken en (in meer of mindere mate afhankelijk van de ‘entropische’ waarde)98
tot voortgaande stroming en beïnvloeding overgaan. Als alles stroomt, stroomt taal toch zelf
ook? Hoe op zoek te gaan als de ‘staande golven’ van paradigma’s, taalontwerpen en sociale
constructies slechts in tijdelijkheid aanschouwd kunnen worden? Slechts de verwondering
erover houdt stand. Kan een meervoudig perspectief doorkijkjes geven in die beweeglijke
veranderlijkheid? Ik ga op zoek naar een taalstromingsleer.
Geven deze vragen mij een andere blik op het organiseren binnen organisaties dan
Wierdsma (2014) met zijn vraagstellingen aangeeft? Ik denk het wel. Waar hij uitgaat van
een “gelaagdheid van perspectieven” en waardoor “spanningsvelden in de praktijk ontstaan”
(p. 35), neemt hij vervolgens die spanningsvelden als vertrekpunt om vragen te formuleren
als (p. 35):
• Hoe kun je existentieel betekenisvolle relaties realiseren in een context die uitgaat van
instrumentele relaties?
• Hoe kan vakmanschap bevorderd worden in organisaties waar de professionele ruimte
wordt ingeperkt door een intensivering van beheersing en controle?
• Hoe ontwikkel je vakmanschap en bescherm je reflectie en uitwisseling in een context
die daar geen tijd voor vrijmaakt?
Met de beantwoording van deze vragen wil hij deze spanningsvelden hanteerbaar maken.
De vraag die ik hierbij stel is hoe ik me die spanningsvelden zou kunnen voorstellen als ik (in
tegenstelling tot Wierdsma) niet uitga van een gelaagdheid van parallelle ‘verticale’ contexten
maar (de opvattingen van Van Dongen, De Laat en Maas volgend) van ‘synchrone’ contex-
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ten? Het spanningsveld lijkt dan toch van aard te veranderen. Meer hybride en fluïde duidt
het op een mate van aanwezigheid; soms nadrukkelijker en aanwijsbaarder dan weer minder
zichtbaar en minder grijpbaar en als geheel meer als een aanwezige stemming of sfeer. Een
situatie waarin functionele en informele relaties in elkaar overlopen. Een context waarin er
naast controle en beheersing gelijktijdig ook sprake is van coördinatie, afstemming en beheer.
En een sfeer waarin gedurende een project wel degelijk een leerproces van vakvaardigheden
optreedt zonder dat daar expliciet tijd voor is ingeruimd. De vragen zouden, geherformuleerd, als volgt kunnen luiden:
• Hoe kunnen betrokkenen, afstemmend in het organiseren, aan de aan elkaar gestelde
verwachtingen in een bedrijfspraktijk voldoen?
• Hoe kunnen betrokkenen hun vakvaardigheden expliciet ontwikkelen in hun onderlinge organiseren?
De organisatie zelf is hierbij een van de betrokken contexten. Organiseren in synchrone
contexten kan immers als volgt worden opgevat - in het verlengde van de uitspraak van
Rorty: “Als mensen organisaties bouwen, zijn zij zelf het bouwwerk.”99
Met nadruk wil ik stellen dat ik de door Wierdsma gestelde vragen niet afwijs. Integendeel. Elke vraag geeft in het behandelen inzichten en verrijking.Voor mijn eigen grondhouding verwijs naar de opvattingen van Foucault (1982, 1988, 2009, 2017). Overigens zitten
de opvattingen van Wierdsma wel dicht aan tegen het idee van het bestaan van synchrone
contexten als hij de huidige samenleving in het verlengde van Bauman (2007) typeert als
“vloeibare moderniteit” (Wierdsma, 2014, p. 19), waarover hij zegt: “Instituties zijn zo aan
verandering onderhevig en er zijn zo weinig vaste patronen dat alles vloeibaar lijkt” (ibid.).
Daarnaast oppert Wierdsma een organiseerperspectief dat hij vitaliserend organiseren noemt.
In dit perspectief ziet hij een infrastructuur voor samenwerking waarin in onderling verband
complexiteit wordt opgevangen door professionals die de hun geboden regelruimte benutten. Daarbij “[…] dienen verstoringen dichtbij de bron te worden opgevangen omdat daar
de meest context specifieke kennis aanwezig is” (p. 53).
Bij het aanreiken van zo’n perspectief dat (dichtbij de bron) op zoek gaat naar verrijkende inzichten, maakt hij de fundamentele keuze om naast rationele, abstracte beschouwingen
juist ook de (bedrijfs)praktijk zelf in ogenschouw te nemen. Zoals Wierdsma (2005) aangeeft
wordt dan wel een andere kijk op de werkelijkheid gevraagd. “Ontologische en epistomologische uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het positionele organiseren” (p. 111)
dienen dan niet langer meer te worden gehanteerd.
De vraag die opkomt is welke rol theorievorming en wetenschappelijk onderzoek dan nog
wel hebben? Is er dan helemaal geen zicht meer op een begaanbare ondergrond? Aan welke
reling kan ik mij nog vasthouden? Gergen (1992) geeft me een houvast. Uitgaande van de
opvatting dat de wetenschapper zich niet langer kan beschouwen als “gezaghebbend ten

André Kluckhuhn begint zijn Geschiedenis van het denken (2003) met een citaat van Richard Rorty: “Filosofie is niet wat
wij altijd hebben gedacht: een bouwwerk van ware uitspraken of een methode om zo’n bouwwerk op te trekken, geen
kennisleer, maar een weg die je gaat en die je in staat stelt om voor wat je bezighoudt, of in wat je ervaart als de kern van
je bestaan, steeds nieuwe kernen te vinden. Als je al bouwt, dan ben je zelf het bouwwerk. Kluckhuhn ontleent het citaat
aan Krol (1986).
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aanzien van de waarheid” (p. 214), geeft hij wel aan dat hij een plaats blijft zien voor theorie
en wetenschap. Theorieën staan daarbij niet meer in verhouding tot “their truth value”, maar
zijn te relateren aan “their pragmatic implications” (p. 217). Wetenschap dient zich vervolgens
te richten op het creëren van generatieve kennis “[…] to optimize the benefits for users and constructors of such knowledge” (Lock & Strong, 2010, p. 300). Of, zoals Gergen (2001) formuleert:
“Our task is not simply that of describing what currently exitst, but of creating intelligibilities that may
foster worlds to come (p. 810). Dit creating intelligibilities geldt in het bijzonder voor het domein
van de organisatiekunde, aldus Gergen (1992): “To open new departures for action […] We may
fruitfully extend, elaborate, and transform this argot of understanding in ways that open new options for
action within the organization (p. 218).
In dit citaat aardt de ‘hoe komt dat toch?’-vraag. Door deze vraag te stellen probeer ik de
weerbarstigheid van de ICT-problematiek bij de overheid te doorgronden. Een problematiek die in een zegswijze wordt vervat als ‘te duur, te lang en te weinig’ en waarover wordt
geschreven: De overheid is geen lerende organisatie. Maar naar welke intelligibilities kan ik
vervolgens op zoek gaan? Wat is of kan de aard zijn van deze verstandelijkheden?
De vraag stellen is één. Maar is een vraag beantwoorden niet al een eerste voortzetting van een discours waarbij beantwoording als vanzelfsprekend uitkristalliseert tot een
positioneel narratief? Een beantwoording die, gezien de vele eerdere onderzoeken, juist het
omgekeerde bewerkstelligt van wat ik beoog wordt en een grote waarschijnlijk heeft om op
de stapel terecht terecht te komen van ‘wel gezegd maar niet gehoord’. Wordt de ‘hoe komt
dat toch?’-vraag zelf wel gehoord? Die vraag is vooralsnog met ‘nee’ te beantwoorden. Bijna
terloops gesteld in het rapport van de Algemene Rekenkamer (2007) komt zij mogelijk voort
uit een gevoel van ontsteltenis. De vraag wijst op een roep om instemming, van begrijpen
dat juist díe vraag wordt gesteld: ‘Hallo! Heeft u even?’ Een vraag die een ‘wereld van gedeeld
begrip’ kan oproepen over een ontstane situatie en gepaard kan gaan met een instemmend
geknik bij het lezen: ‘Ja! Ik voel mee met de schrijver; ik herken het probleem’ en waarbij de
vraag opkomt: ‘Hoe komt dat toch dat we er maar niet van leren?’
Hier wordt de aard van de vraag zelf aan de orde gesteld. De ‘hoe komt dat toch?’-vraag
is wel degelijk pragmatisch van aard. Alleen bevindt het aanwenden ervan zich nog in het
onbestemde. De vraag duidt op een stemming waarin een vervolg nog niet te expliciteren
valt. Hier ligt een kern: niet een beantwoording is hier op zijn plaats maar een verder bevragen is het appel!
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Een onderzoeksvizier
Ondanks de verschillen in perspectief en variëteit in gebruikte terminologie hebben
denkers100 die aan de poststructuralistische stromingen worden gerelateerd een aantal overeenkomende grondhoudingen waarmee zij hun denkwerk verrichten. De door hen gedeelde opvatting dat de onderzoeker zelf ook een betrokkene is maakt het voor mij relevant,
alvorens ik mijn onderzoeksvizier richt, mezelf eerst af te vragen waarachter óf waarin mijn
denken, vragen en relateren plaatsvindt.
De achtergrond van een vraag(stelling) in een wetenschappelijk onderzoek noopt (vanuit
een poststructuralistisch perspectief) tot een nadere beschouwing van haar betekenis. Kan
bijvoorbeeld de vraag bij aanvang buiten het onderzoeksveld worden gesteld? Ik denk het
niet. Zou de vraag voor de onderzoeker dan een ‘binnen’ kunnen zijn waarmee ‘ter hand
genomen’ een ‘gerelateerd buiten’ kan worden betreden? Mogelijk wel. Wat betekent dit dan
voor het onderzoeken van een context? Wat wordt niet meer gezien of gehoord? Is één vraag
mogelijk geen vraag? Ligt een plek der moeite van het onderzoeken dan op een ‘kruising
van vraagstellingen’? En hoe kan ik mijzelf (als onderzoeker vanáchter mijn onderzoekvizier)
vervolgens vragen stellen die invulling geven aan het devies van Gergen: Creating intelligibilities? Of ben ik mijn eigen homunculus?
Creating intelligibilities roept een vertaling bij me op: het creëren van verstandelijkheden.
Een doorzoeken levert verdiepende vertalingen op.101 Vertalingen als verstaanbaarheid, helderheid, duidelijkheid et cetera. Hier ontvouwt zich een ruimte die nader bevraagd kan
worden. Als Gergen intelligibilities niet naar hun true value maar naar hun pragmatic implications
wil creëren, geldt dat dan ook niet voor zijn eigen verstandelijkheden? Niet dat ik ze zelf
bezit is langer de zaak, maar dat ze mij gegeven worden in relaties met een ander of anderen.
Verstandelijkheden vullen het tussen in relaties tussen mensen onderling. Verstaanbaarheid is
niet ‘de zaak’ van de mens maar ‘een zaak’ tussen mensen.
De ‘hoe komt dat toch?’-vraag is tot nu toe een vraag geweest in relatieve verborgenheid.
De constatering inspireert. Hoe kan ik met een verdere bevraging van de ‘hoe komt dat
toch?’-vraag de vraag zelf weer ‘verstaanbaar maken’ voor medeonderzoekers en betrokkenen bij de voortgaande problematiek met de IC-technologie binnen de overheid? Wat voor
verrijkende perspectieven ontvouwen zich als ik de vraag zelf eens nader bevraag? Wat geeft
Vignet 3.15: Wat gebeurt er? (Visser, 2013, p. 13).
Iets gaat zijn gang. Het antwoord op de vraag is eigenlijk geen antwoord. Het herhaalt de vraag, onderstreept de vraag, brengt de vraag onder in de vaststelling: iets gaat zijn gang. Maar wat is het dat zijn gang
gaat?

100
In de Encyclopedie van de Filosfie (Ten Kate, 2007) worden bijvoorbeeld onder het lemma poststructuralisme onder
andere genoemd: Foucault, Gilles Deleuze, Derrida, Jean-Luc Nancy en Lyotard. Kunneman (2014, p. 14) benoemt in
zijn oratie als postmoderne denkers Habermas, Lyotard en Derrida. Terwijl Derrida door eenieder als grondlegger van de
deconstructiefilosofie wordt bestempeld, een ‘stroming’ die ook wordt aangeduid als deconstructiedenken of deconstructivisme (Ten Kate, 2007, p. 112). Gergen (1992, p. 213 in Van Dongen et al., 1996, p. 28) maakt overigens het palet van
kritische denkers ten opzichte van de moderniteit breder door ook te refereren aan onder andere: Wittgenstein en Kuhn.
Zie ook noot 32 van deze dissertatie.
101
Zie bijvoorbeeld: http://www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/EN/NL/intelligibility (geraadpleegd op 19 maart 2016)
waar ‘intelligibility’ wordt vertaald als duidelijkheid, helderheid, begrijpelijkheid, klaarheid en verstaanbaarheid.
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het me aan verstandelijkheden als ik in deze dissertatie vragen ga stellen naar de verstaanbaarheid van de ‘hoe komt dat toch?’-vraag.
Door mezelf af te vragen hoe het komt dat de ‘hoe komt dat toch?’-vraag nauwelijks
boven de onderzoekskim gesteld is, kan ik uitzoeken hoe ik de vraag kan laten rijzen aan
het onderzoeksfirmament. Kan ik als Lynkeus,de uitkijk van de Argo,102 achter de horizon
kijkend, al navigerend op zoek gaan naar nieuwe bestemmingen waar vooralsnog de ‘hoe
komt dat toch?’-vraag een onbestemd gevoel met zich meebrengt? “Iets gaat zijn gang.” (Visser, 2013, p. 13). (Zie Vignet 3.15) Hoe is de vraag naar de gangbaarheid van de ‘hoe komt dat
toch?’-vraag nader onder woorden te brengen?
Wie is die ‘ik’ eigenlijk?
Alvorens ik mijn nieuwe onderzoeksvizier tot mij neem en de ‘hoe komt dat toch?’-vraag
zelf nader ga bevragen, is er nog een onderwerp dat om een aandachtige reflectie vraagt: ‘Wie
ben ik zelf in relatie tot de relational being van Gergen’? Is de schrijver van deze dissertatie nog
wel een Descartiaans ‘ik’, die in het vrije spel met zijn woorden en taal zelfstandig kiest welke
betekenisverleningen hij wil meegeven aan de geïnteresseerde lezer? Ik zou het graag willen.
Maar de gedachtesprong naar het werk van Gergen brengt mij voorlopig buiten mijzelf in
mijzelf. Vorm ik mijn eigen taal of vormt de taal mij? Gergen (2009) is daarin helder van
opvatting: “If there were no pronouns, would you and I cease to exist as independent beings? […] You
and I become individual selves only when it is socially useful […] “the individual self” is not a state of
nature but of language” (p. 30-32). En Gergen (1992) vult aan: “[…] this master is the community
[…] Sense-making is thus a collective manifestation.” Hij draait ook het ‘ik-beeld’ om in relatie tot
het ‘individuele’ taalgebruik: “I do not express myself in relations through language; relations express
themselves through me” (p. 214).
Betekenisverleningen ontstaan door het taalgebruik in het sociale verkeer (‘in gemeenschap’). De verkregen betekenissen manifesteren zich bij Gergen in “ongoing patterns of relationship” (p. 210). Daar zit weinig Spaans bij. De ‘ik’ van Gergen lijkt zo meer op een
wormvormig aanhangsel van de ‘levende taal’. Het DNA wikt en de taal beschikt? Zit in de
uitspraak van Heidegger (1998) fenomenale waarheid verscholen? “Iedereen is de ander en
niemand zichzelf. Het men is het niemand, waaraan elk er-zijn zich in het onder-elkaar-zijn
telkens al heeft uitgeleverd” (p. 171).
‘Ik’ blijf me daar voorlopig tegen verzetten. In een gerelateerd ‘ik aan een ander en aan
anderen’ is de verbinding (het aan elkaar verbonden zijn) onlosmakelijk. Zoals eerder aangegeven bevinden ‘verstandelijkheden’ zich in dat tussen en verbonden met ‘het aan’. Maar
ook is er sprake van een op zijn minst dubbele perspectiefneming. Als ‘ik’ mij door de taal
laat inspireren, laat de taal zich door mij creëren en genereren. De context waarin ‘ik’ deze
zinnen aan u voorleg, zijn dan wel in tekens door anderen aan mij aangereikt. De tekens zijn
echter door een mate van verstandelijkheid (door u als lezer aan te geven) aan dit schrift
meegegeven. Ze hebben als zodanig pragmatic implications die door het discours weer van be-

Lynkeus is een van de Argonauten. Hij staat bekend om zijn uiterst scherpe en verziende blik. Zie onder meer Appolonius van Rhodos (2000). De tocht van de Argonauten, I 184-188; IV 1944-1945, 1959-1965.
102
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tekenis worden voorzien, welke die ook voor ontvangende ikken mag worden. Aan de andere
kant of in geval van een ander perspectief uit beschouwd, kan het juist verrijkende inkijkjes
opleveren in het men-gehalte van de ICT-taal. Waar zijn hier de ikken gebleven?
Mijn reflexief dossier is vanuit een ‘ik’-perspectief geschreven. Ik heb gedeelten ervan
opgenomen en door mijn gehele dissertatie heen maak ik gebruik van citaten uit interviews
waardoor ook de perspectieven van anderen als een ander worden beschouwd. Ik zal in de
komende hoofdstukken verschillende keren van perspectief wisselen zodat juist in een opgespannen ruimte tussen gerelateerde mensen (zie Vignet 3.16) een verrijkende ruimte van
vruchtbare wrijving kan ontstaan: eenplek der moeite waar taalvernieuwing gaat bruisen
door confrontatie met en binnen de taal zelf.Vanuit dat bewustzijn vat ik mijn ik in woorden
samen:
‘Ik ben zoals ik me bewust word… gerelateerd aan een ander en aan anderen. Slechts in de
relatie vormt zich mijn verstaan en mijn verstaanbaarheid.’

Vignet 3.16: De gerelateerdheid van mensen.
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4.	De verstaanbaarheid van het discours
In dit hoofdstuk ga ik in op de verstaanbaarheid van de ‘hoe komt dat toch?’-vraag. Ik geef
aan wat ik versta onder het begrip verstaanbaarheid. Zoals ik in het vorige hoofdstuk heb
aangegeven zijn vele onderzoekers mij voorgegaan in het doorgronden van de ICT-problematiek bij de overheid. Toch blijft de problematiek actueel. Ik vraag mij af wat niet onder
woorden wordt gebracht.Welk gesprek komt niet op gang? Iets gaat zijn gang in het gebruik
van de taal. De taal zelf zal bevraagd moeten worden.
Ik stelde eerder dat ik het begrip werkelijkheid niet langer als een statisch begrip opvat
maar als een dynamisch begrijpen. Een werkelijkheid die niet langer als zodanig kenbaar is
maar pas in taal tussen betrokkenen kenbaar wordt. Taal representeert daarbij niet een werkelijkheid maar laat werkelijkheden ontstaan. Mijn stelling is dan ook: Als taal verandert,
verandert werkelijkheid.
Door het nader bevragen van het begrip verstaanbaarheid wil ik grip krijgen op het
gestelde gebrek aan leervermogen bij de overheid. Een leervermogen, ik stelde dit al eerder,
kan geen kwaliteit zijn van een abstract begrip als organisatie,103 maar is mogelijk wel een
gevolg van een gebrek aan lerend organiseren tussen mensen die een organisatie met elkaar
vormgeven. Uitgaand van de relatie tussen taal en werkelijkheid, richt ik me in eerste instantie niet op het leervermogen maar op het taalvermogen. Zonder taal geen leren. Taal is een
drager voor het uitwisselen van betekenissen. En dat uitwisselen kan bijvoorbeeld plaatsvinden door het voeren van een gesprek. Voor het aangaan van een gesprek moet je jezelf en
elkaar kunnen horen. En je kunt pas horen als je luistert. Het niet-in-gesprek-komen duidt
op een gemis, een wederzijds gebrek aan taal om mee in-gesprek-te-gaan. Betrokkenen zijn
niet in staat elkaar te verstaan. Het begrip verstaanbaarheid wijst op een conditie voor het
aangaan van een gesprek. In mijn dissertatie uit zich dat in de mogelijkheid om een gesprek
aan te vangen over de ‘hoe komt dat toch?’-vraag. Het niet tot stand komen van dit gesprek
duidt op de plek der moeite104, zoals Wierdsma (2005) die beschrijft. Condities lijken afwezig.
Er zijn ‘ikken’ die vlakbij de plek aanwezig zijn, maar van organiseren of co-creëren is geen
sprake. Iets nabij of op de plek gaat zijn gang. Het heerst. Niet de griep. Maar wat heerst er
dan wel? Onverstaanbaarheid!
De vraag, die ik vervolgens stel, luidt: Wie is of zijn hier betrokken? De denkwijzen van
sociaal constructionisten als Van Dongen, De Laat en Maas (1996) volgend, richt het onderzoeken van deze vraag zich, in eerste aanleg, niet op personen maar op het discours zelf: “[…]
er is een discours of er is niets. De werkelijkheid schuilt niet in een overkoepelende totaliteit
of in het individu (l’auteur est mort), maar in de taal…” (p. 32). Ook Gergen (2009) is zeer
stellig over de relatie tussen het individu en zijn taalgebruik: “[…] “the individual self” is not
a state of nature but of language” (p. 31). Maar wat kan dan wel acteren? Gergen (1992) geeft
103
104

Als mensen organisaties bouwen, zijn ze zelf het bouwwerk. Zie ook in deze dissertatie: voetnoot 99.
Begrip ontleent hij aan Kooistra (1988)
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een voorzet: “This master is the community […] Sense making is thus a collective manifestation” (p.
214). Onverstaanbaarheid is daarmee, in lijn met het argument van Gergen, op te vatten als
een onvermogen op het niveau van de betrokken gemeenschap zelf. De vraag naar verstaanbaarheid leidt daarmee naar de taal die in die gemeenschap wordt gebezigd. Is die taal zelf
aan verandering onderhevig? Hoe is verstaanbaarheid te beïnvloeden?
Ik onderzoek daarvoor het begrip discours van Foucault, dat voor sociaal constructionisten een leidend begrip is.Veranderen kan, volgens Van Dongen, De Laat en Maas (1996),
plaatsvinden “binnen de dynamiek van het discours” (p. 34). Hoe is beïnvloeding van een
discours, volgens Foucault zelf, mogelijk? Hoe kan ik de verstaanbaarheid van een discours
vergroten? En welke rol speelt het gebruik van beeldspraak daarbij? Van Dongen, De Laat en
Maas (1996) onderscheiden in verschillende “modaliteiten van veranderingen” (p. 230) drie
wijzen van gebruik van beeldspraak: metaforen gebruiken (1e orde verandering), metaforen
veranderen (2e orde verandering) en metaforiseren (ne orde verandering). Vooral de toepasbaarheid van het metaforiseren in relatie tot verstaanbaarheid trok hierbij mijn aandacht. Ik
haal vervolgens de opvattingen aan van Verhoeven (1987) over de “[…] metafoor van het
boek als wereld en de wereld als boek” (p. 11). Hoe kan mijn dissertatie over ICT gerelateerd
worden aan een wereld van het organiseren met ICT?
Meer de theorie in blijkt noodzakelijk. Morgan en Chia (1996) verlenen mij inzichten
over de werkzaamheid van verschillende soorten beeldspraak en de “drift” (p. 136) of gang
die daarbij mogelijk is. Een vraag die zij behandelen is hoe vanuit welke gedachtegangen of
benaderingen metaforen worden ingezet? Chia maakt me daarbij in het bijzonder nieuwsgierig naar de mogelijkheden van het introduceren in een discours van een metonyme. Ik
heb me vervolgens verdiept in de inzichten van bestuurskundige Van Twist (1994) die zich
richt op verstaanbaarheid in relatie tot veranderen. Zo stelt hij een analyseschema voor dat
hij con-tekstualisme noemt. Hij beschouwt daarin “verbale vernieuwing” als “[…] bron van
sociale verandering” (p. 171). Ook geeft hij een aantal argumenten bij het gebruik van metaforen. Met deze argumenten ga ik vervolgens aan de slag om de verschillende stadia onder
woorden te brengen waarin metaforen vorm geven aan een world of becoming: een discours
dat wordt.

4.1. Het discours
In zijn inauguratierede als hoogleraar aan het Collège de France in 1970 gaat Foucault (1988)
in op een aantal inperkende principes en inrichtende procedures die werkzaam zijn in een
discours. Maar hij geeft ook aan hoe onderzoek kan worden gedaan naar het dynamische en
open karakter van het discours. Hij stelt hierbij wel dat de openheid vervat is in de inperking:
“Het is altijd mogelijk dat het ware gezegd wordt in de ruimte van een ‘wilde’ uitwendigheid, maar het domein van het ware wordt pas bereikt door aan de regels van een ‘politie’ van
het spreken te gehoorzamen, regels die met elk spreken opnieuw tot leven moeten worden
gebracht”.
De inrichtende procedures richten zich op “[…] hoe de machten die het discours in zich
bergt worden beheerst” en “hoe de toevalsaspecten in de articulatie van het discours worden
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bezworen” (p. 53). Een van deze procedures betreft de werkwijze van de auteur. Foucault
doelt daarbij niet in eerste aanleg op een sprekend of schrijvend persoon maar op een “[…]
indelingsprincipe van het discours, als de eenheid en oorsprong van zijn betekenissen, als het
brandpunt van zijn samenhang” (p. 47). Dit principe heeft een wisselende invloed op het
discours, dat veelal niet terug te voeren is op een oorspronkelijke auteur: “[…] alledaagse
woorden die snel vervliegen, decreten of overeenkomsten die handtekeningen maar geen
auteurs behoeven, technische voorschriften die naamloos worden doorgegeven” (p. 47-48).
Het discours lijkt dus in hoofdzaak een voortgaande bekende woordenstroom te bevatten. De routines van de taal zijn diepgeworteld in ons communiceren met elkaar. Communiceren betekent het overdragen aan elkaar van reeds bekende met in betekenis overeenstemmende boodschappen. Verstaanbaarheid ontstaat door de routines van een discours en het
vermogen deze in te passen in de onderlinge betrokkenheid tussen mensen.Van ongewenste
onverstaanbaarheid is dan sprake als dat vermogen tot inpassen te kort schiet. Maar uitgaande
van de opvatting dat dit vermogen zich in eerste instantie niet richt op mensen maar op de
eigenschappen van het discours zelf, komt de vraag op of een eenmaal geconstateerde onverstaanbaarheid niet binnen de mogelijkheden van het discours zelf kan worden omgevormd
tot een wel onderling verstaan van betrokkenen. Hoe kunnen niet-verstaanders en daarmee
beperkt-betrokkenen bij een discours tot wél communicerende deelnemers worden? Hoe
beschouwt Foucault die opening “in de ruimte van een ‘wilde’ uitwendigheid” (p. 53) van het
discours. Zo kan een individu een discours beïnvloeden als hij “midden tussen alle afgeleefde
woorden binnenvalt en er zijn genie of zijn wanorde op overdraagt” (p. 49). De auteur manifesteert zich op het moment dat hij daadwerkelijk schrijft of spreekt en daarbij keuzes maakt
waarbij zijn woorden: “[…] in alles wat hij had kunnen zeggen, in alles wat hij dagelijks zegt,
op ieder moment, het nog trillend profiel van zijn werkstuk snijden” (p. 49).
Een ander principe dat binnen het discours geldt betreft de discipline. Een discipline is
voor Foucault “een objectgebied, een samenstel van methoden, een corpus van als waar aangemerkte proposities, een samenspel van regels en definities, technieken en instrumenten”
(p. 49-50). Het geheel vormt een “soort anoniem systeem” dat ter beschikking staat voor
gebruikers. Een discipline ontwikkelt zich, volgens Foucault, doordat er steeds nieuwe proposities gesteld kunnen worden. Deze nieuwe proposities komen voort uit het gegeven dat
binnen een discipline niet alle uitspraken op waarheid hoeven te berusten. Disciplines zijn
“[…] net zo goed uit vergissingen als uit waarheden opgebouwd” (p. 50). Deze vergissingen
hebben een positieve functie. Wel dient een propositie zich te bevinden “binnen een bepaalde theoretische horizon” (p. 51) (zie Vignet 4.2): “Een vergissing kan zich alleen binnen een
Vignet 4.2: Het gedrocht Mendel (Foucault, 1988, p. 52-53).
Erfelijke eigenschap als nieuw object binnen de biologie.
Mendel deed ware uitspraken, maar hij verkeerde niet ‘binnen het ware’ van het biologische spreken van
zijn tijd, hij volgde niet langer dezelfde regels om biologische objecten en concepten te vormen. Er is
binnen de biologie een forse schaalverandering, de ontwikkeling van een geheel nieuwe systematiek van
objecten voor nodig geweest om Mendel binnen het ware te loodsen en daarmee zijn proposities als
(goeddeels) juist aan het licht te brengen. Mendel was een waar gedrocht en dat maakte dat de wetenschap er niet over kon praten.
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Vignet 4.3: Twee principes van Foucault (Foucault, 1988, p. 63).
- Een principe van discontinuïteit: “Wij moeten ons niet inbeelden dat een niet-gezegd of een niet-gedacht spreken de wereld doorkruist en zich met al zijn vormen en gebeurtenissen vervlecht en dat het
er om zou gaan dit uiteindelijk te articuleren of te denken […] Het spreken moet worden beschouwd
in termen van discontinue praktijken, die elkaar kruisen, soms in elkaar vallen, maar elkaar evengoed
negeren of uitsluiten.”
- Een principe (regel) van de uitwendigheid:“Vanuit het spreken niet naar de verborgen kern zoeken, naar
het diepste van een gedachte of betekenis die zich daarin zou uiten, maar vanuit het spreken zelf, vanuit
zijn articulatie en zijn regelmatigheid ons richten op zijn externe mogelijkheidsvoorwaarden, op wat de
aanleiding vormt voor de toevallige reeks van zijn gebeurtenissen en op wat de grenzen ervan bepaalt.”

welomschreven praktijk voordoen en vastgesteld worden; daarentegen waren er gedrochten
rond die al naar gelang de geschiedenis van het weten van vorm veranderen” (p. 52).
De werkzaamheid van de disciplines binnen een discours geven een tweede opening voor
het veranderen van een discours. Deze opening ligt in de generatieve werkwijze van het discours. Nieuwe ingebrachte proposities kunnen het discours veranderen mits ze zich “binnen
een theoretische horizon” (p. 52) bevinden. Het “gedrocht” (p. 53) Mendel laat zien dat waar
zich eerst onverstaanbaarheid voordeed, door generatieve vermogen van het discours zelf,
verstaanbaarheid kan ontstaat. Maar dan dienen wel de buitengrenzen van het discours te
worden geopend. Hoe verstaanbaar kan en moet een auteur zich maken als hij in de ruimte
van de wilde uitwendigheid van het discours deze buitengrenzen wil slechten? Zou de ‘hoe
komt dat toch?’- vraag er niet in gelegen kunnen zijn, dat zich mogelijk wel ‘Mendels’ als
auteur hebben aangediend, maar dat deze auteurs nog niet aan de horizon van de discoursen zelf zijn waargenomen. Met de Mendels wordt dan wel gepraat maar niet gesproken.
Onverstaanbaarheid duidt niet op het gebrek aan communiceren maar op een onvermogen
tot wederzijds informeren en overnemen van elkaars taalgebruik en afgestemd handelen en
daarmee het beïnvloeden van het discours waarin men verkeert.
Het lijkt er als veronderstelling op dat de discoursen van de deskundigen van het ERP
ICT-systeem en de beroepsgenoten van de marine elkaar wederzijds als ‘gedrochten’ beschouwen. Ze begrijpen elkaar niet. Maar dat besef zelf is niet de kern. De kern zit hem in
mijn overtuiging dat de ‘betrokkenen’ zich dat niet realiseren. Dat is de crux van de ‘hoe
komt dat toch?’-vraag. Ze praten wel maar praten langs elkaar heen. Er wordt wel gesproken
maar ze zijn niet in-gesprek met elkaar. Er is communicatie, maar ze verstaan zich niet echt
met elkaar. En dat wordt niet beseft. Er is niet alleen een oude toren van Babel: er zijn er ook
vele nieuwe. En dat levert veel gebabel op.
Het voorbeeld van Mendel geeft aan dat onverstaanbaarheid van alle tijden is. Foucault
verklaart de inperkingen van het spreken uit de opvatting dat sinds het spreken om het spreken, zoals bij de sofisten in de Griekse Oudheid, “[…] het westerse denken erover gewaakt
heeft […] dat het discours alleen gezien wordt als een zekere schakel tussen denken en praten”
(p. 59). Hij ziet dat daarin ‘een soort vrees schuilgaat’: “Het is net alsof verboden, blokkades,
drempels en grenzen zodanig zijn opgesteld dat daarmee de enorme wildgroei van het discours
althans voor een deel wordt beheerst, dat zijn rijkdom van zijn gevaarlijkste kant wordt ontlast
en dat zijn ordeloosheid in banen wordt geleid die de ergste chaos vermijden” (p. 61). Deze
“[…] doffe vrees voor […] het grote onophoudelijke en ordeloze gonzen van het discours” wil
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Foucault nader onderzoeken “in zijn voorwaarden, werking en effecten.” Als leidraad voor zijn
onderzoeksagenda wil hij zich daarbij richten op drie thema’s: “We moeten opnieuw vraagtekens plaatsen bij onze wil tot waarheid, het spreken moet zijn gebeurteniskarakter terugkrijgen
en aan de almacht van de betekenaar moet, ten slotte, een eind worden gemaakt” (p. 62).
Bij het oppakken van deze thema’s gaat Foucault uit van een aantal methodische vereisten. Deze principes betreffen onder meer een principe van discontinuïteit en een principe
van de uitwendigheid (zie Vignet 4.3).
Het zijn principes waarmee ik verder op zoek ga. Op zoek naar hoe ik betrokkenen zelf
tot besef kan laten komen dat er onverstaanbaarheid heerst. Op naar zoek met welke verstandelijkheden zo’n besef kan worden opgeroepen. Hoe kan ik zelf in besef van de regels van
het discours, in lijn met Foucault’s argumentatie, op zoek gaan naar de ruimte van een wilde
uitwendigheid waarin het discours zich openstelt. Hoe kom ik op die plek? Niet der moeite
maar ter inspiratie.
Foucault zelf richt daarbij onder meer op begrippen als gebeurtenis en mogelijkheidsvoorwaarde. Hij stelt deze begrippen tegenover: de schepping, de eenheid, de oorspronkelijkheid en de betekenis. Die begrippen beheersten volgens Foucault de Westerse ideeëngeschiedenis:“[…] waar eenstemmig werd gezocht naar het scheppingsmoment, naar de eenheid van
een werkstuk, tijdperk of thema, naar het stempel van individuele originaliteit en naar de
oneindige schat aan verhulde betekenissen” (p. 64). Hij wil met zijn onderzoek een nieuwe
beweging in gang zetten die raakt “aan de wortel van het denken” (p. 67). Een belangrijke
rol daarbij is weggelegd voor het beschrijven van geschiedenissen aan de hand van het onderzoeken van gebeurtenissen:105 “[…] zij ontdekt voortdurend nieuwe, oppervlakkige of dieper
gelegen, lagen; zij licht er voortdurend nieuwe samenhangen uit, soms van talrijke gebeurtenissen die opeengepakt en uitwisselbaar zijn, dan weer van dungezaaide, doorslaggevende
gebeurtenissen” (p. 64-65).
De wijze van onderzoeken wordt door Foucault onderverdeeld in een kritische analyse
en een genealogische analyse. De kritische analyse “[…] richt zich op de systemen waardoor het discours omsloten wordt; het probeert deze dirigerende, uitsluitende, verdunnende
principes op te sporen en te lokaliseren” (p. 73). De genealogische analyse “[…] richt zich
op de daadwerkelijke formatie van het spreken, hetzij binnen de grenzen van de controle,
hetzij daarbuiten, hetzij zoals meestal het geval is aan weerskanten van deze grens.” Beide
onderzoeksanalyses zijn volgens Foucault overigens nauw met elkaar verbonden. Ze kunnen
hetzelfde object of domein onderzoeken maar verschillen “in de invalshoek, het gezichtspunt
en de begrenzing” (p. 71).
Ik neem in deze dissertatie beide wijzen van onderzoek ter hand. In het eerste deel van
mijn dissertatie richt ik me op het kritisch analyseren van het discours waarin ICT binnen
de overheid in de afgelopen jaren is geïntroduceerd. Aan de hand van de ‘hoe komt dat
toch?’-vraag ben ik mij bewust geworden van de dwingende invloed en het hermetische
Hieronder verstaat Foucault (1988): “[…] de gebeurtenis [is] geen substantie of toevalligheid, geen eigenschap of proces; de gebeurtenis behoort ook niet tot de orde van het stoffelijke. En toch is zij niet immaterieel: steeds vindt zij op het
niveau van het materiële haar uitwerking, is zij uitwerking. Haar plaats en bestaan liggen in de relatie, de coëxistentie, de
verstrooiing, de toetsing, de opeenhoping en de selectie van stoffelijke elementen; zij is niet de handeling of de eigenschap
van een lichaam, zij ontstaat in en zij ontstaat als effect van een materiële verstrooiing” (p. 66).
105
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karakter van het heersende ICT-discours. Een discours dat abstract is in zijn bewoordingen
en verbeeldingen. Zelfstandig naamwoorden, grafieken en figuren, stellige oorzaak en gevolg
relaties. Een discours dat vooral vanuit rationaliteit tot stand is gekomen. Maar ook de onderzoeken naar haperende introducties van nieuwe ICT kenmerken zich door benaderingen
opgesteld vanuit een rationaliserend discours. Gevolg is dat betrokkenen in het eigen gelijk
blijven spreken en steken. Dat geldt overigens ook voor de ontvangende eindgebruikers van
de nieuwe ICT. Daar heerst het discours gebaseerd op de taal van de gaande bedrijfspraktijk.
Taal gevormd door het opdoen van ervaringen in de praktijk: beroepsuitvoering met een gedeelde vaktaal. In mijn praktijkonderzoek beluisterde ik daar vooral een relationeel discours:
een discours dat op het bestendigen van de onderlinge band is gericht en daarmee een eigen
werkelijkheid creëert.
Gevolg is dat beide groepen als kampen of, zoals Van Dongen et al. (1996) het noemen, als
“sterk ingebedde” configuraties (p. 95), opgesloten raken in het eigen taalgebruik. Er wordt
wel gecommuniceerd maar van echt luisteren is geen sprake. Dit is de onverstaanbaarheid waar
ik op doel. Een onverstaanbaarheid die niet kan worden opgelost door het eigen taalgebruik
nader te verduidelijken in de lijn van de zaak goed doen; ofwel een eerste orde verandering tot
stand te brengen. Bijvoorbeeld door iets nog een keer te vertellen of uit te leggen maar dan op
een andere manier. Het is slechts een aanpassen binnen de eigen mogelijkheden.
De onverstaanbaarheid van de ‘hoe komt dat toch?’-vraag wijst op een niet verstaan van
de góede zaak doen; ofwel een niet begrijpen dat een tweede orde verandering in gang moet
worden gezet om een problematiek aan te vatten. Bijvoorbeeld door de zaak zelf anders aan
te pakken en vanuit een nieuwe invalshoek te benaderen. Een benadering die gepaard gaat
met het introduceren van ander taalgebruik. Dat is de weg die ik in mijn casus bij de marine heb willen bewandelen. Een casus waarbij ik op zoek ben gegaan hoe ik, aan de hand
van de generatieve kenmerken van het discours, de beide discoursen met elkaar in-gesprek
zou kunnen brengen. Hoe luidt een taal van verbinding waarmee beïnvloeding van elkaars
taalgebruik kan plaatsvinden? Een taal die verstaanbaar is voor beide kampen en waarvan de
poorten niet langer gesloten zijn: “Sesam open u in verstaanbaarheid”. Maar alvorens daarvan verslag te doen wil ik me eerst verdiepen in wat ik onder een veranderend discours kan
verstaan - reflecterend op de woorden van Foucault.

4.2. Een discours in verandering
In de vorige paragraaf heb ik het discours-begrip van Foucault (1988) nader onderzocht. Als
de problematiek weerbarstig is en het lerend vermogen afwezig, wat zegt dat dan over het
vermogen om een discours te veranderen? Als men uitgaat van een discours dat van zichzelf uit verstaanbaar is, hoe is het dan gesteld met de verstaanbaarheid van een veranderend
discours? Kan er überhaupt wel sprake zijn van een verstaanbaarheid van een discours in
verandering?
Foucault volgend is die verstaanbaarheid van een verandering niet bij voorbaat gegeven.
Als er al sprake is van een verstaan, lijkt de taal waarin of waarmee gesproken wordt (vanuit
het discours) amper te resoneren en nauwelijks hoorbaar en daarmee slecht verstaanbaar te
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zijn. De oren dienen goed gespitst te worden. Maar in welke richting? Foucault onderkent
veel echoënde taal. Je hoort terug wat al eerder is gesproken. Externe uitsluitingssystemen,
interne procedures en voorwaarden en regels die de “vrije toegang tot het discours” (p.
54) beperken, trekken (‘in eerste gehoor’) een ondoordringbare geluidswal op. De plek der
moeite (achter deze geluidswal) lijkt dan niet zozeer op een plek der stilte, maar is eerder
een zwart ‘doof ’ gat der stilte. Een zwart gat waar taal wordt ingezogen en waar niet zozeer
de frequentie van het licht maar die van het geluid nul is. Er resoneert van alles maar het
dooft elkaar direct weer uit. Richter’s (1991) definitie van het begrip discours (p. 486), die
Van Dongen, De Laat en Maas (1996) aanhalen, verwijst ook naar die ondoordringbaarheid:
“Discours is een linguïstisch en praktisch ononderbroken stroom van zinnen…” (p. 32). Een
ononderbroken stroom van zinnen; zie daar nog maar eens tussen de komen. Houdt het discours wel eens zijn mond?
Foucault (1988) beantwoordt dit positief. De geluidswal van het discours vertoont wel
degelijk doorlaatbaarheid. Er is geen sprake van een ondoordringbare vervlechting binnen
het discours: “Het spreken moet worden beschouwd in termen van discontinue praktijken,
die elkaar kruisen, soms in elkaar vallen, maar elkaar evengoed negeren of uitsluiten.” Taalvernieuwing blijft mogelijk daar er “geen voortalige voorzienendheid [is] die haar ter wille
van ons regelt.” Hij geeft aan dat we ons kunnen richten “vanuit het spreken zelf ” en “op
zijn externe mogelijkheidsvoorwaarden” (p. 63). Een plek der moeite ligt voor Foucault in
“het domein van het ware.” Een domein dat zich manifesteert als “de ruimte van een wilde
uitwendigheid” (p. 53). Hier spreekt Foucault zelf, en daarmee breekt hij het discours open.
Als het spreken als discontinu beschouwd kan worden en we haar mogelijkheidsvoorwaarden in acht nemen, kan er inherent sprake zijn van ruimte voor een vernieuwend spreken - vanuit het spreken zelf; vernieuwend spreken vanuit een wilde uitwendigheid. Een
wilde uitwendigheid die daarmee zich tússen het gesprokene manifesteert. Wat nog geluidswal? Elke onderbreking van het gesprek in de praktijk geeft, vanwege de discontinue hoedanigheid, de mogelijkheid tot een vernieuwend spreken. Elk afzonderlijk gesprek vindt
plaats nabij een plek der moeite die als een stilteplek in een wilde uitwendigheid ligt. Het is
de auteur als individu die deze plek kan betreden als hij “[…] midden tussen alle afgeleefde
woorden binnenvalt en er zijn genie of zijn wanorde op overdraagt” (p. 49) en waarbij zijn
woorden een ander taalgebruik in gang kan zetten.
Ik volg Foucault (1988) in zijn betoog. Veranderen van het discours is mogelijk en verstaanbaar te maken. Hij doet daar ook handreikingen voor. Hij pleit ervoor bij het optekenen
Vignet 4.4: Een wijze van waarnemen en weergeven. (Van links naar rechts: Cézanne, Mont
Sainte-Victoire, 1985, 1904-06(a), 1904-06(b), en 1904. Tussen deze werken staat Picasso’s Zittende
vrouw met vishoed, 1942).
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van geschiedenissen op zoek te gaan aan de hand van begrippen als reeks, regelmatigheid
en mogelijkheid.Voor hem is het zoeken naar onder meer eenheid en betekenis niet langer
opportuun. Het centrale begrip is niet de schepping ‘als oorsprong’ maar de gebeurtenis ‘als
uitwerking’: “Haar plaats en bestaan liggen in de relatie, de coëxistentie, de verstrooiing, de
toetsing […] van stoffelijke elementen; […] zij ontstaat in en zij ontstaat als effect van een
materiele verstrooiing” (p. 66). Geschiedenissen richten zich op gebeurtenissen. Door het
analyseren van die gebeurtenissen tracht hij: “[…] een verscheidenheid aan vervlochten, vaak
uiteenlopende maar nooit autonome reeksen aan te wijzen, waarmee de ‘plaats’ van de gebeurtenis, de grenzen van haar toevalligheid en de voorwaarden waaronder zij zich voordoet
omschreven kunnen worden” (p. 65).
Voor mijn onderzoek aan de hand van de ‘hoe komt dat toch?’-vraag richt ik mij vooral
op de genealogische analyse. Niet zozeer de beperking of het beperkende an sich heeft mijn
voornaamste aandacht maar “de daadwerkelijke formatie van het spreken.” Maar vanwege de
heterogene en synchrone aanwezigheid van contexten en con-teksten geldt ook voor mijn
onderzoek dat ik de kritische analyse zal toepassen door verschil te maken “in de invalshoek,
het gezichtspunt en de begrenzing” (p. 71).
Zo doet er zich een interessante wrijving voor tussen beide vormen van analyse. Waar
een geschiedenis zich richt op een achterwaarts waarnemen, van het voorbijgegane, zal dat
waargenomene (te beschrijven als een gebeurtenis), zich in het gaande van die gebeurtenis
naast beperkende omstandigheden ook met wilde uitwendigheden hebben verstaan. Een
kritische en een genealogische analyse zijn dan twee kanten van een gebeurtenis.Vanuit een
andere invalshoek of ander gezichtspunt zal een andere analyse te verkiezen zijn, maar hoe
“de begrenzing” (p. 71) in taal daartussen te duiden is, is nog niet zo eenduidig aan te geven. Is hier sprake van een soort Gestalt-switch in taal? En daarmee in werkelijkheid? Of zijn
beide talen in “coëxistentie” en synchroon in een gebeurtenis aanwezig en kan er door hun
“verstrooiing” (p. 66) geen sprake zijn van “grenzen” of “begrenzing” (p. 71), maar eerder van
existentiële aanvulling of heterogeniteit. Een opvatting die aansluit bij de ideeën over ruimte
van de schilders Cézanne en Picasso (zie Vignet 4.4.)
Deze schilders namen met hun wijze van meervoudig schilderen de heterogeniteit van
hun eigen waarnemingen onder de loep. Maar hoe kan ik nu mijn eigen beluisteren (wel of
niet heterogeen) van een meervoudig discours verstaan? Welke plaats kan daarbij aan het begrip gebeurtenis worden toegekend? Foucault geeft aan welke “[…] vermoedelijk geduchte,
filosofische of theoretische problemen” zo’n onderzoek met zich meebrengt: “Indien de
vormen van spreken in de eerste plaats als groepen spreek-gebeurtenissen behandeld moeten
worden, welke status moeten wij dan het begrip gebeurtenis toekennen, dat door de filosofen
zo zelden tot onderwerp van beschouwing werd gemaakt?” (p. 66)
Zo zal bijvoorbeeld ook het discours-begrip zelf weer bevraagd kunnen worden, immers
als Foucault spreekt van een orde van het spreken, is dit orde-begrip dan nog wel geëigend
als de wilde uitwendigheid ook inherent is aan de gang van het discours? Overigens deze
redenering doortrekkend, geldt dit ook voor de orde indelingen bij verandering zoals Van
Dongen et al. (1996, p. 231) die toepassen. De indelingen lijken, nevenstaand of als hiërarchisch ondergeschikt, als cognitieve structureringen geïdentificeerd te kunnen worden. Maar
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ingebed, waarbij ook onderzoeken (incluis deze dissertatie) als een gebeurtenis kunnen worden beschouwd, zijn deze orde indelingen meer als tussenstaand of zelfs als tussengaand aan
te merken. En gezien de eigenheid van een gebeurtenis “is zij uitwerking” en liggen “haar
plaats en bestaan […] in de relatie” (p. 66). Aan orde-indelingen kleven dan uitwendigheid
en verbinding. Gezien de opvattingen van Foucault over het discours begrip en de door hem
gelegde verbinding met het begrip gebeurtenis, ligt wat mij betreft niet meer zozeer een
spreken over cognitieve categorieën als orde, uitsluitingssystemen en interne procedures voor
de hand, maar kan toepasselijker over inperkende of uitbreidende spreekcontouren worden
gesproken. Wat is conditioneel voor het uitbreiden van een spreekcontour? Als Foucault het
heeft over mogelijkheidsvoorwaarde doelt hij mijns inziens niet op het verlenen of toekennen van betekenis(sen) maar om het bewust worden van. Zijn voorstel om een verschuiving
op gang te brengen binnen de Westerse ideeëngeschiedenis (p. 67) houdt dan ook een verschuiving in van betekenisverlening naar bewustwording.
Als Foucault stelt dat de eigenheid van een gebeurtenis uitwerking is, betreft dat ook het
discours zelf. De stelling is dan ook dat discours een uitwerking is van bewustwording.Verstaanbaarheid richt zich vervolgens niet op het discours maar op de verwerking van het bewust gewordene in het discours. En een andere bewustwording leidt tot een ander discours.
Dat geeft het besef van een veranderend discours. Dat besef in woorden kan worden verstaan
en begrepen als een veranderend discours.
Welke rol kan nu aan beeldspraak worden toegekend in een discours in verandering? Of
is het gebruik van vormen van beeldspraak juist een kenmerk van een inert discours en zijn
de toegepaste metaforen sleets van aard? Chia (1996) geeft aan dat “[…] metaphors shape and
influence our modes of thought” (p. 128). Maar als “our modes of thought” een “anomoly” of een
“conceptual “jolt” ervaren (p. 141): wat dan? Chia geeft aan dat dan een metaphorizers benadering gevraagd wordt. Genoeg aanleiding om nader de (on)mogelijkheden van beeldspraak
in het wel of niet veranderend discours onder de loep te nemen. Of is spraakbeeld een meer
geschikte uitdrukking in deze context en dien ik daar mijn oor bij te luister te leggen?

4.3. Het ‘metaforen-begrip’105
Van Dongen, De Laat en Maas (1996) zien in de beeldspraak een mogelijkheid dat “nieuwe
patronen en verbanden in het leven geroepen of zichtbaar worden gemaakt.” Als betrokkenen zich bewust zijn van deze mogelijkheid kan het een “nieuw perspectief ” op de situatie
“genereren” (p. 58). Chia (1996)106 plaatst daarbij op voorhand een kanttekening en geeft
aan dat er “the uneasy relation” (ibid.) bestaat tussen letterlijke en figuurlijke betekenissen van
taalgebruik. Hij stelt zich hiertoe een aantal vragen (p. 11):

105
Bij het schrijven van deze paragraaf heb ik me steeds willen voorhouden dat Chia (1996) aangeeft dat het schrijven over
metaforen altijd een behoedzame exercitie is: “[…] it is about using language to write about the phenomenon of language
itself – an invitation to get oneself entangled in the problems of reflexivity” (p. 127).
106
Het artikel van Chia dat als een basis dient voor deze paragraaf heeft als titel Metaphors and Metaphorization in Organizational Analysis:Thinking Beyond the Thinkable. In het bijzonder dit ‘Thinking Beyond the Thinkable’ wijst op een onderzoeken
van Chia dat aansluit bij het ‘luisteren in het onbestemde’ waarvan deze dissertatie een op schrift gestelde weergave wil zijn.
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• Zijn metaforen specifieke kenmerken van de taal of zijn alle talen inherent metaforisch?
• Wat is exact de relatie tussen het letterlijke en het metaforische en welk geniet epistemologische voorkeur, of is er iets anders meer fundamenteel van aard?
• Zijn metaforen een fenomeen van het generieke proces van communiceren, in zoverre dat een specifieke
metafoor pas werkt als het door de ontvanger wordt onderkend als metaforisch bedoeld (een zienswijze
overgenomen door pragmatici)?
• Zijn metaforen pure fenomenen van taal gecreëerd door de structurering van de taal zelf en daardoor
grotendeels onafhankelijk van taalhandelingen (een semantische zienswijze)?
Met deze vragen probeert Chia inzicht te krijgen hoe betekenisverlening door metaforen
verloopt. Een op voorhand te nadrukkelijke aandacht voor de inhoudelijke betekenis van te
gebruiken metaforen, versluiert de achterliggende werking. Door verkregen inzicht kan bij
het analyseren van een organisatorische context onderscheid gemaakt worden tussen verschillende conceptuele benaderingen. In het bijzonder kunnen dan inzichten ontstaan over
het letterlijk dan wel figuurlijk toepassen van metaforen en hoe “metaphors shape and influence
our modes of thought” (p. 128). Door het bloot leggen van vooronderstellingen, culturele achtergronden, specifiek taalgebruik en organisatorische structuren kunnen achtergronden van
zowel het onderzoek als van de onderzoeker worden geduid. Dit geeft vervolgens een opening naar diepere inzichten in de relatie tussen taal, denkwijzen en werkelijkheid.
Verhoeven (1987) gaat in het essay De leesbaarheid van de wereld 107 in op deze relatie door de
“[…] metafoor van het boek als wereld en de wereld als boek” (p. 11) nader te onderzoeken.
Hij schetst verschuivingen van de betrekking tussen beide in onze westerse cultuur.Tussen het
boek en de wereld lijkt een parallelliteit te bestaan waarbij de hele wereld omvat wordt: “Zij
lijkt ermee samen te vallen en daarmee gelijktijdig te zijn, door de natuur gegeven” (ibid.).
Verhoeven (1987) stelt dat in een cultuur de wereld voorstellen als een te lezen boek aan
tweetal voorwaarden moet voldoen (p. 11):
1. De mensen [dienen] vertrouwd [te] zijn met de kunst van lezen en schrijven en wel in
die mate dat er sprake is van een bepaald prestige van een boek of meerdere boeken.
Dat prestige moet van intellectuele aard zijn en de gedachten bepalen; een boek met
een louter administratieve inhoud kan dit effect niet hebben.
2. Er bestaat een geloof in een superieur wezen, dat het boek van de wereld heeft geschreven, wiens scheppen dus verbaal dan wel schriftelijk gebeurt, en op deze manier
een boodschap of een geheim aan de lezende mensheid wil meedelen.
Hij geeft aan dat, wat ik zou willen noemen, de boek/wereld-metafoor als een succesvolle
metafoor beschouwd moet worden doordat in de context van de geschiedenis steeds nieuwe
varianten ontstaan. Dit proces van parallelliteit vangt al aan bij aanvang van de schriftcultuur:
“Er is […] in de Oudheid een enorme gevoeligheid voor tekens aan de hemel, waarvan de
interpretatie met enig recht ‘lezen’ genoemd zou kunnen worden; bovendien is er een geloof
in de parallelliteit van menselijk en kosmisch leven waaruit programma’s, goddelijke wenken,
en voor-schriften worden gelezen” (p. 13).
107
Verhoeven (1987) heeft zich bij het schrijven van dit essay laten inspireren door Umberto Eco’s (1980) De naam van de
roos, Hans Blumenberg’s (1981) Die Lesbarkeit der Welt,Tristes Tropiques van Claude Lévi-Strauss (1955) en de Bijbel. Hij volgt
daarbij met name het betoog van Blumenberg (p. 10).
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De metafoor108 blijft van invloed gedurende het voortschrijden van de secularisatie: “Het
boek wordt bibliotheek, de letter wordt teken, lezen wordt decoderen, de bijbel verdwijnt, de
schepper wordt evolutie, de lezer wordt een schrijver; maar de metafoor van de ‘leesbaarheid’
als triomf van de kennis en de rede blijft boeien” (p. 14).109
Een primair werkwoord met betrekking tot de parallelliteit tussen boek en wereld is
registreren:
“Hij die de grote daden verricht, bepaalt de feiten en de gang van de geschiedenis, en wie die
registreert is ogenschijnlijk de nederige klerk die in een wereld van papier leeft. Hij constateert
alleen de letterlijkheid van de feiten en construeert ze niet […] Wat niet ook op papier en dus dubbel
bestaat, daarvan kan het bestaan zonder meer ontkend worden. Alleen wat geregistreerd en leesbaar
gemaakt is, is werkelijk en telt mee. De bureaucraat is de god die alle levenden in zijn register heeft
geschreven” (p. 15).

Ook in de huidige tijd blijft de boek/wereld-metafoor zich manifesteren. Meer dan door
reële gebeurtenissen worden onze herinneringen, volgens Verhoeven (1987), tegenwoordig
bepaald door de media: “De bladzijde en het televisiescherm bepalen in hoge mate de vorm
en het formaat van onze voorstellingen. Ook in die zin zijn wij lezers geworden” (p.19).
Chia (1996) geeft aan dat metaforen geen op voorhand beschikbaar raamwerk op een
achterliggende realiteit geven. Integendeel zij vormen vaak al versleten taalconstructies van
onze eigen “framing processes”. Deze framing processes kunnen zelf ook weer als ‘metaforen
maken’ beschouwd worden. Chia noemt dit “process of metaphorization” ofwel “the metaphor
metaphorized” (p. 129). Met dit zoeken naar de wijze waarop metaforen toegepast worden,
wordt afstand genomen van niet alleen het verlenen van letterlijke betekenis bij een toepassing van een metafoor maar ook bij het analyseren van de toepassing zelf. In die opvatting
wordt ervan uitgegaan dat metaforen letterlijk inzicht kunnen verschaffen in hoe bijvoorbeeld organisaties zich in de realiteit kunnen manifesteren. Het op deze wijze toepassen van
metaforen (bijvoorbeeld een beschrijving van een organisatie als een machine of een cultuur)
leidt volgens Chia tot statische projecties bij organisatieanalyses.
Chia neemt hiervan afstand. Maar metaforen maken beschouwt hij ook niet als een mogelijkheid om onbeperkt te kiezen uit een voorraad metaforen. Het doel van het gebruikmaken van metaforen bij het analyseren van organisaties is gelegen in “relaxing the boundaries
of thought”, in het bijzonder die van managers zelf. Door het metaforen maken op deze wijze
te hanteren kan inzicht ontstaan in “dominant ordering codes and consequent logics of action driven
business attitudes and shaping decisional priorities” (p. 130). Het beschouwen van deze patronen
wordt over het hoofd gezien in de huidige managementstudies, terwijl juist van managers
en organisatiedeskundigen een reflecterend vermogen op deze organisatorische structuren
gevraagd mag worden: “Conceiving of the use of metaphors as part of this process of metaphorization
108
Een voorbeeld van de boek-metafoor is voor Verhoeven het woord evolutie. De betekenis van dit woord gaat terug op
het Latijnse woord evolutio dat de aanduiding is voor “[…] het afrollen en lezen van een boekrol” (p. 17).
109
Het proces van parallelliteit blijft daarbij voor Verhoeven (1987) manifest, gezien een citaat van Diderot (ontleend aan
Blumenberg, 1981, p. 167): “Terwijl de eeuwen verstrijken, groeit de hoeveelheid boeken zonder ophouden aan en we
voorzien een moment waarop het bijna even moeilijk zal zijn om iets te achterhalen in een bibliotheek als in het heelal en
waarop het bijna even lang zal duren een blijvende waarheid te vinden in de natuur als een waarheid die verloren gaat in
een onmetelijke hoeveelheid boekdelen” (p. 16).
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removes these outer limits and is therefore essential to the cultivation of intellectual entrepreneurship and
the managerial imagination” (p. 131).
Chia onderkent dat er nog steeds een dominante stroming van managers en organisatieonderzoekers bestaat die ervan uitgaan dat er een representatieve afbeelding van de wereld
bestaat waarbij de werkelijkheid op precieze wijze kan worden beschreven door “the medium of
language in a way that is clear, unambigious and, in principle, testable” (p. 131). De aanhangers hiervan
beroepen zich onder meer op: “[…] the belief that the use of precise terminology to describe specific
entities, attributes, events, and processes, will greatly enhance the likelihood of theory building” (p. 132).
Door het ontstaan van nieuwe stromingen in het domein van de organisatiekunde ontstaat inmiddels wel een beïnvloeding op dit strikte representatie-denken. Zo kan het taalgebruik bij een onderzoek qua opzet sociaal constructionistisch van aard zijn maar zijn de
bevindingen als na te streven organisatorische realiteiten gesteld en onverminderd een uiting
van het representatie-denken. Chia noemt dit, in navolging van Steier (1991), ‘first order’ social
constructionism: “The language of interpretation and social construction is explicitly used in framing the
actions of organizational actors but not in framing the accounts generated by organizational researchers
and theorists’ themselves” (p. 132).
Hij richt zich op een “second-order social constructionism” (p. 133) waarbij het ‘metaforen
maken’ een nieuwe, verstrekkender, betekenis krijgt. Hij refereert daarvoor onder meer aan
Gergen (1992) die ervan uit gaat dat alle wetenschappelijke benaderingen en bevindingen
“first and foremost linguistic constructions” zijn en organisatietheorieën te beschouwen zijn als
“self-justifying “intelligible narratives”” (p. 130).
Morgan (1996) stelt dat het begrip metafoor in zichzelf is op te vatten als een proces dat
involveert: “[…] the “carrying over” or crossing of one element of experience into another” (p. 227).
Dit resulteert in het ontstaan van metaforen als woorden of verbeeldingen die we toepassen
om betekenissen te creëren en te formuleren. Morgan beschouwt het proces fundamenteler
dan enkel als taalfenomeen. Het metaforisch proces beschouwt hij als constitutief en generatief van aard en funderend voor het menszijn: “It belongs to the realm of “Being”.” (p. 228) Door
het vervolgens te beschouwen als een proces van gewaarwording van het ene domein door
een ander domein, ontvouwt zich “much more than meets the eye […] We consciously use new
metaphor to explore and understand the new. But, by implication, we also use what may be described as
“old metaphor” to negotiate what we already know, or think we know” (p. 228). Deze ontologische
dimensie is in het dagelijkse taalgebruik te onderkennen door het voortdurend achterlaten
van een metaforisch spoor door ons spreken en schrijven waar te nemen. Door dit metaforische spoor nader te onderzoeken kunnen we (epistemologisch beschouwd) tot kennis en
inzicht komen: “They give us specific frames for viewing the world. By changing our metaphors, we can
learn to “see” and understand in different ways and gain different kinds of knowledge” (p. 228-229).
Voor Morgan bestaat geen fundamenteel verschil tussen een letterlijke en een metaforische of figuurlijke betekenis. Alle taal is metaforisch van aard. Het is ook niet mogelijk een
letterlijke vertaling of afbeelding of projectie van bijvoorbeeld een organisatie te verkrijgen.
Hij vraagt zich vervolgens af: “How can you study organizations “as they actually are?” […],
“What would you look for?” […] en “What would you see?” (p. 230).
Hij is op zoek naar metaforische concepten die fenomenen kunnen uitdrukken. Hiertoe
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behoort bijvoorbeeld het gebruikmaken van metonymie: “Metonymy is the process whereby
the name of an element or characteristic of a phenomenon is used to represent the total phenomenon.”
De metafoor en de metonymie spelen een existentiële rol bij alle begripsvorming. Ze zijn
ook aan elkaar gelieerd. Een metafoor genereert betekenis aan een waarneming. Een fenomeen kan vervolgens, nader bestudeerd en meer gedetailleerd, in termen van meer beperkte
metaforen (“in a more reductive fashion”) begrepen worden. Hierin ligt de toepassing van de
metonyme: “Metaphor opens a domain of understanding; metonymy ties down the detail” (p. 230).
Hier ligt een bevinding in mijn onderzoek: de mogelijkheid van het toepassen van de
metonyme. Ik ga daar in de volgende paragrafen nader op in. In het onderzoeken van de
toepassing van metaforen onderkent Morgan nog een fenomeen dat (in het bijzonder) bij
organisatorische structurering optreedt. Waar bij een eerste toepassing van een metafoor het
overdrachtelijke vanuit een ontlenend discours nog wordt onderkend en de metafoor als
een beeldspraak wordt opgevat, ontstaat gaandeweg een ontkoppeling: “The prefiguring image
disappears from view, leaving the residual concepts as seemingly literal, objective features of organization”
(p. 230).
Als voorbeelden noemt hij het gebruikmaken van de metafoor van de machine of de opvatting dat een organisme bestaat uit een verzameling van aan elkaar gekoppelde onderdelen.
Deze wijze van het gebruik van metaforen ziet Morgan (1986) als een van de basisproblemen
voor het management van organisaties: “One of the most basic problems of modern management is
that the mechanical way of thinking is so ingrained in our everyday conception of organisations that it is
often difficult to organise in any other way” (p. 6).110
Chia (1996) stelt dat er van nature een “drift” in de tijd plaatsvindt in de betekenis van
een metafoor. De verletterlijking van een metafoor ziet hij als een natuurlijk verloop in het
gebruik van taal: “The literal meaning of a term is precisely that – creating a “mean” out of the fluxing
and transforming world through the process of “averaging out” the term’s usage. Once conventionalized,
analogies, homologies, metaphors and resemblances lose their evocative virility, becoming ossified and apparently unproblematic literal terms.” Maar waar in verloop van tijd (achterwaarts) een verletterlijking optreedt in de taal, kan met het metaforen maken op een beknopte wijze (voorwaarts)
de aandacht worden gericht op “the less accessible aspects of our experiences” (p. 136). Met een
metafoor kan een eerste betekenis worden verleend aan een taaluiting, daar waar een evocatie
van gedachten aanloopt tegen “limitations and inadequacies of the language”: “Metaphors speak of
what remains absent […] methaphor implies lack” (p. 137).111
Deze wijze van benaderen van metaforen duidt Chia (1996) aan als metaphorizers. Hij onderscheidt deze benadering van het metaforen maken van een tweetal andere: depreciators en
appreciaters. Een benadering als depreciators sluit aan bij het representatie-denken Aanhangers
van deze visie zien geen toepassing voor metaforen in hun denken en onderzoeken: “Metaphors are a feature of linquistic aberration which serves to obscure meaning in communication and to
encourage muddling thinking” (p. 133).
De wetenschappelijke benaderingen die uitgaan van een vruchtbare werking van het me-

110
111

Zie ook: Lawley (2001), citaat is oorspronkelijk afkomstig van: Lakoff et. al. (1980) p. 158.
Chia ontleent deze uitdpraak aan: Harris, 1978, p. 182.
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taforen maken duidt Chia aan als appreciators. Het metaforen maken wordt dan beschouwd als
een essentiële karakteristiek van de verbeeldingskracht van taal. Deze houding ten opzichte
van het metaforen maken komt voort uit de visie dat men werkelijkheid of werkelijkheden construeert “on the basis of the constraining influences of languages and our pre-existing stock
of knowlegde” (p. 134). Kennis is daarbij altijd contextgebonden. Voor het ontwikkelen van
nieuwe kennis zijn alternatieve perspectieven noodzakelijk. Het metaforen maken is daarbij een bruikbaar middel. Wel geeft Chia aan dat appreciators zich in het bijzonder richten
op overeenkomsten in situaties, contexten of fenomenen waarbij wel kennis kan worden
toegevoegd maar het bestaande conceptuele kader tegelijkertijd wordt versterkt.112 Echter
als een anomoly of een “conceptual “jolt” (p. 141) wordt ervaren, waardoor het conceptuele
kader niet langer als adequaat wordt beschouwd en een appreciators benadering te kort schiet,
wordt een metaphorizers benadering gevraagd. Waar een depreciators benadering overeenkomt
met een problemsolving oriëntatie en een appreciators benadering met een problem-finding wijze
van denken, is de benadering van metaphorizers geschikt voor het op gang brengen van een
paradigmaverschuiving.
Chia (1996) acht deze metaphorizers benadering met betrekking tot het metaforen maken
van actuele waarde. Hij wil afstand nemen van “[…] the modern tendency to reify, invert and
then forget.” Een houding die volgens hem leidt tot “[…] our viewing the world as comprising a
succession of discrete configurations of matter” (p. 142). Hij wijst het toepassen van abstracties niet
af maar pleit wel voor een behoedzame houding ten aanzien van het gebruik ervan. Maar
zijn bijzondere aandacht gaat uit naar een verschuiving van paradigma, waarbij niet de inwisseling op zich zijn aandacht trekt maar wel het proces van veranderen van het ene naar het
ander paradigma: “For it is through this moving in - between such paradigms that we are able to catch
a fleeting glimpse of the sublimal features of the real. The sublimal as such lies “in-between” concepts,
categories and paradigms of thought, not “in” them […] It is about shifting styles of thinking from being
(i.e. thinking in terms of “states”, “entities”, “events”, “attributes”) to becoming (i.e. thinking in terms
of primacy of “movement”, “unfolding”, “emergence”, “flux” and “transportation” (p. 143).
Met dit vizier op een processual reality ziet hij het metaforen maken bij het analyseren van
organisaties niet om statische inzichten te verkrijgen maar om los te komen van “the “inertia”
of thinking in categorical terms so endemic to modern Western thought.” Het metaforen maken is
daarbij voor Chia het middel van de menselijke intelligentie: “As “transport vehicles” metaphors
are eminently suited to carry out thinking along this endless journey of intellectual discovery” (p. 143).
Voor Morgan (1996) blijft van belang dat we beseffen dat we metaforen gebruiken als
we het over metaforen hebben. Het kan helpen bij het creëren van inzichten en begrip met
betrekking tot verschillende perspectieven. In de huidige digitale tijd zal het belang van metaforen maken en metaforisch denken verder aan kracht blijven winnen: “The electronic world
is one where fundamental realities have no firm ground. It is a world where images are more oral, multidimensional modes of discourse flourish […] Metaphor is the explicit medium of this world” (p. 240).

112
Chia (1996) haalt hierbij het voorbeeld aan van het gebruik van de machine metafoor: “[…] thinking of organizations as
machines draws attention to the machine-like characteristic of organizational relations” (p. 141).
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4.4. Metonymiseren
Metafoor en metonymie vormen niet alleen middelen in het taalgebruik. Ze zijn het taalgebruik. Ze zorgen voor verstaanbaarheid of juist niet. Daarmee volg ik de analyses van Verhoeven (1987), Chia (1996) en Morgan (1996). Chia (1996) spreekt over “drift” (p. 136).Voor
mij is deze drift te beschouwen als een verloop van bewustwording (zie paragraaf 4.3). Een
metafoor is krachtig als de beeldspraak tot bewustwording leidt waarna het gaande discours
wordt beïnvloed. Na verloop van tijd, aldus Chia (1996), verliest de metafoor aan figuurlijke
kracht, zwakt af en verletterlijkt tot textuur in de context van het discours: “Once conventionalized, analogies, homologies, metaphors and resemblances lose their evocative virility, becoming ossified
and apparently unproblematic literal terms” (p. 136).
In dit achterwaartse waarnemen ontstaan zo depreciators. De verstaanbaarheid neemt dan
‘horenderoren’ af. Te midden van het achterwaartse en het voorwaartse waarnemen nemen
appreciators hun rol waar. En in het voorwaartse waarnemen is het de beurt aan metaphorizers,
“in-between” het nu, het straks en het later zijn zij “[…] as transport vehicles […] eminently suited
to carry out thinking along this endless journey of intellectual discovery”:“It is about shifting styles of
thinking from being […] to becoming” (p. 143).
De begrippen depreciators, appreciators en metaphorizers blijven wel onderling uitwisselbaar
met betrekking tot het gebruik van een afzonderlijke metafoor. Waar de ene betrokkene een
specifieke metafoor benadert als een depreciator, kan dat voor een ander een appreciator zijn.
Als taal en werkelijkheid nauw aan elkaar gerelateerd zijn, ontstaan meervoudigheden in
synchrone contexten doordat betrokkenen verschillend bewust worden van de gebezigde
taal. Wat de een zal negeren, daarop kan de ander reageren. Maar ook door het opstellen van
geschiedenissen en het beschrijven van gebeurtenissen ten tijde van, kunnen interessante
nieuwe bevindingen worden gedaan als door het afwisselen van benaderingen, het besef
ontstaat dat ook toen (ten tijde van) er sprake was van een drift (een gang) van figuurlijke
kracht naar verlettering, van tekst naar textuur, van sprekend naar sprakeloos. Tijd schrijdt
voort. Maar het verloop van de tijd mag de heterogeniteit en de synchroniciteit van toenmalige contexten niet laten kwijtraken. Vanuit het perspectief van een heden lijkt dat wellicht
zo naar het verleden toe, waarbij door een gang of drift in taal verletterlijking optreedt, maar
de verstaanbaarheid van die gang kan wel eens groter worden als de onderzoeker zijn oor te
luisteren legt in de rijkheid van het ‘vroegere’ discours. Ook het verletterlijken is contextgebonden. Je zou kunnen zeggen: Discoursen gaat met hun tijd terug. Als gesteld wordt dat
het heden heterogeen is, is het verleden vanuit vroeger perspectief dat ook geweest. Dit geeft
de meervoudigheid aan de contexten waarin het kritische onderzoek zijn werken uitvoert.
Maar de omkering geldt ook: discoursen gaan met hun tijd mee. En waar kan nu de genealogische onderzoeker zich op richten?
Waar Morgan (1996) aangeeft dat het metaforisch proces “belongs to the realm of “Being””
(p. 228), is het toepasselijker te spreken, in navolging van Maas (1999), van dynamics of becoming
(p. 29), van een metaforisch proces dat zich verhoudt tot worlds of becoming.
Vanaf elk nu wordt vaak voorwaarts (naar het toekomende of de toekomst) gedacht. Maar
hoe kan eigenlijk naar het toekomende of de toekomst worden geluisterd? Als een verande-
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rend discours in achterwaartse zin verstaanbaar is, is het discours dan ook in voorwaartse zin
verstaanbaar te maken? Wat kan hier een derde zijn? Wie kan hier het verschil bewerkstelligen? En op metaforiserende wijze: Met welk ‘taalaas’ kan een hengel door een ‘taalvisser’
(gezeten in zijn ‘derde’ bootje) in de opborrelende bron van het discours worden uitgegooid?
Welke rol zou het metaforisch proces daarbij kunnen spelen?
Chia (1996) geeft aan dat dan een benadering als metaphorizer verlangd wordt waarbij hij
aantekent, Harris (1978, p. 182) citerend, dat een “methaphor implies lack” en wijst op “limitations and inadequacies of the language” (p. 137). Als de taalvisser zijn peillood te diep steekt
zal het taalaas in het luchtledige hangen. Onder de bron van het discours ligt een plek der
stilte. Maar een juist gestoken dobber zal in het opborrelende bronwater het taalaas inbrengen ‘in-between’: “Allusion, recursion, resonance, reverberations, homologies” (p. 142). Welk taalaas is
voorhanden? Morgan (1996) zet me op een spoor, wanneer hij zegt: “In order to “see” anything,
you have to have concepts that will bring the phenomenon into focus, and these concepts always have
metaphorical origins.” Tot deze concepts behoren volgens Morgan naast het metaforen maken
ook het gebruikmaken van metonymie: “Metonymy is the process whereby the name of an element
or characteristic of a phenomenon is used to represent the total phenomenon” (p. 230).
Beide processen spelen een existentiële rol bij alle begripsvorming. Ze zijn ook onverbrekelijk aan elkaar gelieerd. Een metafoor genereert betekenissen van een aanschouwd
fenomeen. Metonymie roept vervolgens een grotere of kleinere wereld op en kan daarmee
naar een ander discours verwijzen.113 Een fenomeen kan vervolgens, aldus Morgan (1996),
nader bestudeerd en meer gedetailleerd, “in a more reductive fashion” (in termen van meer beperkte metaforen) begrepen worden.Vervolgens draagt metonymie er zorg voor dat de meer
gedetailleerde betekenis verlenende metaforen tezamen weer als begripsuitdrukking worden
gezien van het aanschouwde fenomeen als geheel: “Methaphor opens a domain of understanding,
metonymy ties down the detail” (p. 230).
Een plek der moeite is, voortgaand metaforiserend, als een opborrelend discours. Met een
metafoor als aas kan de taalvisser het tot auteur brengen als hij er (in de wilde uitwendigheid
van de opborrelende bron van het discours) “midden tussen alle afgeleefde woorden” (Foucault, 1988, p. 49) zijn metonymie “op overdraagt” (ibid.). Op de plek der moeite bevindt
zich de bron van het discours. In het wilde geraas van die bron kun je als je oren spitst het
gespartel van de metaforen en de metonymen horen en kun je je als auteur verstaan met
deze verkenners van het discours. Ook in het voorwaartse (daar waar de uitwendigheid zich
het wildst manifesteert) is een veranderend discours verstaanbaar. De metafoor fungeert als
trommelvlies. De metonymen als het gehoororgaan. Naast het werken met metaforen dat
door Van Dongen, De Laat en Maas onder meer als metaforiseren wordt aangeduid, wil ik
113
Metonymie. “[…] toepassing van die vorm van beeldspraak die gekenmerkt wordt door het feit dat het verbeelde wordt
aangeduid met een vorm van figuurlijk taalgebruik die berust op contigu verband, c.q. wanneer er raakpunten zijn (dit in
tegenstelling tot de beeldspraak van de metaforiek). Dit contigue verband kan van ruimtelijke maar ook van temporele aard
zijn. Een bekend voorbeeld van ruimtelijke metonymie is de pars pro toto of synecdoche, zoals in het bekende zinnetje:
‘de bemanning bestond uit dertien koppen’. Causale metonymie (bijvoorbeeld maker in plaats van het product) vindt men
in het zinnetje ‘gisteren is er een Rembrandt geveild’. Andere verwisselingsmogelijkheden op basis van contigu verband zijn
het materiaal en het voorwerp dat ervan gemaakt is (‘het leer verdween in de touwen’), het voorwerp dat iets bevat en de
inhoud ervan (‘geef me nog een glas’), en het geheel in plaats van het deel (‘Nederland verloor met 3-2’), de zogenaamde
totum pro parte” (Zie ook:Van Bork et al., 2002).
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gezien de mogelijkheden van het ‘metonymen maken’ deze activiteit het begrip ‘metonymiseren’ meegeven.
In een opborrelend discours van metaforen en metonymen kan de genealogische onderzoeker op zoek gaan naar taalvernieuwing. Taalvernieuwing die aanzet geeft tot luisteren in
het veranderende discours en leidt tot een vernieuwd spreken over vragen die eerder onbeantwoord bleven of zelfs niet gesteld werden.Van Twist (1994) heeft daartoe in het discours
van de overheid zijn taalhengel uitgeworpen met als aas: “de spel-metafoor, de bril-metafoor
en de tekst-metafoor” die hij als “krachtige generatieve metaforen” beschouwt (p. 50). Ik volg
zijn belevenissen met het vissen met de tekst-metafoor. Het lijkt me toepasselijk om juist die
metafoor als taalaas te gebruiken. Immers, als je met boeven, boeven kan vangen, kan je met
woorden woorden vatten.

4.5.Verbale vernieuwing
Van Twist (1994) schrijft in zijn inleidend “Woord vooraf ” (p. 5) over de tekstuele betekenis
van zijn dissertatie: 114 “De betekenis van een tekst is niet áf, maar wordt (telkens opnieuw)
gevormd door een (volgend) woord vooraf. Het is deze ‘con-tekst’ van woorden die richting geeft aan hoe een tekst wordt uitgesproken en aangehoord of gelezen” (p. 9). Hij gaat
op zoek naar het hoe van vernieuwing in het domein van de bestuurskunde. Daarbij richt
hij zich niet zozeer vanuit een theoretische benadering op het wat en het waarom, maar
roept hij bestuurskundigen op zich veel meer toe te leggen op “[…] verhalen die tot de
verbeelding spreken en uitdagen tot reflectie” (p. 21). Metaforen zijn daarin, in de visie van
Van Twist, ‘onmisbaar’. Naast ‘verlevendigen en concretiseren’ kunnen metaforen: “[…] heel
compact bepaalde zaken aanduiden die anders bijna onbenoembaar zijn. En afgezien daarvan
stimuleren ze de creativiteit (ook bij praktijkmensen) en kan het zorgvuldig gebruik ervan
aanleiding geven tot bezinning” (ibid.).
Metaforen die door Van Twist nader onderzocht worden, betreffen de begrippen besturen
en sturen. Deze begrippen blijken in de loop van de tijd steeds van betekenis te veranderen.
Het onderscheid tussen beide begrippen levert zelfs tegenstrijdige beschrijvingen op: “Sommigen […] geven er de voorkeur aan sturing te definiëren als ruimer en meer omvattend dan
besturing [...] anderen zien de relatie precies andersom. Weer anderen attribueren aan de begrippen sturing en besturing een respectievelijk klassieke en moderne benadering…” (p. 51).
Van Twist gebruikt in zijn onderzoek het begrip sturing dat hij als een zwakke metafoor
kenmerkt. Hij kenmerkt metaforen als zwak als ze niet opvallen en geen reactie teweegbrengen. “Sterke metaforen verrassen en roepen op tot reflectie” (p. 43). Een voorbeeld van een
sterke metafoor is “Het Schip van Staat”. Door “het denken in termen van een scheepsmetafoor” te vatten geeft hij aan dat een kenmerkend onderscheid gemaakt kan worden tussen sturing en stuwing: “Een schip dat niet vaart kan men niet sturen. […] Een schip zonder stuwing
is reddeloos verloren en stuurloos overgeleverd aan de elementen, de toevallige krachten die
erop worden uitgeoefend. Met andere woorden, sturing veronderstelt voortbeweging” (p. 45).
114
In zijn dankzegging aan degenen die een bijdrage hebben geleverd aan de vorming van zijn dissertatie bedankt Van Twist
onder meer de leden van het onderzoeksprogramma “het leervermogen van de overheid” (p. 9).
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Hij geeft aan dat in de discussies die over sturing door de overheid worden gevoerd de begrippen voortstuwing en koersbepaling vaak door elkaar worden gebruikt. Hij geeft aan dat beide
begrippen niet door dezelfde krachten bepaald hoeven te worden of in hetzelfde medium tot
stand komen: “[…] een zeilschip is voor zijn voortstuwing afhankelijk van luchtstroming dus
van het medium lucht, en voor zijn sturing van het medium water” (p. 46).
Van Twist (1994) maakt vervolgens een vergelijking met de bedrijfsvoering van een organisatie: “Met de allocatie van financiële en andere middelen komt stuwing tot stand. Het stelt
actoren in staat tot handelen, tot beweging. Sturing, in de zin van koersbepaling, kan soms
uitblijven. In andere gevallen kan sturing via andere media plaatsvinden bij voorbeeld door het
uitvaardigen van richtlijnen met tot betrekking tot de gealloceerde middelen” (ibid.). Metaforen
zijn zo een middel om de werkelijkheid te ordenen en bespreekbaar te maken. Maar Van Twist
geeft aan dat het toepassen van metaforen ook een zuiver ornamentele functie kan hebben.
Hoewel hij een voorkeur heeft voor de eerste opvatting en zich daarbij de vraag stelt hoe een
“even onvermijdelijke als risicovolle toepassing beter hanteerbaar kan worden gemaakt” ziet
hij ook mogelijkheden voor het gebruikmaken van de ornamentele functie: “De kracht van
een metafoor is daarbij gelegen in het effect dat wordt bewerkstelligd door een verandering
van niveau (van abstract naar concreet) en van kwaliteit (van levenloos naar levend)” (p. 47).
In zijn onderzoek is Van Twist, in navolging van Schön (1979), op zoek naar gebruik en
mogelijkheden van “generatieve of constitutieve metaforen” in zowel “problem setting stories”
als “problem solving stories”. Daarbij wijst hij erop dat het gebruik van metaforen, zowel door
de onderzoeker als door de onderzochte, als ‘ontmaskerend’ kan worden opgevat wat niet als
een na te streven doel mag dienen: “Het gaat er […] niet om triomfantelijk het masker van
de ander af te rukken, maar om aan te geven wat je door de ooggaten van een masker wel
èn niet kunt zien” (p. 48).
Voortbouwend op Simons (1980) geeft Van Twist aan dat er overwegingen en argumenten
zijn om metaforen in plaats van abstract-analytische concepten toe te passen in situaties waarbij er sprake is van een problematiek die lastig onder woorden te brengen is (zie Tabel 4.1).
In zijn onderzoek naar het sturingsbegrip redeneert hij zoveel mogelijk steeds vanuit “één
krachtige generatieve metafoor.” (Daarmee wil hij voorkomen dat: “[…] op den duur het
metaforisch karakter van de typering vervaagt, oftewel: dat de levenscyclus van een metafoor
eindigt in de ‘normalisering’ van die metafoor” (p. 49). Hij constateert dat in de literatuur de
sturingsmetafoor sterk aan kracht heeft ingeboet en dat “de conceptuele context” vernieuwd
dient te worden. Met het aanpassen van deze context kan, volgens Van Twist, ook beter
aangesloten worden bij onder meer een sociaal constructivistische benadering. De metaforen waarmee hij doelgericht de context voor het sturingsbegrip wil beïnvloeden zijn: “de
spel-metafoor, de bril-metafoor en de tekst-metafoor” (p. 50).
In zijn uitweiding over de tekstmetafoor geeft hij aan dat veel van wat mensen als ‘de’
werkelijkheid beschouwen indirect tot hen komt “via gesproken of geschreven teksten” (p.
79). Werkelijkheden zijn zo veelal ‘van horen zeggen’ en leiden vervolgens tot overtuigingen
en vooronderstellingen: “Het is vooral de beschrijving ervan in teksten, die de werkelijkheid
oproept zoals die door mensen wordt ervaren. Hoe mensen iets benoemen, bepaalt daardoor
voor een belangrijk deel hoe zij iets bezien; door een naam te geven, een etiket, worden
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Tabel 4.1: Argumenten voor toepassen metaforen (Simons (1980), in Van Twist, 1994, p. 49).
Het onbenoembaarheidsargument

Soms slagen we er op de een of andere manier niet in iets goed uit te
drukken of uit te leggen. Er zijn dan eenvoudig geen woorden voor;
die hadden er misschien wel kunnen zijn, maar zijn er toch eenvoudig
(nog) niet. Metaforen kunnen helpen om dingen die zich niet direct
of moeilijk in taal laten uitdrukken langs indirecte weg over te dragen.

Het verankeringsargument

Metaforen maken dat een conceptueel raamwerk beschikbaar komt
waaraan associatief nieuwe en aanpalende concepten gekoppeld kunnen worden

Het creativiteitsargument

Metaforen kunnen een actieve constructie van betekenis bewerkstelligen, omdat mensen zelf in staat zijn andere, originele relaties te leggen tussen nieuwe informatie en bestaande kennis via deze metaforen.

Het bezinningsargument

Metaforen verrassen en roepen op tot reflectie.

bepaalde aspecten van de situatie belicht, terwijl andere in de duisternis blijven en zo buiten
het blikveld blijven” (ibid.).
Voor Van Twist geldt (in navolging van poststructuralisten) dat ‘de’ werkelijkheid in taal
gegeven is.Werkelijkheden worden onderscheiden door middel van taal, getuige de volgende
citaten: “De vaststelling van betekenis is […] taal-intern” (p. 80). “Onder de oppervlakte van
een tekst bevindt zich letterlijk niets” (p. 82). “Alles wordt uiteindelijk in de taal geregeld.”
Hij voegt daaraan toe: “Wat in de wereld buiten ons een natuurlijke noodzakelijkheid is, kan
alleen door onderscheidingen in de taal op sociaal niveau betekenis krijgen. De invloed van
de werkelijkheid op de taal is er daardoor natuurlijk nog wel, maar alleen indirect. De wereld
legt geen betekenis op; dat doet alleen de taal zelf ” (p. 81).
Aan de oppervlakte van een tekst zijn relaties en verbanden voor Van Twist wel overduidelijk en hecht. “Teksten krijgen betekenis door de context waarin zij figureren” (p. 82) en
woorden krijgen hun betekenis in relatie tot de tekst waarin ze zijn opgenomen. Van Twist
spreekt vanwege dit tekstuele karakter van de context daarom liever van een ‘con-tekst’:
“Elke tekst is noodzakelijk ingeweven in een reeds bestaand weefsel van teksten. Zonder dit weefsel
zou een tekst niet kunnen ontstaan, niet geschreven kunnen worden en ook niet kunnen worden
verstaan, gelezen. […] De betekenis van een woord of van een tekst wordt bepaald door de positie
daarvan in een specifieke con-tekst. […] Woorden zijn niet verankerd aan de dingen; ze krijgen betekenis door de con-tekst waarin ze figureren en veranderen dan ook van betekenis als ze overgaan
van de ene con-tekst naar de andere […]. Met teksten is dat precies zo” (p. 83). […] “Iedere tekst
wordt daarmee een inter-tekst die betekenis geeft en krijgt, doordat die is ingeweven in (soms zeer
uiteenlopende) con-teksten. Niet wat de actoren, die spreken of schrijven, denken of bedoelen is
daarmee uiteindelijk constitutief voor de betekenis van een tekst, maar de positie ervan in een bepaalde con-tekst” (p. 194).

Woorden en teksten refereren naar elkaar en verlenen aan elkaar betekenis. Hij noemt
deze wijze van het verlenen van betekenissen “con-tekstualisering” (p. 193). Doordat de werkelijkheid via de taal wordt ‘ontdekt’ kan de werkelijkheid als “tijds-en plaatsafhankelijk in
plaats van universeel” worden beschouwd. Kennis is daarmee voor Van Twist “contekst-ge-

137

bonden” (p. 83). Met het con-tekst begrip sluit Van Twist aan bij het discours-begrip van
Foucault (p. 92).
Uitgaande van deze nadruk op “de tekstualiteit” die Van Twist vervat in het begrip contekst, betoogt hij vervolgens dat de schrijver geen betekenaar van het door hem geschrevene
is. De “bezielende intenties” (p. 86), waarmee de auteur zijn tekst vorm en inhoud heeft
gegeven, gaan verloren. Wat bij het geschrevene overblijft is slechts “het papier; als materiële
rest” (p. 88): “De auteur zelf, is bij het opschrijven of uitspreken van de tekst altijd reeds lang
dood en voorgegaan, of minstens iemand anders geworden. […] Zijn naam is slechts een
spoor dat hij in het voorbijgaan heeft nagelaten. […] Door zijn werk persoonlijk te ondertekenen, tekent de auteur feitelijk zijn doodvonnis” (p. 86).
Voor hem geldt dat met de auteur niet alleen de schrijver maar ook de spreker wordt
bedoeld. Bovendien zijn voor hem ook “[…] de lezer of toehoorder en ook de dingen waarover geschreven of gesproken wordt” (p. 88) niet aanwezig na het tot stand komen van de
tekst. Overigens is het, door deze “drievoudige afwezigheid” (p. 87) en het overblijven van
de “textuur” (p. 88) als materiële rest, voor Van Twist, in navolging van Schrover (1989), een
overweging om toch weer van context in plaats van con-tekst te spreken, omdat deze in deze
spelling van het woord, de verwantschap met het weefsel, ‘de textuur’ beter uitkomt” (p. 88).
Van Twist noemt zijn benadering van taal het con-tekstualisme (p. 170). Hij vergelijkt zijn
benadering met de configuratie-benadering van sociaal constructionisten (zie Bijlage 2). In
dit vergelijk gaat het hem niet om “het vervangen van de ene zegswijze door de andere”,
maar om ruimte te creëren: “Waar het mij om gaat, is juist dat er ruimte moet zijn voor uiteenlopende zegswijzen, waaronder de mijne.” Hij wil daarmee voorkomen, verwijzend naar
de dissertatie van Maas (1988), dat een zegswijze resulteert in “een ‘omsingelen’, ‘inkapselen’
en ‘bevriezen’ van ‘de’ sociale werkelijkheid.”Verschillen in interpretatie worden dan “al snel
‘platgeslagen’ en ‘gladgestreken’” (p. 180). Ook in zijn nawoord pleit Van Twist voor een
afwisseling van benaderingen – teneinde zijn vakgebied Bestuurskunde toepassingsgericht
te laten zijn: “Het vertellen van ‘inspirerende’ verhalen, die in de praktijk tot verbeelding
spreken en uitdagen tot reflectie, moet daarbij (onverwacht) worden afgewisseld met […] het
formuleren van instrumentele, concrete en specifieke aanbevelingen, opdat er even daarna
weer opnieuw ruimte kan zijn voor inspiratie, verbeelding en reflectie” (p. 200).

4.6. Op zoek naar Hôtel Discours
Van Twist (1994) benadrukt de rol van beeldspraak met betrekking tot veranderingen in organisaties. Als bestuurskundige is hij in het bijzonder op zoek naar vernieuwing in het domein
van de bestuurskunde. Sterke metaforen kunnen daarbij helpen als ze ingebracht worden “in
verhalen die tot de verbeelding spreken en uitdagen tot reflectie” (p. 21). De opvattingen van
Van Twist zijn interessant om nader te beschouwen. Met zijn werk en onderzoeken omvat
hij een tijdsspanne ongeveer gelijk aan die van de grote ICT-projecten bij de overheid. De
‘hoe komt dat toch?’-vraag die gesteld wordt in 2007 slaat terug op eerdere onderzoekingen
startend in de negentiger jaren van de vorige eeuw, waarin vele ‘lessons learned’ zijn opgesteld
en evenzovele aanbevelingen zijn gedaan. Maar desondanks is de problematiek weerbarstig
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gebleken. Blijkbaar zijn de metaforen niet zo sterk als gedacht. Eerder zijn ze als zwak, gestold
of verletterd te beschouwen.
Een bijzonder voorbeeld daarvan blijkt “het leervermogen van de overheid” (p. 09) te
zijn. Evenzoveel jaren als het bestaan van de ICT-problematiek, wordt er op gezette tijden
met en in die bewoordingen onderzoek naar gedaan. Je zou kunnen stellen dat de metafoor
op zich verlettterd is maar nog steeds sterk opereert in een voortgaande hoofdstroom van het
discours dat door Van Twist als con-tekst wordt aangeduid. Maar eveneens kan worden gesteld dat de verstaanbaarheid van die metafoor om verandering te entameren uitermate zwak
is gebleken. Keer op keer beleeft deze metafoor zijn wedergeboorte. Hetzelfde geldt voor de
uitdrukking ‘te duur, te lang en te weinig’ dat als eeneiig aan de ICT-problematiek verbonden
is. Uit eigen ervaring geldt dat ook voor de uitdrukking ‘de doelen SMART maken’.115 Mijn
stelling luidt dat het gebruiken van veel zwakke metaforen duidt op een sterk inert discours.
Van Twist richt zich in zijn dissertatie Verbale vernieuwing op “krachtige generatieve metaforen”. Met het inbrengen van deze sterke metaforen wil hij een verandering bewerkstelligen in de conceptuele context van het sturings-begrip dat hij opvat als “(doel)gerichte beïnvloeding” (p. 50). Maar op het terrein van de ICT-projecten kan (gegeven de voortdurende
problematiek) niet anders worden geconstateerd dat in het discours weinig verandering heeft
plaatsgevonden. De leden van vele stuurgroepen, hebben blijkbaar nog steeds met een onveranderd zwakke (conceptuele) context te maken. Het sturings-begrip bij ICT-projecten bij de
overheid blijft daarmee een zwakke metafoor. Zijn de leidinggevenden in die stuurgroepen
wel als bestuurders te beschouwen? Komt de bestuurskunde hier zelf niet onder bevraging te
staan?
Met het onderzoeken van de ‘krachtige generatieve tekst-metafoor’ slaan Van Twist’s bevindingen direct terug op zijn eigen dissertatie. Met zijn gestelde “drievoudige afwezigheid”
van de auteur, de lezer of toehoorder en ook “de dingen waarover gesproken of geschreven wordt” (p. 86), kan het discours niet bepaald als (doel)gericht beïnvloedbaar worden
beschouwd. Van Twist zich richt met zijn onderzoek op bestuurskundigen en roept ze op
om het bestuurlijk discours te verrijken met sterke metaforen en tot verbeelding sprekende
verhalen. Maar die metaforen moeten wel naast verlevendigen ook concretiseren om “heel
compact bepaalde zaken” aan te duiden. En ze moeten creativiteit stimuleren “(ook bij praktijkmensen)” (p. 21).
En in die laatste toevoeging ‘ook bij praktijkmensen’ ligt een crux. Doen in het discours
van bestuurskundigen ook de betrokkenen mee op wie bestuurders zich richten? Van Twist
geeft in zijn behandeling van het sturings-begrip, “sturing door de overheid” (p. 45), aan dat
er een onderscheid gemaakt kan worden tussen een toepassing als koersbepaling en als voortstuwing (ibid.). Koersbepaling richt zich op cognitieve structurering en is op te vatten als een
denkproces.Voortstuwing richt zich op relationeel verbinden tussen mensen en is op te vatten als een doe-proces. Als bestuurders organisaties sturen, zorgen medewerkers voor voortstuwing. Maar als er geen (voort)stuwing is kan er ook niet gestuurd worden en dobbert het
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‘zeilbootje van de staat’ doelloos op windstille wateren. Op een plek der moeite dient men
zich niet in eerste instantie op de koers te richten maar op de voortstuwing.Voortstuwing is
de conditie die sturing kan bewerkstelligen. En om voortstuwing te bewerkstelligen dient de
omgeving beroerd te worden.
Het gaat Van Twist om de conceptuele context. Hij is op zoek naar andere woorden, andere taal, andere metaforen. Hij toont een open houding als hij op zoek is naar ‘generatieve
of constitutieve metaforen in zowel problem setting als problem solving verhalen. Hierbij is niet
de ene metafoor beter dan de ander maar wil hij de gebruiker aangeven wat je “door de
ooggaten van een masker wel of niet kan zien” (p. 48).
De woorden van Chia parafraserend zou men Van Twist een second order social constructionist
kunnen noemen. Een kwalificatie ter onderscheiding van Schimmel die door zijn schrijfstijl
voor first order social constructionist opteert. De laatste schaart zich bij die onderzoekers waar
kenmerkende verschillen zitten tussen een aangegeven wijze van onderzoeken en het beschrijven van het onderzochte. Bij hen lijken de pagina’s bedrukt met het watermerk van de
tekst/wereld-metafoor, die ik beschouw als een verbijzondering van de boek/wereld-metafoor en die overeenkomt met een wijze van beschrijven waarvan Verhoeven (1987) stelt:
“Alleen wat geregistreerd en leesbaar gemaakt is, is werkelijk en telt mee” (p. 15).
De opmerking in het rapport van de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid
(2014) over de “papieren werkelijkheid” kan ook als resonantie van deze tekst/wereld-metafoor worden aangemerkt: “Deze papieren werkelijkheid wordt zorgvuldig aangepast aan
wat men denkt dat men wil horen” (p. 91). De overtuiging in de werking van de tekst/
wereld-metafoor is ook terug te lezen in het “Woord vooraf ” (p. 5) van de commissie als
wordt aangeven dat ze de ICT-problematiek “zo duidelijk mogelijk” (ibid.) en wolligheid
vermijdend wil beschrijven: “Ook technische termen zijn zo duidelijk mogelijk weergegeven, regelmatig vertaald en soms ‘hertaald’, omdat ICT bij de overheid van iedereen is en dan
ook door iedereen begrepen zou moeten kunnen worden. Er is al veel gewonnen als niet
alleen specialisten zich over ICT bij de overheid buigen maar ook gebruikers […]” (ibid.).
Toch spreekt hier natuurlijk ook een intentie uit om in gesprek te komen met iedereen die
betrokken is bij ICT-projecten: bestuurders, specialisten én gebruikers. Bijzonder is dan toch
dat de gesprekken die de commissie in de openbare verhoren heeft gevoerd wel gevoerd zijn
met bestuurders en ICT-specialisten maar niet met gebruikers zelf. Waar komen zij aan het
woord?
Ook de rapporten van de Algemene Rekenkamer (ARK) en de overheid zelf veelal op
bestuurders en sturing gericht. De tekst-metafoor heerst. Ook als bijvoorbeeld decentralisatie
wordt beoogd, blijven de onderzoekers van de ARK (2008) zich richten op het zoeken van
een balans “in de bestuurlijke inrichting: centraal, decentraal of een combinatie daarvan” (p.
75). Met het constateren van de weerbarstigheid van de problematiek kan getwijfeld worden
over de verstaanbaarheid van dit discours voor de gebruikers. In de meervoudige werelden
waarin de ICT-problematiek speelt, zijn zij toch ook betrokkenen en aanwezig in een synchrone context?

140

De Tweede Kamercommissie ICT (2014) stelt in haar eindrapport: “Verbeteringen rondom ICT-projecten van de rijksoverheid beginnen bij het besef én de erkenning dat er iets
werkelijk mis is gegaan” (p. 91). Zou het zo kunnen zijn dat het besef om in-gesprek-te-gaan
met alle betrokkenen heeft ontbroken en dat wat in de praktijk bij bestuurders, specialisten
én onderzoekers is misgegaan het niet-in gesprek of nauwelijks in-gesprek-gaan met gebruikers is geweest en daarmee het aan luisteren naar gebruikers zelf heeft ontbroken? In welk
discours kunnen zij zich wel verstaanbaar maken? Is trouwens co-creëren niet bij uitstek
een zaak voor ervaringsdeskundigen? Hoe klinkt een discours dat aanspreekbaar is voor alle
betrokkenen?
Van Twist is op zoek naar een discours waarin verhalen verteld kunnen worden die verlevendigen en tot “verbeelding spreken” (p. 21). Maar gegeven de geschiedenis van de afgelopen twee decennia heeft het opnemen daarin van de spel-metafoor, bril-metafoor en
tekst-metafoor niet het gewenste gevolg opgeleverd. Ook voor Van Twist geldt dat hij zoekende is op een plek der moeite, waar de verstaanbaarheid van het discours zwak is en de
weerbarstigheid van de problematiek lastig onder woorden valt te brengen. Ook hij zoekt (in
woorden) met en naar metaforen, die hij prefereert “boven de toepassing van abstract-analytische concepten” (p. 49). Hij heeft daar een aantal overwegingen bij. Als we een paar van
deze overwegingen (die hij argumenten noemt) in een iets andere volgorde zetten, ontstaat
een interessante rij (zie Vignet 4.5). Kunnen deze vier overwegingen niet in hun samenhang
de taalhengel vormen waarmee in de opborrelende bron van het discours gevist kan worden?
Hoe (gegeven het verloop van mijn betoog) deze argumenten als metafoor-contouren nader
onder woorden te brengen zijn, wordt onder ieder argument in Vignet 4.5 uitgewerkt.
In een nadere beschouwing van deze metafoor-contouren komt de vraag op of er bij de
eerste drie contouren al sprake is van een volwaardige communicatie. Hier is de auteur aan
het woord. Hier schikt hij zijn woorden en beschikt hij over zijn zinnen. Als hij al spreekt
dan spreekt hij met zichzelf. Hier is nog geen sprake, zoals Van Twist aangeeft verwijzend naar
Maas (1988), van omsingelen, inkapselen, laat staan bevriezen van de sociale werkelijkheid.
Hier gaat het nog niet om “het vervangen van de ene zegswijze door de andere” (p. 180).
Het gaat hem om ruimte voor uiteenlopende zegswijzen waaronder de zijne: als auteur.
Maas (1988) spreekt daarbij van ongedefinieerde ruimten dat hij als titel van zijn dissertatie
gebruikt. Maar de verstaanbaarheid van de uiteenlopende zegswijzen (door mij aangeduid als
metafoorcontouren) ontstaan door de mogelijkheidsvoorwaarde die in het discours inherent
gegeven is. De genererende kracht van het betoog van Foucault (1988) ligt niet zozeer in de
achterwaartse inperkingen en ordeningen van een tijd voortschrijdend discours maar in de
voorwaarts gelegen ruimte van een wilde uitwendigheid. Het discours is meer dan alleen een
beknellende ‘taalgevangenis’. Het is evenzeer een uitnodigend Hôtel Discours. Maar voordat
ik mijn intrede ga nemen in een van de kamers van Hôtel Discours, wil ik me er eerst van
verwittigen wat ik verder nog als bagage kan meenemen.
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Vignet 4.5: Vier argumenten om een discours te analyseren (Van Twist, 1994).
1. Het onbenoembaarheidsargument. Waar het besef ontstaat dat er geen woorden zijn om een
besef op te roepen, kan de bewustwording daarvan vertaald worden naar een constitutieve vraag. Er
is sprake van een ‘vraag-metafoor’. In het geval van mijn dissertatie: De ‘hoe komt dat toch?’-vraag.
2. Het creativiteitsargument. Waar een constitutieve vraag is gesteld, kan door een daarmee ontsloten
discours nadere vraagstelling plaatsvinden door het discours in haar context te onderzoeken op de
zintuiglijkheid. Hiermee kunnen verstandelijkheden onder woorden worden gebracht. Er is sprake van
een ‘verstandelijkheids’-metafoor. In deze dissertatie betreft dat onder meer de vragen naar verstaanbaarheid, begrijpelijkheid, scherpziendheid. Op dit argument richt zich Gergen’s Creating intelligibilities.
3. Het bezinningsargument. Waar in een discours de zintuiglijke waarnemingen onder woorden zijn gebracht, kan het bewustworden van ‘logische kortsluitingen’ in cognitieve structureringen en ‘plekken der moeite’ in relationele verbindingen (met gebruikmaking van metonymie) leiden tot taalvernieuwing waarmee ook het discours zelf van aard verandert. Een
doordacht ingebrachte metonymie roept op tot spreken. Er is sprake van een spraakbeeld-metafoor. Aan de hand van deze overweging bevraag ik het discours op zijn veranderlijkheid. Ik voel
me daarvoor geïnspireerd door het bestaan of verstaan van een wilde uitwendigheid zoals door
Foucault onder woorden is gebracht. In deze dissertatie pas ik daarvoor het begrip opwerken toe.
4. Het verankeringsargument. Waar reuring ontstaat in het spreken, kunnen aansprekende metaforen
of metonymen -door wederzijdse beïnvloeding van de te onderscheiden spreekcontouren- tot een
leerzaam discours samenvloeien waarmee het toekomende onder woorden kan worden gebracht. Na
verloop van tijd verletteren de metaforen en metonymen tot voegwoorden van het discours.Verletterlijking leidt tot een overgang van het tekenen met taal naar het betekenen van taal, waarmee een verleden
onder woorden wordt gebracht. In gedachte de stelling dat alle taal metaforisch van aard is, is er sprake
van een beeldspraakmetafoor. In deze dissertatie betreft dat het vocabulaire van de MILEDA-benadering (zie Hoofdstuk 8).

4.7. Reflectie op het beïnvloeden van taal en tekst
In dit hoofdstuk heb ik het discours-begrip van Foucault (1988) vanuit verschillende perspectieven beschouwd en aan de praktijk getoetst. Aangezien de ICT-problematiek weerbarstig is en het lerend vermogen afwezig, heb ik me een aantal vragen gesteld:
• Wat zegt dat over het vermogen om een discours te veranderen?
• Als de taal van het discours op zichzelf verstaanbaar is, hoe is het dan gesteld met de
verstaanbaarheid van een veranderend discours?
• Kan er überhaupt wel sprake zijn van een verstaanbaarheid van een discours in verandering?
Door de weerbarstigheid van de problematiek lijkt een negatieve beantwoording voor de
hand te liggen. Maar daar heb ik me op voorhand niet bij willen neerleggen. In ieder geval
is er geen sprake van een hermetische geslotenheid van het discours zoals Van Twist (1991)
die lijkt te onderkennen met zijn gestelde drievoudige ‘dood’ van de schrijver of spreker, de
lezer of luisteraar en de niet aanwezige dingen “waarover geschreven of gesproken wordt”
(p. 88). Wat voor hem rest is de textuur, geduid als materiële resten, die als grafschriften zijn
op de betekende stenen van de geschiedenis gelegen op de roemruchte Cimetière ‘Le Sens’.
Wat kan nu de relatie met het ‘metaforen maken’ zijn in het onderzoeken van en in
gebeurtenissen? Een relatie waar, gezien de uitwendigheid van het discours, ook het aankomende of de aankomst en het toekomende of de toekomst deel van uitmaakt. Deze relatie is
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Vignet 4.6: Het koninklijk discours.

hecht, volgend de opvattingen van Chia (1996) en Morgan (1996). Maar het schrijven erover
dient behoedzaam plaats te vinden, aldus Chia (1996): “It is about language to write about the
phenomenon of language itself” (p. 127).
Juist in het schrijven (en daarmee ook van deze dissertatie) kan ik in een metaforische
valkuil trappen door mijn schrijven gelijk te stellen met mijn ‘onderzoekswereld’. Deze dissertatie heeft in zichzelf geen betekenis. Ook is er geen sprake van parallelliteit met de
geschiedenissen en gebeurtenissen waarover ik schrijf. Maar door mijn eigen directe betrokkenheid met die geschiedenissen en gebeurtenissen heb ik, als dienende of individu, (en hoe
gering ook) mogelijk wel in directe zin bijgedragen aan het verloop ervan. En misschien wel
(na het aanbieden tot lezen van mijn dissertatie) kan mijn bijdrage aan het verdere verloop
zelfs groeien in de vorm van wat Gergen (1992) aanduidt als “pragmatic implications” (p. 217).
Als ik vanaf nu, in lijn met Foucault (1988), het betekenis begrip buiten beschouwing laat
en het betekenen terugbreng naar het tekenen van tekst, rest het bewust worden van het
getekende of gesprokene. Pragmatic implication hertaal ik dan als een praktisch gevolg van een
bewust worden.
Dat bewust worden is het leidende motief van mijn dissertatie. Bewust worden van het
gegeven dat de weerbarstigheid van de ICT-problematiek zijn grond vindt in het elkaar
niet verstaan over de veranderingen die gevraagd worden om een nieuw ICT-systeem te
introduceren in een staande én gaande bedrijfsvoering. Dat besef hoop ik dat u van het
lezen van deze dissertatie overhoudt en dat, verrijkt door dat besef, u vanuit een eventuele
betrokkenheid met uw eigen mogelijkheden een bijdrage gaat leveren aan het doorbreken
van de weerbarstigheid van de ICT-problematiek. In het volgende hoofdstuk behandel ik een

143

tweetal benaderingen waarvan de auteurs zo’n bijdrage willen leveren. Een van die auteurs
ben ik zelf. En de vraag die ik mijzelf gedurende het tot stand komen van de benadering, die
ik de naam MILEDA heb gegeven steeds frequenter stelde: Hoe kan ik (werkzaam binnen
een overheidsorganisatie) mijn eigen taal verrijken?
En dit in het besef, geïnspireerd door de opvattingen van Foucault en Gergen, van het zeer
ingeperkte vermogen om met een ‘éigen ik’ met ‘éigen’ taal of tekst de loop of gang van
gebeurtenissen te beïnvloeden. Immers, alleen onze koning ‘Wij Willem Alexander…’ (zie
Vignet 4.6) kan in meervoud en in gemeenschap spreken en als zodanig als master het discours beïnvloeden. Terwijl ik op zoek moet, midden tussen de afgeleefde metaforen van de
ICT en de sturing, naar de wilde uitwendigheid van het discours. Zou ik daarvoor mijn gang
kunnen gaan?
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5.	Benaderingen van betrokken veranderaars
In dit hoofdstuk ga ik in op een tweetal, op taalgebruik gerichte benaderingen die gehanteerd kunnen worden om gewenste veranderingen te ondersteunen. Hoe kan zo’n verandering in gang worden gezet? De beide benaderingen richten zich in het bijzonder op overheidsorganisaties. Terlouw en Van Twist (2014) hebben hun benadering vervat in een “(werk)
boek” (p. 109) waarmee ze ‘veranderaars’ willen inspireren om ermee aan de slag te gaan in
de werkomgeving zelf. Alleen daar kunnen veranderingen werkelijkheid worden.
Beide auteurs pleiten voor het ontwikkelen van een “eigen tijdelijke taal” van een veranderaar die zelf in een werkomgeving van een organisatie aanwezig is. Met dit eigen taalregister
kan ruimte ontstaan om de taal binnen een organisatie (con-tekst genoemd) te verbinden
met de vaktaal “die gangbaar is binnen de veranderprofessie”. Om met een eigen taal te kunnen aansluiten bij de ‘con-tekst’ dient deze, afhankelijk van “de interactie van dat moment”
(p. 11), de verbeelding te prikkelen, associatief rijk te zijn maar ook “tegelijk heel technisch
(te) kunnen zijn” (p. 43).
De tweede benadering is door mij zelf opgesteld. Gevoed door praktijkervaringen van de
vele jaren durende introductie in de Defensie-organisatie van het ICT-systeem SAP, ontstonden er inzichten over de achtergronden van het elkaar niet begrijpen tussen betrokken groepen van topmanagers, uitvoerenden en ICT-consultants. Ze spraken elkaars taal niet. Waar
topmanagers gebruikmaken van sturingsmetaforen, uitvoerenden gewend zijn aan maritiem
taalgebruik, uiten ICT-consultants zich veelal in bouwmetaforen. Bij het opzetten van de
benadering waren de eerste inspanningen erop gericht om het taalgebruik van de consultants
en de eigen projectteams te verrijken met nieuwe begrippen. Hierdoor zou de uitgangssituatie in de praktijk van de uitvoerend betrokkenen onder woorden kunnen worden gebracht
zodat er tijdig begeleidende activiteiten (bijvoorbeeld, opbouw van kennis&kunde) konden
worden opgestart. De praktijk van het veranderen bleek echter weerbarstiger.

5.1. Het verstaan van veranderaars
In 2014 publiceert Terlouw samen met Van Twist Hoe ruikt verandering? De auteurs beschrijven een wijze waarop veranderingen in een werkomgeving bewerkstelligd kunnen worden.
Zij beschouwen het document als een (werk)boek. Een methodologie die een werkwijze
aanbiedt voor veranderaars die veranderingen willen realiseren in een organisatorische omgeving. In het voorwoord stellen zij zich daaromtrent een aantal vragen (zie Vignet 5.1).
Het stellen van dit type van reflexieve vragen vormt een onderdeel van hun methodologie. Om inzicht te krijgen in “voorlopige antwoorden” buigen ze zich, om zich “verstaanbaar
[…] te maken” voor andere veranderaars, daarnaast over de vraag: ‘Welke taal past bij een
tekst over taal (en verhaal) voor en over het bewerkstelligen van verandering (p. 7)?’ Zij gaan
niet uit van een wereld waarin taal direct kan worden begrepen zonder nadere interpretatie
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Vignet 5.1: Vragen naar de taal van veranderen. (Terlouw & Van Twist, 2014, p. 7).
• B
 eschikken wij […] wel over de woorden om uit te leggen hoe we dat zouden doen, en waarom we
dan doen wat we doen?
• Hebben we op dat moment wel het vermogen om onder woorden te brengen wat (al dan niet) werkt
in ons streven naar verandering?
• Is de taal waarmee we dat zouden proberen over te dragen, wellicht niet in veel opzichten te armoedig
en mogelijk zelfs ronduit misleidend?
• Zijn we, met andere woorden, wel verstaanbaar als het gaat om ons vermogen tot het bewerkstelligen
van verandering, voor een ander en ook voor onszelf?

en betekenisgeving ofwel een wereld waarin geldt:“Langs elkaar heen praten is verleden tijd.”
Juist door een verschil in verstaan kan ruimte ontstaan voor een “productief misverstand.”
Zelfs zwijgen kan daarbij een manier zijn “om in gesprek te blijven” (p. 10).
In een werkomgeving waar verandering wordt gevraagd, onderkennen Terlouw en Van
Twist een drietal “(meer of minder scherp onderscheiden) taalregisters” (p. 11):
De taal die wordt gebruikt in de omgeving waarin verandering wordt verlangd (de con1.	
tekst);
2. De taal die gangbaar is binnen de veranderprofessie (vaktaal);
3. (Meer of minder bewust ontwikkelde) ‘eigen taal’ van de betrokken veranderaar. 116
De methodologie van Terlouw en Van Twist richt zich op uitwisselingen tussen deze taalregisters, waarbij in het bijzonder de focus wordt gelegd op het ontwikkelen van een eigen taal
door een betrokken veranderaar (zie Vignet 5.2).
Beide auteurs geven aan dat elke professional die aan verandering werkt, dat “meer of
minder expliciet of bewust” doet met een model “als een in taal gestolde kijk op de werkelijkheid” en een methodologie “als een onder woorden gebrachte manier van werken.”
Verandering komt echter vaak onvoldoende op gang als slechts het taalregister vanuit het
vakgebied direct wordt gecombineerd met “[…] de taal die in de organisatieomgeving zelf
wordt gebezigd” (p. 12) ofwel de con-tekst.

Vignet 5.2: Een eigen taalregister voor een betrokken veranderaar (Terlouw & Van Twist, 2014, p. 11).
In de echte wereld, waar de woorden niet direct samenvallen met ieders gedachten, vormen deze taalregisters in gezamenlijkheid de ruilmiddelen in het veranderproces: door woorden, begrippen en concepten uit te wisselen, te vergelijken, te interpreteren, te wegen, aan te passen, en ook wel te verzwijgen
krijgt verandering vorm in ons denken én doen.
Juist ook uw eigen taal en het vermogen om als veranderaar een eigen tijdelijke taal te ontwikkelen
kunnen hierbij verschil maken.Voor verandering is immers nodig dat ook wat (nog) niet zichtbaar is in
beeld komt, of dat wat al wel in beeld is op een andere manier zichtbaar wordt, met de daaraan (al dan
niet) verbonden handelingsconsequenties. Taal biedt daarvoor aanknopingspunten, omdat we niet alleen
zeggen wat we zien maar ook zien wat we zeggen: de dingen pas scherp zien als we in staat zijn ze onder
woorden te brengen.

116
Terlouw en Van Twist spreken in hun tekst de veranderaar als lezer direct aan in de u-vorm. In deze tekst maak ik gebruik
van het meer neutrale ‘betrokken veranderaar’, terwijl het ook mijn intentie en wens is om de lezer zelf te inspireren met
betrekking tot veranderen van zijn of haar taalgebruik.
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De taal van het vakgebied wordt daarbij bekritiseerd als zij te absoluut wordt toegepast.
Modellen en methodologieën (vaak omgeven door professionele standaarden en qua regels
en routines beschreven in handboeken) zijn best ‘tijdelijk, lokaal en specifiek’ te gebruiken
maar elders, in een andere context is dat “in ieder geval niet vanzelfsprekend”.117 Het terzijde leggen van vakmatige ziens- en werkwijzen kan juist helpen om “[…] ruimte te creëren
voor een nieuwe en andere ordening die beter aansluit bij de context en de situatie van dat
moment” (p. 13).
Door vaktaal “aan te vullen met eigen woorden en begrippen die ruimte scheppen voor
tijdelijk en situationeel inzicht dat anders zonder woorden blijft of de stilte wordt ingedrukt”
(p. 15) toont de vakmatige veranderaar voor Terlouw en Van Twist het benodigd meesterschap: “De meester laat in aanvulling op de disciplinaire regels en routines van tijd tot tijd
de verbeelding aan het woord. In de taal van de meester zijn de eigen associaties hoorbaar,
gemaakt in de interactie van dat moment […] Meesterschap bij verandering omvat vooral
het snappen van (en deels durven ontsnappen aan) de regels en routines van een taal die zo
‘vanzelfsprekend’ lijkt” (p. 43).
Onder het begrip stilte verstaan zij “[…] de plek waar die woorden verblijven die juist invulling geven aan wat ongezegd, miskend of ontkend wordt” (p. 17). Juist in het aanreiken van
mogelijkheden om “stem te geven […] aan de stilte” (p. 28) en daarmee het taalregister van
de betrokken veranderaar te verrijken stellen zij zich met hun werkboek als opgave:“Duiding
van de stilte in het onhoorbare en het ongezegde bij verandering is een waardevolle interventie: wat is hier aan de hand, wat speelt er hier, wat gebeurt hier, wat is dit, wat betekent
dit, wat is er mogelijk aan te doen, wat moet er gebeuren? […] Methodisch, overwogen en
doordacht. En ook: zoekend, intuïtief en daarmee ook (of nu écht) persoonlijk” (p. 29).
Voor een eigen taalgebruik van een betrokken veranderaar wijzen Terlouw en Van Twist
op de mogelijkheden van het letterlijke en het figuurlijke gebruik van alle zintuigen. In
het letterlijk nemen daarvan gaat het om het prikkelen van de zintuigen waardoor emoties
kunnen worden opgeroepen “waarvoor ons vaak de woorden ontbreken” (p. 25). Door het
gebrek aan woorden in de taalregisters van het professionele vakgebied en de organisatie blijft
de betekenis van de opgeroepen emoties onbegrepen. In figuurlijke zin kan een betrokken
veranderaar gebruik maken van “de uitlokking van associatief taalgebruik” waarbij gebruik
wordt gemaakt van beelden en metaforen. Terlouw en Van Twist wijzen daarbij bijvoorbeeld
op het hanteren van “kleuren als ordende principes van verandering” (p. 26).118
Clichématig gebruik ligt wel op de loer: “Denk aan de vele dierenmetaforen die in de
managementliteratuur zijn terug te vinden en de bekende images of organisation die zijn gebruikt om de ideeëngeschiedenis van de organisatiewetenschap in kaart te brengen: de machine, de boom, het brein, de computer, de rivier of de (mentale) gevangenis” (p. 26).
Door te associëren kan de betrokken veranderaar een eigen taalregister ontwikkelen

117
Terlouw en Van Twist introduceren hierbij de termen wegwerpmodel en recyclebare methodologie (p. 14). Ondanks het
“(altijd) onaffe karakter van modellen en methodologieën” (ibid.) vormen ze ook een “vruchtbare voedingsbodem” (ibid.) voor
de ontwikkeling van nieuwe concepten. Daarbij geven ze aan ook zelf met taal te spelen en met deze tekst een nieuw concept
aan te reiken: “Met de introductie daarvan spreken we de veranderprofessional aan, proberen we ons verstaanbaar te maken.
118
Het woord ‘ordende’ staat in de oorspronkelijke tekst en moet waarschijnlijk gelezen worden als ‘ordenende’.
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waarmee hij de andere taalregisters kan beïnvloeden en daarmee de verandering zelf. Terlouw en Van Twist geven daarvoor een aantal argumenten (p. 27):
• “De taalkundige associatie benoemt een kwestie, maakt en ordent ervaringen en maakt
deze aanschouwelijk en overdraagbaar. […] Abstracties raken op deze manier letterlijk
voor iedere lezer op een bepaalde compacte manier voorstelbaar; een voorstelling die
niet helemaal hetzelfde zal zijn, maar wel als min of meer herkenbaar voelt;
• De associatie dient om de taal te laten vloeien en daarmee (mogelijke) betekenissen
bloot te leggen;
• Het vervatten van een abstractie of iets anders ingewikkelds in treffende taal, bijvoorbeeld een metafoor (of een abstracter concept waarvan het metaforisch karakter
mogelijk niet eens meer wordt herkend, denk aan beleidsinstrument, ketenregie, netwerksturing of veerkracht), biedt een tegenwicht aan het ‘grote vergeten’; het ankert
losse observaties en ideeën tot een coherent patroon, via taal en verhaal.”
Terlouw en Van Twist beseffen dat een beïnvloeding van de dominante andere taalregisters, en daarmee een verandering van de organisatorische werkelijkheid, ondanks de mogelijkheden om een eigen taalregister te ontwikkelen, zeker niet op voorhand gegeven is.
Demarcaties en poortwachters zorgen ervoor dat een buitenstaander niet als vanzelfsprekend
wordt gehoord (p. 37, 38, 39). Zij noemen dit verschijnsel “paradoxen van de professionalisering” (p. 31).
Waar enerzijds een vakgerichte professionalisering plaatsvindt door het “aangereikt krijgen van ‘instant-reflecties’”,119 dreigt anderzijds gaandeweg het vermogen om zelf te reflecteren weg te kwijnen. Hierdoor dreigt de capaciteit om “[…] tot eigen nieuwe inzichten over
het geleerde, de praktijk, het eigen functioneren en de relaties daartussen” (ibid.) af te nemen.
Daar dient de professionalisering echt op gericht te zijn: “Heel basaal begint alle professionele houvast in taal, met de kanttekening dat ambachtelijkheid behalve voorspreken soms
ook voordoen is (schoenen maken, schepen bouwen). Maar in de wereld van verandering en
ambitie is voordoen toch vooral voorstellingen oproepen: vertellen hoe iets in elkaar steekt,
begrippen bieden die sprekend zijn en de verwevenheid van denken en doen begrijpelijk
maken” (p. 34).
Onder reflecteren verstaan zij daarbij: “Het interpreteren van alles wat in een reeks van
op eerdere interpretaties van de werkelijkheid gebaseerde handelingen (denken, doen, spreken) is gepasseerd” (ibid.). Terlouw en Van Twist zien echter ook een andere begaanbare en
verwachtingsvolle tussenweg. Stabiliteit en dynamiek kunnen niet zonder elkaar: “[…] in
de marge van de officiële leer bestaat of ontstaat er vernieuwing, zelfs als deze onderdrukt
wordt door de leermeesters van de professie. In de marge bestaat er altijd ruimte die gevuld
kan worden door eigen taal. Eenmaal op stem gekomen, kan die taal zelfs de hoofdtekst gaan
vormen” (p. 47).
Een belangrijke grondslag is hiervoor wel dat een betrokken veranderaar “de praktijk
‘onder woorden’ brengt” en daarmee “zowel de oorzaken en de gevolgen daarvan ineens
‘vanzelfsprekend’ laten zijn.” In hun betoog is dit voor de auteurs “een buitengewoon be-

119

“[…] professionalisering is een kwestie van doorbouwen en voortborduren op wat er is” (ibid.).
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langrijke zin” (p. 51).Veranderen vindt niet achter de schrijftafel plaats (evidence based practice).
Veranderingen ontstaan “in de praktijk zelve” (practice based evidence). Ze roepen de betrokken
veranderaar op om vooral op zoek te gaan naar “eigen veelzeggende verhalen” (p. 58) en
daarbij de veelstemmigheid te verkiezen “van de echte praktijken boven de didactisch voorbewerkte geanonimiseerde, geabstraheerde en veralgemeniseerde ‘cases’ die gladgetrokken
zijn” (p. 58-59): “Wat werkt in de praktijk, is de enige grondslag die hier ter toetsing kan
dienen, waarbij overigens geldt dat die praktijk zich steeds wijzigt” (p. 60).

5.2. Reflectie op Terlouw en Van Twist
Beide auteurs willen met hun handreikingen in hun werkboek stem geven aan dat wat ongezegd, miskend of ontkend blijft in de con-tekst van de verandering. Ze willen “duiding
van de stilte in het onhoorbare en het ongezegde” (p. 29), waarbij ze onder stilte verstaan
“de plek waar die woorden verblijven die juist invulling geven aan wat ongezegd, miskend
of ontkend wordt” (p. 17).
Hoewel het ontwikkelen van een eigen taalregister om daarmee een verbinding onder
woorden te brengen tussen de taal van ICT-ers en de taal die binnen een organisatie wordt
gebezigd, mij zeer aanspreekt, kan ik de wijze waarop een plek der moeite door Terlouw en
Van Twist onder woorden wordt gebracht niet onderschrijven. Zij willen stem en duiding
geven aan de stilte. Het aanbevelen van het toepassen van associatieve metaforen die de zintuigen prikkelen kan ik onderschrijven. Het onderzoeken van de mogelijkheden van het verbinden van zintuiglijke waarnemingen en die om te zetten naar verstandelijkheden vormen
zelfs de kern van mijn dissertatie. Maar de wijze waarop Van Twist en Terlouw ze willen toepassen is te beperkt om op de plek der moeite het gesprek op gang te brengen. Hun aanbevelingen wijzen op een benadering als appreciators, waarbij inderdaad, zoals zij zelf aangegeven,
het gevaar bestaat van clichématig gebruik. Het veelvuldig gebruik van het begrip stilte neigt
naar het “werken aan een metafoor in plaats van met metaforen” (Van Dongen et al., 1996,
p. 69). Verletterlijking van het begrip stilte ligt dan al snel op de loer en van een gewenste
generatieve impuls op het te veranderen heersende discours zal vervolgens geen sprake zijn.
Een belangrijke aanbeveling die ik onderschrijf is dat een betrokken veranderaar (die
in een werkomgeving een eigen tijdelijke taal wil ontwikkelen) dit zodanig doet dat juist
ook de praktijk van de werkomgeving onder woorden wordt gebracht. Dit ‘onder woorden’
brengen dient niet zozeer om “[…] de oorzaken en de gevolgen ineens vanzelfsprekend (te)
laten” (p. 51) zijn, maar om in-gesprek-te-komen met de uitvoerend betrokkenen in het
discours en vervolgens met hen in-gesprek-te-blijven. Dat dit in-gesprek-komen en vervolgens in-gesprek-blijven niet vanzelfsprekend zal zijn ben ik met hen eens. Gegeven de “paradoxen van de professionalisering” (p. 39) zal een veranderaar -aanwezig in een uitvoerende
werkomgeving -ook zijn gehoor van bestuurders en ICT-professionals aansprekend moeten
verleiden tot aanpassing van hun taal. Immers het adagium van poststructuralisten volgend:
pas als taal verandert, verandert werkelijkheid. Een eerste winst kan daarbij geboekt worden
als begrenzingsbegrippen als demarcatie en poortwachter niet worden gebezigd. Waar een
grensmetafoor wordt getrokken, wordt verbinden belemmerd en een discours structuralis-
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tisch opgedeeld. Bovendien stroomt het spraakwater van de wilde uitwendigheid door alle
kamers.
Hoe ben ik nu zelf gevaren met mijn spraakwater in de door mij betrokken kamers van
het Hôtel Discours van de Koninklijke Marine. Of is cruise discours een toepasselijker benaming
voor mijn verblijven tussen wal en schip? Waar op zee op de zeestromen vaardig wordt genavigeerd, bleek in de thuishaven het navigeren op het binnenstromende ICT-discours van
het ERP-systeem een stuk lastiger. Met welk eigen taalbestek of, in de woorden van Terlouw
en Van Twist (2014), met welke “eigen taal” (p. 11) probeerde deze betrokken veranderaar de
valreep tussen het ICT-discours en het marine-discours te overbruggen?

5.3. Legacy omvat meer dan een ‘verouderd’ ICT-systeem
In deze paragraaf verwoord ik mijn eigen bevindingen gedurende de introductie van het
ERP ICT-systeem binnen de Koninklijke Marine. Ik schets achtergronden, overwegingen en
reflecties bij het opstellen en uitwerken van een ‘eigen verbindingstaal’ waarmee ik me heb
ingespannen om het discours van de externe ICT-ers die het ICT-systeem introduceerden te
verbinden met het eigen kenmerkende discours van de marine zelf. Betrokkenen verstonden
elkaar slecht.120 En dat intrigeerde mij zeer.
De bevindingen heb ik onder meer opgedaan gedurende mijn functies als ICT-manager
bij het grote onderhoudsbedrijf van de Koninklijke Marine: het Marinebedrijf en als adviseur
bedrijfsvoering bij de centrale staf. De tijdsspanne van deze functies loopt van 2005 tot in
2016. Al die tijd ben ik (als medewerker van de ontvangende organisatie) betrokken geweest
bij de overgang van oude ICT-systemen naar het geïntegreerde informatiesysteem SAP. In
mijn functie als ICT-manager bij het Marinebedrijf ontwikkelde ik samen met een team
ervaringsdeskundigen een taalregister (genaamd de MILEDA-benaderingswijze)121 waarmee
we als ICT-afdeling de projectleiding van het ICT-project en de medewerkers bij de lijnafdelingen probeerden te ondersteunen met hun overgang naar het nieuwe informatiesysteem. In
hoofdstuk 8 beschrijf ik het taalregister van MILEDA zelf. In dit hoofdstuk beperk ik me tot
een paar van de belangrijkste begrippen, in het bijzonder de begrippen patroon en stramien.
Deze begrippen zijn afkomstig uit het discours van de bouwkunde en hebben een meer
dynamische strekking dan het veelal statische en sleetse karakter van de meeste metaforen
behorend tot dit discours die in ICT-projecten veelvuldig gebezigd worden.
Bij het opstellen van de MILEDA-benadering heb ik me onder meer laten inspireren
door rapporten van de Algemene Rekenkamer, de opvattingen van sociaal constructionisten als Van Dongen, De Laat en Maas (1996) en bedrijfskundigen als Boonstra (2000) en
Het was het inzicht dat ik kreeg toen ik al enige tijd betrokken was bij de introductie van het SAP ICT-systeem bij Defensie. Het project bevond zich nog in de ontwerpfase.Veel nieuwe termen passeerden de revue. In Haagse bijeenkomsten
kregen we aan de hand van PowerPoints tekst en uitleg hoe de functionaliteiten van het ICT-systeem gebouwd zouden
worden. Er zou een bouwstenenfabriek worden ingericht, die functionele bouwstenen zou produceren. Eerlijk gezegd,
kon ik het nauwelijks volgen. Maar het klonk wel logisch.Toch wilde ik het begrijpen en stelde de vraag aan mijn collega’s
waarmee ik rondom de grote rechthoekige vergadertafel in een zaaltje van de Frederikskazerne zat: “Wat is nou eigenlijk
een bouwsteen?” Het bleef stil en er werd weggekeken. Ik besefte toen dat hier wel taal werd gebezigd maar niet begrepen
werd. Hier ontbrak kennis en kunde.
121
MILEDA is het acroniem voor MIgratie LEgacy DAta.
120
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Muntslag (2001) waarbij de laatste ook nadrukkelijk betrokken is geweest bij de voorbereidingen van de defensiebrede overgang naar het ERP ICT-systeem SAP. Ook het werk van
Wierdsma (2005) met als titel Co-creatie van verandering inspireerde me zeer om een antwoord
te vinden op de ‘hoe komt dat toch?’-vraag gesteld in het rapport van de Algemene Rekenkamer uit 2007. Een bemiddelend taalregister kan alleen in de praktijk zijn succes tonen. Ik
zocht daarom steeds naar een wijze van samenwerken die nauw aansluit bij het co-creëren
zoals Wierdsma dat onder woorden heeft gebracht. Zelf zo dicht op de uitvoering, bedacht
ik me, moet het toch mogelijk zijn om inzichten en ervaringen op te doen hoe projecten
georganiseerd kunnen worden om wel succesvol te zijn. In 2009 heb ik verslag gedaan van
dit onderzoek.122 Vervolgens ben ik, gesteund door mijn collega’s, op onderzoek gegaan naar
het verder doorgronden van de ICT-problematiek en heb gewerkt aan een verdere verfijning van de benaderingswijze. Bewust ben ik daarbij uitgegaan van het reilen en zeilen in
de bedrijfspraktijken zelf waar de introductie van het ICT-systeem plaatsvond en gepaard
ging met veranderingen in de werkwijzen van de verschillende bedrijfsteams of operationele eenheden. Ik noemde deze aandacht voor de bedrijfspraktijken zelf ook wel het rooddruktraject ter onderscheiding van het ontwerp, ofwel blauwdruktraject, dat bij aanvang van
het defensiebrede programma voor de ERP-introductie was opgesteld. Een belangrijk aspect
van het onderzoek van dit rooddruktraject was de aanwezige of juist (nog) niet aanwezige
kennis & kunde bij de uitvoerende medewerkers en de directe leidinggevenden om de noodzakelijk geachte veranderingen in de gaande werkwijzen van alledag in te passen.
De daadwerkelijke overgang van de oude ICT-systemen naar het geïntegreerde ERP-informatiesysteem SAP vond plaats in een groot aantal projecten verspreid over alle uitvoerende krijgsmachtdelen en de Haagse organisatie. Hiermee waren de medewerkers van het
programma SPEER belast.123 De medewerkers in deze projecten organiseerden hun werkmethodieken overeenkomstig de PRINCE II methodiek (Van Onna & Koning, 2005). In
deze projectmanagementmethodiek staat het opstellen van een Business Case (zie Vignet 5.4.)
centraal (p. 30). Als er geen geldige Business Case voor het project (meer) is, wordt het project
stopgezet. Bij het opzetten van een project dienen de doelstellingen SMART gedefinieerd te
worden (p. 89).124 Dit is bijvoorbeeld toepasbaar bij het formuleren van de organisatiebijdragen binnen de Business Case.
Als informatiemanager van het Marinebedrijf werd ook ik met mijn team geconfronteerd
met een moeizaam verloop van de SAP-introductie. Kennisgenomen van gelijkluidende ervaringen binnen en buiten Defensie en met de kennis van de onderzoeken van de Algemene
Vignet 5.4: De Business Case (De kleine PRINCE 2, 2002, p. 129).
Business Case
PRINCE2-component. Beschrijft de rechtvaardiging voor het opzetten en continueren van een
PRINCE-project. Geeft de redenen voor het project; beantwoordt het ‘waarom’ en bevat een overzicht
van de te verwachten kosten en baten. De Business Case wordt periodiek aangepast.

Zie Blank (2009).
Zie de verslaglegging daarover in hoofdstuk 2.
124
Dit houdt in: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Zie ook in deze dissertatie: voetnoot 115.
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Rekenkamer, ben ik vervolgens gaan nadenken over hoe een andere wijze van benaderen
van veranderingen in een organisatie kon worden ontwikkeld. Ik constateerde dat ondanks
het bij aanvang betrekken van medewerkers uit de bedrijfspraktijken bij het ontwikkelingen
van zogeheten blauwdrukken125 en daaropvolgende fit gap analyses,126 dat deze ontwerpen en
beschrijvende analyses onvoldoende de complexiteit van de bedrijfsvoeringen in de praktijk
weergaven. Met andere woorden: het SMART-maken van de doelstellingen lukte niet. Dit
kwam onder meer omdat in de dagelijkse praktijk in vele gevallen informele werkwijzen
waren ontstaan. Het vastleggen van al deze informeel gegroeide praktijken was hierdoor
een ondoenlijke zaak. Daarnaast bleek het voor oude ICT-systemen gebruikte woord legacy (bedrijfserfenis) ook van toepassing op de aanwezige beschrijvingen van werkprocessen,
besturing en kennisdocumenten. Het ondersteuningsprogramma voor aanpassing van de bedrijfsvoering en de werkwijzen kwamen daardoor moeizaam van de grond. Zo bleven veel
bedrijfsvraagtukken onopgelost en verdiepten zich de problemen over de betrouwbaarheid
van werkplanningen en de afspraken over onderlinge leveringen. Een extra complicerende
omstandigheid ontstond gedurende de overgang doordat door de omvang van de introductie,
een deel van de organisatie inmiddels was overgaan naar het nieuwe SAP-systeem terwijl
andere delen nog in de legacy-omgeving werkzaam waren. De gezamenlijke bedrijfseenheden
dienden echter wel de productielijnen te continueren. Nieuwe operationele missies (bijvoorbeeld anti-piraterij) dienden zich ondertussen volop aan.
Om toch een goed inzicht te krijgen in de bredere legacy van de bedrijfsvoering en de
noodzakelijke ondersteuning te kunnen organiseren koos ik samen met mijn team voor een
aanpak die qua insteek veel ontleende aan de wijze waarop verkenningsteams als voorbereiding op operationele missies te werk gaan: het in kaart brengen van de situatie ter plekke.

5.4. Het ICT-discours bevraagd: de bouwsteen-metafoor
Gedurende mijn werkzaamheden tijdens de introductie van het SAP ICT-systeem, heb ik
(zie Hoofdstuk 4) veelvuldig nagedacht met welke verbindingstaal ik een overbrugging zou
kunnen maken tussen het taalgebruik van de externe ICT-professionals en de vaktaal van de
marinecollega’s. Daarbij was bij mij steeds het besef aanwezig dat het nieuwe SAP ICT-systeem niet alleen een andere wijze van gebruik met zich mee zou brengen, maar evenzeer
ingrijpende veranderingen in de bedrijfspraktijk zelf zou geven. Veranderingen niet alleen
door het volgen van andere werkwijzen maar ook door een extra wijze van elkaar informeren en met elkaar communiceren; namelijk aan de hand van data verzameld en gegenereerd
door het ICT-systeem zelf. ERP ICT-systemen zoals SAP worden dan ook bestuurlijke informatiesystemen genoemd.
Geïnspireerd door het werk van Van Dongen et al. (1996), heb ik me gericht op de moge-

Ontwerp van de nieuwe bedrijfsvoering en werkwijzen waarmee na uitvoering ervan aangesloten wordt bij de eigenschappen van het geïntegreerde informatiesysteem SAP.
126
Een rapportage waarbij wordt vastgesteld welke delen van de bestaande bedrijfsvoering en werkwijzen overeenkomen
met de eigenschappen van het ERP ICT-systeem (fit) en waar er een delta of afwijking is vastgesteld tussen beide (gap).
125
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lijkheden van beeldspraak om dit veranderingsproces te begeleiden en daarmee mijn ‘eigen’
taal van begrippen te voorzien die werkzaam zouden kunnen zijn in het afstemmen van
betekenissen tussen het ICT-discours en het discours van de marine. De inspanningen waren
erop gericht elkaar wederzijds te begrijpen en daarmee een ‘elkaar verstaan’ te bereiken in
plaats van een ‘elkaar misverstaan’. Gezien de gevraagde veranderingen in de bedrijfsvoering en de informatiehuishouding was het nadenken erop gericht om juist die metaforen
te vinden en toe te passen die bewegen, stromen en veranderen qua associatie oproepen.
Doordat in de eerste jaren van de overgang naar het SAP-systeem127 enerzijds veel gebruik
werd gemaakt van de blauwdruktaal en anderzijds in het organisatorisch taalgebruik bij
de marine veelvuldig ‘statische’ begrippen worden toegepast, was een eerste aanvulling op
de MILEDA-ster er een dubbelster van te maken. Hierdoor kunnen niet alleen cognitieve
begrippen in zelfstandige náámwoorden in onderling verband gepresenteerd worden, maar
eveneens overeenkomstige relaties in wérkwoorden aangegeven worden. Werkwoorden die
veel meer rooddruktaal genereren terwijl de zelfstandig naamwoorden als cognitieve begrippen de bouwstenen vormen van de blauwdruktaal.128 Juist deze bouw(stenen) metaforen
blijken in de wetenschap van de afgelopen eeuwen een sterke geschiedenis te hebben als
metaforenfamilie (zie Vignet 5.5).
In het operationele discours van de marine is het eigen taalgebruik, als vanzelfsprekend,
een eerstegraads lid van de familie van ‘stromingsmetaforen’. Ook de wijze van het oefenen
in teamverband dat opwerken wordt genoemd, duidt op beweging en veranderingen op
groepsniveau. In de taal van sociaal constructionisten (Maas 1988) zijn deze teams in eerste
aanzet te beschouwen als ‘configuraties (-in wording)’. Maar bij nadere beschouwing worden
die configuraties in steeds hechtere en grotere verbanden opgewerkt naar een team met een
eensgezinde, afgestemde en eendrachtige samenwerking die op velerlei wijzen, waar ook ter
wereld, kan reageren op een diversiteit aan situaties die ook steeds weer (kunnen) veranderen.
Het bijzondere van de organisatie aan de wal is echter dat die eendracht en daarmee ook
Vignet 5.5: De bouwsteen als ‘denkeenheid’ (Pickstone, 2012, 16 juni; mijn cursivering).129
In een weergave van een interview met de wetenschapshistoricus John Pickstone wordt aangegeven dat rond
1800 de wetenschap ontstond zoals we die nu kennen. “Die nieuwe benadering, de focus op bouwstenen,
was typisch voor wat Pickstone de ‘Tweede Wetenschappelijke Revolutie’ noemt: de decennia rond 1800,
waarin veel wetenschappen hun huidige vorm kregen. […] Het is nog altijd een belangrijk kenmerk van
wetenschap: complexe onderwerpen analyseren tot hun basale bouwstenen, om die nader te onderzoeken.”
“De indeling werd bepaald door de bouwstenen waarmee een wetenschap zich bezighield,” vertelt Pickstone,
“Zaken die je kon begrijpen aan de hand van scheikundige elementen, vielen onder de scheikunde. Cellen
werden het terrein voor biologen, aardlagen van geologen, enzovoort.” Pickstone concludeert na zijn analyse:
“Dat betekende het einde van de algemeen ontwikkelde wetenschapper voor wie alle kennis open lag. De
moderne wetenschapper is een specialist, en is dat in de afgelopen twee eeuwen steeds meer geworden”.

Ook wel aangeduid als de ontwerpfase.
Zoals in paragraaf 5.3 opgemerkt heeft de rooddruktaal aandacht voor de praktijken bij de marine, terwijl de blaudruktaal hier specifiek verwijst naar het ontwerp dat bij aanvang van het defensiebrede programma voor de ERP-introductie
was opgesteld.
129
Het interview met John Pickstone vond plaats naar aanleiding de Descartes-Huygenslezing die hij gaf op 14 juni 2012
in Utrecht.
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Figuur 5.1: Still van Google: gezocht op ‘bouwstenenfabriek’ (Google, juni 2012).

de afstemming, eensgezindheid en eendrachtigheid van veranderen veel minder zichtbaar is.
Onderzoek naar dit fenomeen zal zeker een groot aantal voor de hand liggende verklaringen
opleveren: aan boord is het wezenlijk anders dan ‘aan de wal’ etcetera, maar ik richt me in
deze casus en onderzoek op het taalgebruik zelf.
Aan de wal heerst organisatietaal, aan boord vloeit maritiem operationele taal. Met het
introduceren van het werkwoord opwerken probeer ik doelbewust (al metonymiserend)
organisatietaal van de marine ‘aan de wal’ te verrijken om daarmee ook het teamleren in
de ondersteunende bedrijfspraktijken op gang te brengen. Een opwerken dat uiteindelijk
[voor het geheel van medewerkers en leidinggevenden binnen de gehele marine] ook een
overgaan betekent naar de nieuwe werkwijzen verbonden met het toepassen van een ERP
ICT-systeem. In deze paragraaf doe ik daar verslag van. Zoals eerder aangegeven, heeft dat
metonymiseren met het begrip opwerken, een bemoedigend resultaat opgeleverd. Maar dan
wel ‘aan boord’ bij de operationele teams zelf.
In mijn reflexief dossier doe ik geregeld verslag van het metaforiseren en metonymiseren,
waarbij ik ook andere begrippen als ‘verbindingstaal’ probeer te introduceren. Uit die ervaring blijkt dat metaforiseren en metonymiseren niet bepaald als het plukken van ‘laaghangend
taalfruit’ kan worden beschouwd. Ook op het andere discours (dat van de ICT-professionals)
heb ik het metaforiseren toegepast. In dit hoofdstuk doe ik daar verslag van. In het bijzonder heb ik daarbij de bouw-metafoor willen verrijken met begrippen die meer duiden op
het tot stand brengen van verbanden die waarneembaar zijn zonder dat een onderverdeling
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wordt aangebracht in afzonderlijke kenmerken of eenheden (i.e., bouwstenen). Een verband
moet dan ook niet als een vast geheel worden beschouwd, maar eerder als een emergerend
verschijnsel dat in zijn (her)kenbaarheid manifest wordt. De sleetse familie van de bouwmetaforen zou daarmee verrijkt kunnen worden met een meer op relatie en verbinding gericht
familielid. En waar verbanden tussen mensen veranderd kunnen worden, wordt de organisatorische behuizing dan als vanzelf mee verbouwd. Immers, zoals eerder gesteld: ‘Als mensen
organisaties bouwen, zijn ze zelf het bouwwerk’. In het interview met John Picktone (zie
Vignet 5.5) wordt driemaal gebruik gemaakt van de bouwstenen metafoor. De metafoor die
ook zo kenmerkend lijkt in de mechanistische wijze van ontwerpen en modelleren (afbeelden) van organisaties ten behoeve van de introductie van een ERP/SAP-informatiesysteem.
Het taalgebruik in de still (zie Figuur 5.1) is ‘sprekend’:
E-topia; Lage kosten, compleet ERP; Breakouts; De Winstfabriek;
NAV(igeren) in de cloud;
Realisatie van echte resultaatverbetering gebeurt vanaf de werkvloer.
Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de bouwstenen in samenhang…
E-topia?!
Maar wat zie je niet als je naar ‘bouwstenen in samenhang’ kijkt? Echte resultaatverbeteringen zie je pas echt op wérkvloeren, hoe die er in de praktijk ook uitzien. De crux zit in
het denken dat de werkvloer slechts bestaat uit een samenstel van ‘bouwstenen’. De afdeling
als bouwsteen, de werkplaats als bouwsteen, de operationele eenheid als bouwsteen. De eenheid als bouwsteen, de bouwsteen als eenheid.
Maar hoe is hier het cement te duiden? Waar verblijft de Haarlemmerolie of smeerolie
in de organisatie? Bouwstenen van het ERP ICT-systeem zijn toch dikwijls aan andere informatiesystemen gekoppeld via gebouwde interfaces. Het begrip interface kan echter ook in
een bredere betekenis worden gebruikt. Niet alleen draagt een interface zorg voor communicatieoverdracht tussen twee systemen, het begrip kan ook vanuit de natuurkunde begrepen
worden als een fasegrens tussen twee toestanden. Maar waar bevindt zich dan hier de ‘tussentoestand’? De interface kan de koppeling betreffen tussen twee informatiesystemen. Maar
betreft het de overgang tussen het systeem en zijn gebruikers dan is het ‘tussen’ (inter in het
latijn) meer dan een ‘te midden’ van twee (systeem)aangezichten (facies in het latijn). Hier kan
het ‘tussen’ geen bouwsteen meer zijn. Hier ontvouwt zich een context van inter faces.
Hier vloeit betekenis over. Een betekenis als gedragen door of betrokken op communicatie. Communicatie als (verbindende) draaggolf. En dat wat draagt zijn in een organisatie
niet alleen ICT-technieken, maar in het bijzonder ook mensen zelf. Betrokkenen op werkvloeren die door te communiceren en te informeren niet alleen betekenis verlenen aan het
organiseren maar het zelfs ook funderen als begrip. Alleen mensen organiseren. Technieken
en systemen zijn hulpmiddelen: supporting resources. Betrokkenen in organisaties vormen zo
het eerste ‘tussen’ of (inter)faces te midden van de hen beschikbaar gestelde functionaliteiten.
Zij maken gebruik van de informatie, -en communicatiestromen uit de hen ter beschikking
staande ICT-systemen.
Het introduceren van een nieuw ICT-systeem in een organisatie heeft onder meer tot
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doel communicatie– en informatiestromen die langs menselijke weg tot stand komen voortaan via ICT-systeemfunctionaliteiten te laten verlopen. Dit herinrichten van de informatiehuishouding van een organisatie is het ‘objectief ’ van elke migratie, implementatie, transitie etcetera, of hoe de introductie van een nieuw ICT-systeem ook benoemd en betekend
wordt tussen betrokkenen bij deze herinrichting (bestuurders, externe partners, projectteams,
ICT-afdelingen, uitvoerende managers, toekomstige gebruikers, etcetera). Uitgaande van het
perspectief van de gebruikers betekent dat de samenwerking en daarmee het-in-gesprek- zijn
tussen gebruikers onderling en in relatie tot de hen beschikbaar gestelde ICT-systeemfunctionaliteiten een ingrijpende herschikking ondergaat. Het intermenselijke interfácen wordt
voor een deel vervangen door technische ínterfaces van het ICT-systeem. Technische functionaliteiten (uitvoeren en volgen van transacties) vervangen zo het menselijke in-gesprek-zijn
met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden in een organisatie en het (bij)sturen
van een organisatie. Organiseren wordt organisatie.
Maar de overgang tussen een oude en een gewenste nieuwe organisatorische situatie
verlangt wel een in meer of minder mate geleide verandering georganiseerd door mensen
zelf. Betrokkenen zelf blijven de menselijke interfáce in de organisatorische introductie van
een ERP/SAP geïntegreerd informatie-en besturingsysteem. Zo komt het perspectief bij
organisatorische veranderingen weer bij de menselijke activiteiten zelf te liggen en daarmee
op de mogelijkheid van een ‘sociaal ontstollen’ van rationele structureringen. Want nogmaals
(bijgesteld):
Als mensen organisaties bouwen, vormen ze zelf het bouwwerk.
En bij de verbouwing, zijn ze dus zelf de verbouwers.
Toegepast op inrichters van organisaties is dan vervolgens de stelling dat waar zij organisaties tekenen, ze vervolgens zelf betekenis verlenen aan hun organiseren en daarmee vorm
en inhoud geven aan de taal van het organiseren. Maar waar moet je met een ingrijpende
verbouwing vooral op letten? Inderdaad op de bouwconstructie: de stramienen van het
bouwwerk.

5.5. Het stramien in een menselijk ‘bouwwerk’
In een organisatorische context worden bouwstenen gevormd door de blokjes van het organigram. In het dagelijks taalgebruik aangeduid als het harkje van verantwoordelijkheden
op basis waarvan een organisatie is ingericht. Degene die wijzen op dit ‘harkjesdenken’ aanhalen, doelen daarbij veelal op de starheid van dé organisatie. Het aanpassingsvermogen op
gewijzigde omstandigheden en nieuwe ontwikkelingen wordt als gering gezien. Maar een
harkje blijft een metafoor waarvan het veelvuldige gebruik ervan in de omgangstaal wijst op
een gestolde betekenis.
Hoe kan het metaforiseren hier helpen om tot ontstollen over te gaan. Is dit menselijk
‘bouwwerk’ ruimer te beschouwen dan enkel met de huidig toegepaste sleetse bouwmetaforen? Kan een ‘bevroren’ ontwerp ingewisseld worden door een meer ‘vloeiend’ patroon?
Welk inzicht kan ik hierover opdoen vanuit de etymologische geschiedenis?
In de bouwkunde is het gebruikmaken van het woord ontwerp (en model) slechts enige
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eeuwen oud. Gerritsen (2004) geeft in het voorwoord op haar dissertatie over Zeventiende-eeuwse Architectuurtekeningen aan: “In deze periode werd er niet alleen veel gebouwd,
maar is ook voor het eerst een nieuwe groep ontwerpers aan zet. Zij kwamen niet direct uit
het bouwvak, maar hadden een achtergrond als schilder of mathematicus en ze noemden
zich voor het eerst ‘architect’” (p. 7). Over de tekeningen rond de eeuwwisseling van de 17e
eeuw wordt gesteld; “De tekeningen werden aanvankelijk steeds aangeduid met de algemene
term patronen. […] Maten en schaalaanduiding zijn op deze tekeningen niet prominent aanwezig […] Meetbaarheid lijkt niet het belangrijkste doel te zijn […] In de eerste decennia
van de zeventiende eeuw werd meetbaarheid een belangrijk aandachtspunt en werd de projectie, waar voor onderdelen gebruik werd gemaakt van perspectief, goeddeels verlaten. […]
In diezelfde tijd maakte de term patroon steeds vaker plaats voor het begrip model” (p. 135).
Ligt in deze geschiedenis niet een mogelijkheid voor het oprekken van de bouwmetafoor,
een metaforische contextvariatie? En een afbeelding niet langer meer te benoemen als een
ontwerp of model, maar als een patroon? Een patroon als afbeelding waarin informatiestromen ‘zichtbaar’ worden gemaakt. Een patroon, niet om een weergave te hebben van de organisatie ten behoeve van de inrichting van het SAP-systeem, maar eerstens om een afgestemde
afbeelding te krijgen over hoe de voornaamste informatiestromen door de organisatie zijn of
kunnen worden gekanaliseerd. Informatiestromen die toegeleid (kunnen) worden naar (be)
raden en overleggen waarin deelnemers door middel van hun uitspraken (bijvoorbeeld, beslissingen of besluiten) de stromen qua richting en inhoud (willen) beïnvloeden. Het volgen
van informatiepatronen. Het ‘bouwbegrip’ patroon geeft daarmee de familie van de bouwmetaforen een meer dynamisch karakter.
Als zo de familie van de bouwmetaforen wordt uitgebreid, kan in het bijzonder de metafoor die toegepast wordt bij een aanpassing van een organisatie worden beschouwd: het
‘verbouwen’ van een organisatie. De volgende vragen zijn dan te stellen:
Waar richt zich die ‘verbouwing’ op?
Welke patronen kunnen hierbij worden onderkend?
De noodzakelijke verbouwing is ingrijpend: het is zaak de draagmuren van de bouwconstructie te vinden. Gericht op het hoe van veranderingen van de tweede orde (transformatie)
(Van Dongen et al., 1996, p. 231), kan ik nu het begrip organiseren zelf bevragen. En zo kom ik,
al metaforiserend, tot het introduceren van een nieuw begrip in het discours van de ICT-professie in het bijzonder en de organisatiekunde in de breedte: Het begrip stramien. Bijvoorbeeld
in de betekenis van: het zich rekenschap geven van het stramien of de stramienen van een organisatorisch bouwwerk of organisatie. In de figuurlijke zin wordt het begrip gebruikt in ‘een
vast stramien volgen’. In de letterlijke betekenis verwijst het begrip stramien naar:
• ‘Grof weefsel als ondergrond’ in de betekenis van ‘op het stramien staat een patroon
afgebeeld;
• Vastgelegde afspraken in een lay-out waardoor de vormgever meer éénheid en samenhang aanbrengt;
• Een reeks van objecten in eenzelfde maatvoering, breedte of zetting en;
• Vast lijnpatroon waarop beeldelementen worden gepositioneerd en dat wordt gebruikt
voor het ontwerpen en specificeren van…
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Op zoek naar bedrijfsstramienen
Met de ontwikkeling van zijn perspectieven op organiseren in organisaties geeft Wierdsma
(2005, 2014) een benadering voor het volgen van veranderingsprocessen in “[…] een werkelijkheid die in beweging is; een wereld die wordt” (p. 110-111). Aandacht ligt hierbij “vooral op het vermogen om voldoende interne variëteit te kunnen genereren.” Daarbij wordt
uitgegaan dat een “levensvatbare organisatie […] stabiliserende structuren en systemen ten
behoeve van de organisatie van de productie vergt” (p. 112). Deze stabiliserende structuren
en systemen zijn als cognitieve structureringen te beschouwen als “productie van organisatie”
(p. 111). Deze cognitieve structureringen kunnen, gerelateerd aan de opvattingen van Watzlawick et al. (1974), worden opgevat als het betrekkingsaspect, of achtergrond of context waarbinnen het inhoudsaspect (“organisatie van productie” (p. 112)) tot uiting wordt gebracht.
Hoe zijn nu deze op zich cognitieve structuren aan elkaar te relateren in de context van
een organisatie?130
Organisatie & data
In de bedrijfspraktijk vinden er door betekenisverlening ‘erkende’ organiseerprocessen plaats
die de productie van organisatie vorm en inhoud geven en zorgen voor allerhande organisatorische informatiestromen. Door op zoek te gaan naar het stramien van het organiseren
kunnen mogelijk verschillen onderkend worden in de organisatorische draagconstructies. In
het weefsel van organisatorische patronen worden bijvoorbeeld begrippen gehanteerd als:
• Directie, afdeling, werkplaats, operationele eenheid, etcetera ten behoeve van de organisatie van productie;
• Afdeling bedrijfsvoering & organisatie, planning & control, etcetera met betrekking tot
de productie van organisatie;
• Informatiesysteemlandschap, overleg-en stuurorganen, etcetera ten behoeve van de informatiehuishouding (de ‘dijken’ met het formele discours van het ‘rivieren-en kanalen
landschap’).
Het stramien is daarbij te identificeren aan de hand van besturingsmodelen, beleids -en
plandocumenten, organigrammen, orgaanbeschrijvingen, ICT-systeemkaarten, etcetera. Afbeeldingen daarvan worden weergegeven in vastgelegde en ingestelde data van de informatiesystemen die in de organisatie operationeel zijn. Ze zijn daarvoor zelfs constitutief: zonder
data geen organisatorische communicatie via het ICT-systeem. Maar het organisatorisch discours beperkt zich niet tot de informatiestromen afgeleid uit het geconfigureerde ICT-systeem. Ook de vergadertaal en onderlinge afstemmingen (her)vormen het organisatorische
informatielandschap. Het organisatie&data stramien geeft zo zicht op de vaak op voorhand
vastgelegde cognitieve of structurerende ordeningen die met het organiseren in organisaties
gepaard gaan en verleent taal aan het in-gesprek-zijn over de organisatorische inrichting.

Zie Hoofdstuk 8 voor de uitgebreide beschrijving van het taalregister of bedrijfsvocabulaire van de MILEDA-benadering.
130
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Kennis & kunde
Maar zoals eerder aangegeven wordt een organisatie of een bedrijf niet alleen gevormd door
cognitieve of structurerende ordeningen maar juist ook door relationele verbindingen: het
is en blijft mensenwerk. De organisatie van productie wordt in de werkelijkheid van alledag
ingevuld door samenwerkende collega’s die met verworven kennis en opgedane kunde en
expertises invulling geven aan het toebedeelde werk. In een gehele keten aan (proces)activiteiten blijven menselijke handelingen er, in meer of mindere mate, onderdeel van uitmaken.
En daar blijft expertise voor nodig; bijvoorbeeld bij het uitvoeren van transacties in een
informatiesysteem.
Processen & systemen
Werk kan als taken en opdrachten gestructureerd vastgelegd zijn of gemoduleerd zijn als
procesafbeeldingen op basis waarvan met behulp van technieken en systemen (bijvoorbeeld
een informatiesysteem) het werk tot uitvoering wordt gebracht. Het zijn de functionaliteiten
van de ICT-systemen die invulling geven aan de beschrijving van de stappen en de fases in
de processen.
Sturing & informatie
Uitvoering van werkzaamheden of activiteiten binnen een proces leveren informatie op voor
de sturing van werkzaamheden of processen. Informatie over de doorloop (throughput) en de
productie zelf (output) wordt gevoegd bij een analyse of appreciatie van die informatie (ofwel
van een betekenis voorzien). Deze ‘betekende’ informatiestroom wordt vervolgens weer gebruikt voor het eventuele bijsturen van werkzaamheden (de organisatie van de productie) of
indien noodzakelijk geacht voor het bijstellen van structurerende ordeningen in het bedrijf
(de productie van de organisatie).
Het onderling in relatie brengen van de te onderscheiden bedrijfsstramienen geeft zo een
eerste taal aan mogelijke disconnecties en misverstaan (het produceren van ‘bedrijfs- eigen’
verschil).Via het onderling vergelijken van de te identificeren patronen binnen een stramien
kunnen vervolgens de verschillen in de cognitieve of structurerende dan wel relationele
‘draagconstructies’ van bedrijven onder woorden worden gebracht.
Met het onderkennen van bedrijfsstramienen ontstaat een nieuw perspectief voor de
‘hoe komt dat toch?’-vraag. Kan het zijn dat het stramien sturing&informatie wel op papier
te onderscheiden is, maar in de praktijk onvoldoende te herkennen valt? Het discours van
het besturen klinkt welluidend, maar buiten directe gehoorafstand vallen de woorden stil.
Iets gaat níet zijn gang… En andersom, als je bijstuurt heb je informatie nodig. Op welke
informatie is er bijgestuurd? Was er wel voldoende besef van de praktijk van wel of juist niet
emergerende stramienen? Worden de condities voor het organiseren van de productie of de
veranderingen dien aangaande door het introduceren van een nieuw ICT-systeem wel echt
onderkend? Wordt het niet-weten wel beseft?
Ik veronderstel dat besef en kennis omtrent situaties in de praktijk bij het aangaan van
ICT-projecten ernstig tekortschieten. Het informeren over voortgang van de uitvoering is
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Vignet 5.6: ICT-problemen blijven nog jaren aanhouden (Nu.nl, 17 april 2018).

in hoofdzaak gelopen via het formele organisatie&data stramien, in het bijzonder door de
rapportages uit de ICT-systemen met hun gestandaardiseerde ‘control-taal’. De situatie ter
plekke blijft daardoor een Plek der Moeite gedurende het gehele traject van invoering; tot
op de dag van vandaag en ‘nog jaren’ langer, gezien de voortgaande ICT-problematiek (zie
Vignet 5.6). De weerbarstigheid van de problematiek blijft heersen.
Maar wat zegt dat over het begrip besturing? Is besturen nog wel een generatieve metafoor? Of is de sleetsheid en verletterlijking zodanig ingetreden dat slechts het stuur nog wordt
bewogen, terwijl de koppeling al lang in zijn vrij staat? Het wordt de hoogste tijd voor nader
onderzoek van het metaforengebruik in de bestuurskunde: het discours van het management
binnen de overheid. De hoogste tijd om een interdisciplinair onderzoek op te tuigen.

5.6 Ervaringen met de MILEDA-benadering
De eerste ervaringen met het toepassen van de MILEDA-benaderingswijze (zie Figuur 5.2)
waren positief. De in een verkenningsteam opgenomen SAP ICT-deskundigen (zie Figuur
5.3) konden al snel ondersteuning verlenen aan de gebruikers van het systeem. De constatering was dat de kennis van de medewerkers en hun leidinggevenden niet voldoende was om
de eigen werkzaamheden met gebruik van de nieuwe ICT uit te voeren. Door de inrichting
van het ICT-systeem bestaat er een wederzijdse afhankelijkheid tussen medewerkers van
verschillende functiegebieden bij gebruik ervan. Als een monteur bijvoorbeeld een schademelding niet volledig invult kan een logistiek medewerker via het ICT-systeem niet zorgen
voor een vervangend onderdeel. Omdat de installatie vervolgens wel gemaakt moet worden,
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gaat de monteur zelf naar het magazijn om daar ‘zijn spullen’ te halen, waardoor vervolgens
de administratie niet meer klopt en er geen automatische ‘SAP-aanvraag’ voor ophoging
van de voorraad plaatsvindt. Na verloop van tijd en bij voortduring van de storingen, raakt
vervolgens de ‘boordvoorraad’ op en grijpt de monteur mis. De installatie blijft dan buiten
gebruik tot het volgende havenbezoek. Maar die installatie kan wel een cruciale functie hebben voor de operationele inzetbaarheid van het schip. Leidinggevenden waren vaak niet op
de hoogte van monitorfuncties van het SAP-systeem om het verloop van de activiteiten, de
stand van zaken van voorraden en de status van de installaties te volgen. In werkoverleggen,
onderling en met collega’s uit andere functiegebieden, werden de problemen (as usual, zoals
gewend) wel besproken en vaak daarna (can do) opgelost, maar doordat de uitvoerend medewerkers steeds afhankelijker waren geworden van de informatie die automatisch door het
SAP-systeem wel of juist niet werd gegenereerd, ontstond er gaandeweg een steeds grotere
kloof tussen de werkelijkheid van het systeem en de werkelijkheid in de praktijk. Dit kwam
voor een belangrijk deel ook doordat de informatie (data) die overgezet was uit de oude
legacy-systemen ook al niet meer overeenkwam met de werkelijkheid in de praktijk. Het niet
weggewerkt zijn van deze ‘vervuiling’ zorgde voor een belangrijk deel voor de valse start met
het werken van het nieuwe ICT-systeem. Een onvoldoende besef daarover zorgde voor ‘het
doormodderen’ door de uitvoerende gebruikers. Ze werden ermee opgescheept en konden
er zelf niets aan doen. Ook verkeerd of niet ingevulde gegevens door de centrale ‘Haagse’
organisatie zorgde voor verdere verduurzaming van het doormodderen.
Tot op de dag van vandaag gaat dit door en is de lemen laag van het bureaucratische
middenkader overspoeld door een onpersoonlijke modderstroom aan data van het ERP
ICT-informatiesysteem. Iets gaat zijn gang…
Figuur 5.2: Sheet uit het eindrapport van de projectleider (Onderzoeksjournaal).
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Figuur 5.3: Motto van het team voor SAP Ondersteuning.

Waar woningen onbewoonbaar verklaard kunnen worden, kunnen organisaties inmiddels
onbegaanbaar worden verklaard. De lerende organisatie bestond al niet maar zal ook niet
meer kunnen bestaan. Slechts mensen kunnen al doende en lerend organiseren.
Aan boord konden de medewerkers van het verkenningsteam een directe bijdrage leveren
aan het verbeteren van de werkwijzen. Leidinggevenden kregen ondersteuning bij het maken
van een overzicht uit het SAP-systeem van de status van hun bedrijfsvoering. Uitvoerende
gebruikers leerden hoe ze juist ook de datavelden moesten invullen die van belang waren
voor collega’s uit een andere dienst. Een lijst met uit te voeren acties werd aan het einde
van de ‘aan boord’-periode mee terug genomen naar ‘de wal’ om daar vervolgens te worden
opgepakt. Immers, de ingerichte activiteitenketens in het SAP-systeem eindigden dan wel
bij de operationele eindgebruikers, maar startten daar waar het (door al het reorganiseren bij
Defensie) als het meest efficiënt werd beschouwd: in Den Haag, op de Veluwe, in Limburg.
Doelmatig misschien, doeltreffend allerminst. Een groot deel van de bevoorrading stokte.
Zelfs de toelevering van toiletrollen bleek een probleem. En als er dan werd geleverd, kon
het zijn dat er in plaats van de standaardlevering van bijvoorbeeld 10 stuks, er opeens 10 volle
pallets op de kade stonden omdat er in het systeem een norm niet goed was ingevuld. Lekker
handig. In ieder geval genoeg toiletpapier! Maar vaak bleek het bevoorradingsdrama groter
als er helemaal geen norm was ingevuld.
Terug aan de wal bleven de contacten met de ondersteunde uitvoerende teams bestaan.
Het verkenningsteam bleef als vraagbaak dienen. Ook werden vervolgbezoeken uitgevoerd,
bijvoorbeeld tijdens de varende voorbereidingsperiode op weg naar een operationeel missiegebied. Het verkenningsteam werd gaandeweg een ondersteuningsteam in het (na een
onderhoudsperiode) voorbereiden van nieuw geformeerde bemanningen op een eventuele
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Vignet 5.7: ‘De kneukels’ van processenmanagement (Reflexief dossier, 2012, week 18).
Die wegen zijn met name ook ondoorgrondelijk door het taalgebruik. Het proces van wijzigen van
functionaliteit van het systeem of aanpassingen in de eraan gekoppelde bedrijfsvoering wordt ‘processenmanagement’ genoemd. En zo’n woord, daar krijgen mijn operationele collega’s ‘de kneukels van’. Het
‘processenmanagement’ levert ook weer nieuwe overlegstructuren op, waar nieuwe collega’s weer naartoe
moeten worden afgevaardigd en die ‘als vanouds’ in Den Haag worden georganiseerd. Het levert vooralsnog een ondoorzichtige procesgang op. En daar ligt de afgelopen weken wel een aandachtspunt van mij.

operatie. In marinetaal wordt dit opwerken genoemd: de schepen en hun bemanningen tot
inzet gerede eenheden maken. Het is een van de belangrijkste taken van het operationele
deel van de Koninklijke Marine, het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK).131
Maar waar we met bemanningen van schepen en de mariniers in Doorn stap voor stap
een band opbouwden door in de praktijk mee te helpen de gebruikers een-op-een te ondersteunen en zo goed en zo kwaad als het ging problemen op te lossen, bleken de problemen
zelf gaandeweg steeds vaker van onoplosbare aard. Op de wal werd op zoek gegaan in het
Helderse, maar vooral ook in het Haagse, naar die collega’s die problemen in het systeem en
met de onderbroken samenwerkingen konden oplossen. Die collega’s waren er wel en ze waren ook bekend. Alleen waren ze ondergebracht in een nieuwe organisatievorm: het procesVignet 5.8: Haagse ‘taalkringen’ (Reflexief dossier, 2012, week 20).
Afstemmen-met
Een korte werkweek met een hele drukke dag: dinsdag. ’s Morgens op en neer naar Den Haag om ‘s
middags weer terug in Den Helder een voorlichtingsbijeenkomst te geven aan de operationele collega’s
over het werken met het SAP-systeem en hun rol daarbij.
De centrale transitieorganisatie heeft in Den Haag een dag georganiseerd over het zogeheten kennismanagement. Hoe kan de kennis die centraal verworven is met het ontwerpen en bouwen van de
SAP-functionaliteiten behouden blijven en gedeeld worden met de collega’s van de defensieonderdelen.
Dit vraag is met name van belang als de centrale transitie organisatie vanaf 2014 wordt opgeheven en
de kennis juist ook decentraal belegd moet gaan worden. Voor mij geldt op dit ogenblik dat die kennis
vooralsnog zeer verspreid en moeizaam toegankelijk naar inhoud op te sporen, is ondanks de vele verwijzingen en links naar sites waar die kennis ontsloten kan worden. Is dat eigenlijk wel kennis wat daar
zogenaamd ontsloten kan worden? Het is soms een ‘ratjetoe’ aan in spreadsheets beschreven tekst. De
diepere betekenis ontgaat je vaak door de moeizaam leesbare wijze van opschrijven.Vaak met afkortingen
en hoog specialistisch taalgebruik. Enige uitleg ontbreekt. Ook de mate van actualiteit is onduidelijk. In
ieder geval is er voor ons vooralsnog geen totaalplaatje van te maken.
Hoewel we met de drie afgevaardigden uit Den Helder al ruim vertegenwoordigd zijn in Den
Haag op de dinsdag, sluit ik voor één sessie zelf ook aan. Centrale kwartiermaker processenmanagement
Erwin heeft mij gevraagd een presentatie te geven over de opzet en uitwerking van het Team SAP
Ondersteuning. Daar ga ik graag op in. Een prima gelegenheid om het verhaal breed binnen Defensie
op tafel te leggen. Hier schijnt toch een licht van transparantie door de ‘lemen laag’. De bijeenkomst is
druk bezocht. Alleen zie ik wel veel Haagse collega’s maar veel minder afgevaardigden van de andere
defensieonderdelen. De collega ‘kwartiermaker’ van de landmacht is zelfs geheel afwezig. Hij moet het
vooralsnog ook in z’n eentje opknappen. Dat is gezien de omvang van de taken natuurlijk ondoenlijk.
Licht in de gang is dan wel aan, maar zonder lucht om te ademen, wordt het maken van voortgang toch
lastig. Misschien kan ik binnenkort eens direct de toegang tot de collega’s van de landmacht opzoeken
om zo de drempel naar informatieoverdracht te beslechten.

131
Het Commando Zeestrijdkrachten vormen naast de Commando’s Landstrijdkrachten (CLAS) en Luchtstrijdkrachten
(CLSK) en de Koninklijk Marechaussee (KMAR) samen de operationele commando’s van Defensie.
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senmanagement. Het processenmanagement bleek al gauw -en naar mijn stellige overtuiging
is dit nog steeds actueel- de kleermaker van de keizer te zijn (zie Vignet 5.7).
Processenmanagement is zo’n woord, daar krijgen mijn collega’s de ‘kneukels’ van. Overigens was er wel geregeld contact met de Haagse collega’s.Voorlichtingsbijeenkomsten, brainstorm-sessies en afstemmingsvergaderingen: er zijn er vele geweest. En altijd was daar de
PowerPoint; inclusief de onze.
Tijdens de bijeenkomsten waren we elkaar aan het informeren over en het overtuigen
van onze eigen logica met achter bullets opgeschreven zinnen van gebeitelde statements.Vaak
nog aangevuld met schema’s met koppelpijltjes die oorzaak ßà gevolg relaties weergaven.
In de wereld van de PowerPoint karaoke zijn alle problemen van tijd, geld en inhoud in een
paar sheets verdwenen als sneeuw voor de zon. Maar hoe nu verder? Begrepen we elkaar wel
echt? Inspanningen waren er altijd, maar resultaten bleven grotendeels uit. Zelfs de kleinste
gevraagde aanpassingen in het SAP-systeem bleven achterwege: “Nee, de procesmodeleigenaar ging daarover” of “de procescoördinator moest het eerst inbrengen in het change management-beraad.” Maar eerst moest de key user adviseren, terwijl de superuser toch echt wist hoe
het ook zou kunnen. Dat klonk allemaal prachtig en op de sheet zag het er logisch uit. Maar
wie waren al die collega’s? Vaak bleek het alleen een ‘functiebenaming’ te zijn waar het ‘warme lichaam’ nog bij gevonden moest worden. En begrepen ze zelf wel hoe de bedrijfsvoering werkte of zou moeten werken en hoe de functionaliteiten van het ERP ICT-systeem
werkten. Er waren wel opleidingen over het werken met het ICT-systeem zelf maar hoe
stafcollega’s verbindingen konden maken tussen de (door reorganisaties voortdurend veranderende) bedrijfsvoering van Defensie en de feitelijke mogelijkheden van het SAP-systeem,
bleef grotendeels in de documentenbrei verborgen (zie Vignet 5.8). Er waren wel platen:
The Proces Master Files. Die beeldplaten waren de in ontwerpfase vastgesteld door het Haagse
niveau. Aan de hand van de getekende relaties op die beeldplaten werd de inrichting van het
systeem bepaald. Maar wie of wat stuurde er eigenlijk? En wat werd er eigenlijk bepaald?
De platen vormden een soort van plattegrond van hoe in grote overzichtelijke stromen
de productie en diensten door de defensieorganisatie heen geleid moesten worden. Maar er
is een fundamenteel verschil tussen een abstracte rationele afbeelding die de naam draagt van
proces en het samenstel aan werkzaamheden die in de praktijk in relationeel verband zijn
waar te nemen. Het topmanagement, de ICT-consultants en de eerste projectleiding hebben
van hun ontwerp hun werkelijkheid willen maken en zijn daarbij al vanaf het begin van het
project van die werkelijkheid uitgegaan. Maar al gauw bleek dat het high level design ingrijpend verschilde van low level realities. En zo kon ook in dit ICT-project al snel de vlag van ‘te
lang, te duur en te weinig’ gehesen worden.
Het is te vergelijken met de plattegrond van Almere toen die nog op de tekentafels lag.
Op de groene weide van de nieuwe polder, zou ermee een compleet nieuwe stad met optimale infrastructuur worden gebouwd. Maar was de huidige defensieorganisatie wel als een
‘groene weide’ te beschouwen? Nee, die leek meer op Amsterdam. Hoewel je hoog over een
overzichtelijke stedebouwkundige structuur bijvoorbeeld ringweg en grachtengordels kan
ontwaren, lost bij het afdalen de herkenbare structuur op en verandert het in een mêlee van
hoekige straatjes en bochtige grachtjes. Heel gezellig. Maar ga daar maar eens grootschalig
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Vignet 5.9: Defensiebrede onmacht.
Appreciatie projectresultaat
Teleurstellend bleek de defensiebrede onmacht om een adequaat […] ‘issue-en escalatieproces’ te laten
functioneren waardoor inrichtende en operationele randvoorwaarden niet of nauwelijks tot stand kwamen […] op het uitvoerend niveau van de organisatie.
Daarnaast bleek de gestelde prioriteit van het commando/management om daadwerkelijk haar integrale bedrijfsvoering op een nieuwe leest […] te schoeien niet hoog genoeg was om de uitvoerende
managers te bewegen ‘de winkel’ anders in te richten in plaats van onbeperkt open te houden.

een complete herinrichting die overeenkomt met de ruimtelijke structuur van Almere doorvoeren. De Amsterdammers zien je al komen.
Een ERP ICT-systeem introduceren in een overheidsorganisatie is een zeer ingrijpende
verbouwing in plaats van een alomvattende bouw. En eentje waar ‘de bewoners’ gewoon
doorgaan met verblijven en werken. Waar de defensietop en leiding van het implementatieprogramma (SPEER) vooral stuurden op de vastgestelde ontwerpen, hadden de uitvoerende
operationele commandanten hun handen vol aan het openhouden van de winkel waarvan
gelijktijdig door anderen alle schappen werden herschikt en verplaatst. Heb dan nog maar
eens tijd om de klant dienstbaar uit te leggen waar het toiletpapier staat of zou moeten staan
vanwege het lege schap met daarop wel een sticker: deze week in de bonus!
De ingeslagen weg, met de in eerste instantie succesvolle aanpak, bleek niet langer begaanbaar. De geloofwaardigheid van de ondersteuning gericht op het oplossen van problemen bij de gebruikers bleek steeds meer onder druk te komen. Het project werd onderbroken. Teleurstelling was mijn deel (zie Vignet 5.9).
Het niet kunnen bereiken van de projectdoelstellingen bleek ook te gelden voor andere
projecten binnen de marine die nauw bij de overgang naar het SAP ICT-systeem betrokken
waren. In een voorstel aan de Admiraliteitsraad over de beëindiging van de projecten werden
onder meer de volgende bevindingen daarover opgesomd:
• Bevindingen betreffen veelal oude bedrijfsproblematiek;
• Reorganisatie wordt ontkoppeld aangelopen met de inrichting van het SAP-systeem;
• Geen integrale benadering inrichtingen;
• Geen expliciet vastgestelde bedrijfsregels t.b.v. inrichting SAP-systeem;
• Beperkte rolneming verantwoordelijke lijn en bedrijfsvoering.
De Admiraliteitsraad nam het voorstel over en besloot voor het behalen van hernieuwd
gestelde doelen tot het instellen van een nieuw overkoepelend programma onder leiding van
een programmamanager, die in de marine en vanuit de marine slagvaardiger de verdere uitvoering van de introductie van het SAP ICT-systeem ter hand zou kunnen nemen. Expliciet
werd verder aangegeven dat het programma conform de programmamethodiek MSP (Managing Succesful Programmes) moest worden opgezet waarbij de in scope te brengen projecten
en werkpakketten overeenkomstig de PRINCE-II-methodiek zouden worden ingericht. De
inmiddels als Team SAP Ondersteuning (TSO) bekend geworden groep zou vervolgens haar
ondersteunende werkzaamheden onder de hoede van het programma Zeeketen voortzetten.
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5.7 Doorgaan met onderzoeken
In de afgelopen jaren heb ik, ondersteund door nabije collega’s en enkele ervaren ICT-adviseurs van buiten de marine, gewerkt aan het opzetten van een methodologie om op een
geleide wijze nieuwe ICT-systemen te introduceren in bestaande bedrijfspraktijken. Met
het opstellen van en werken met deze methodologie,132 wil ik een invulling geven aan mijn
zorg over de overheidsbrede constatering met betrekking tot de weerbarstigheid van de
ICT-problematiek. Een zorg die gevoed wordt doordat ik zelf (als medewerker binnen de
marine) al vele jaren in verschillende functies en rollen betrokken ben bij ICT-projecten van
de defensieorganisatie. Dit werken aan ‘de binnenkant van de verandering’ heeft geleid, door
het kennisnemen van de constateringen en analyses vanaf ‘de buitenkant van de verandering’
door onder meer de Algemene Rekenkamer, tot verwondering en zelfreflectie. Zelfreflectie
over de mogelijkheid om een eigen bijdrage te leveren aan een verrijkend perspectief om
bekwaamheden te laten ontstaan waarmee gewenste vervangingen van ICT-systemen en
daarmee verbonden veranderingen van werkwijzen met slagvaardigheid ter hand kunnen
worden genomen.
Nadenkend over zo’n verrijkend perspectief is het bij het uitwerken van de MILEDA-benadering steeds de vraag hoe deze denkwijze op veranderen te omschrijven. Het is gemakkelijk gezegd dat het geen ontwerp, blauwdruk of stappenplan voor het uitvoeren van ICT-projecten beoogt te zijn. Maar in afgebeelde vorm oogt het op z’n minst wel als zodanig en in
uitgeschreven vorm leest het als cognitief gestructureerd. Over bedrijfspraktijken, relationeel
verbinden en co-creëren schrijven, is duidelijk anders dan zelf in de praktijk aanwezig zijn
en ervaringen op doen in de ‘volle’ context zelf. Dat vraagt bescheidenheid en een omkering
van gedachten.
Na meer dan tien jaar werken áán en mét MILEDA, probeer ik voor mijzelf te overdenken hoe dit werken aan en met is verlopen. In de hier voorgaande paragrafen heb ik daarvan,
zowel in woorden als in beelden, uitsneden weergegeven. Tezamen met de onderliggende
documenten133 is voor mij (haast ongemerkt) een eerste opzet van een geschiedenis ontstaan
in de betekenis zoals Foucault die eraan geeft. Een geschiedenis met een persoonlijk perspectief vanuit een bedrijfspraktijk. Is dit niet een eerste stap op weg naar theorievorming zoals
Gergen (1992) dat stelt en waarbij theorieën geen afgeleiden meer zijn van their truth value
maar van pragmatic implications (p. 217)? Als theorieën afgeleid kunnen worden van manifeste
verbanden die te onderkennen zijn in en tussen optredende gebeurtenissen in de praktijk,
kunnen er ook benaderingen zijn waarmee de optredende gebeurtenissen geïdentificeerd en
gekenmerkt kunnen worden. Maar deze benaderingen ontstaan al emergerend in het verloop
van de gebeurtenissen zelf. Daar zit de crux van de opvatting van Gergen. Benadering en
benaderde zijn constitutief voor elkaar.
Het is die ontwikkeling die mijn werken aan en met MILEDA de afgelopen jaar heeft
doorgemaakt. Terugkijkend realiseer ik mij dat de eerste opzet veel weg heeft van een klassiek theoretisch ontwerp of model. Een model verrijkt vanuit een eerder model namelijk dat
MILEDA-benaderingswijze genoemd.
In het bijzonder mijn reflexief dossier bijgehouden tussen 2010 en 2012 en de documenten opgenomen in het onderzoeksjournaal.
132
133
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van het zogeheten informatiekruis. Een representatie van een organisatorische werkelijkheid
die een relatie legt tussen de organisatie en (systeem)data in een verticale as en (bedrijfs)processen en (informatie)systemen op een horizontale as. Een representatie die, mijns inziens,
te beperkt was om inzicht te krijgen en te houden in de veranderingen die in de bedrijfsvoering (BV) en de (bestuurlijke) informatievoorziening (IV) optreden door een overgang
naar een ERP ICT-systeem. Het model werd daarom uitgebreid met twee diagonale assen,
sturing & informatie en kennis & kunde. Zo ontstond de eerste achtkantige ster waarbij de
begrippen (aangegeven als bedrijfsaspecten) als een netwerk aan elkaar gerelateerd werden.134
De stelling was vervolgens dat bij een aanpassing (verstoring) van een of meer bedrijfsaspecten de overige aspecten ook aangepast moesten worden om het gehele bedrijfsnetwerk
weer in evenwicht te brengen. Het geven van geen of te weinig aandacht en ondersteuning
voor de aanpassingen op het gebied van sturing & informatie en kennis & kunde waren en
zijn vanuit een positivistische grondhouding dan ook verklaringen voor de teleurstellende
voortgang van ICT-projecten. Het zouden dan ook de antwoorden zijn als de vraag geluid
had: Waarom komt het toch?
In de loop van de jaren en geïnspireerd door poststructuralistische denkers en onderzoekers, leek het mij dat het model wel een overzicht gaf op het geheel of delen van de
organisatie maar het een beperkt inzicht bood in de vele relaties en verbanden tussen werk,
werkwijzen, uitvoerenden en leidinggevenden. Laat staan dat het ‘geheel’ ook nog eens aan
voortdurende verandering onderhevig was. Met het toevoegen van overeenkomende werkwoorden (weergegeven in een tweede ster) ontstond op zich meer zicht op een bedrijfspraktijk zelf.Vindt een activiteit plaats of niet? Maar pas bij het in gesprek gaan met betrokkenen
ontstond de verwoording van de situatie. Een verwoording die recht deed aan het specifieke
van de situatie, bijvoorbeeld de kennis en vaardigheden van betrokkenen met betrekking
tot het gebruik van het nieuwe ICT-informatiesysteem. Om vervolgens in het gesprek over
die bevindingen met betrokkenen een ‘letterlijke’ overeenstemming te bereiken. Er bleek
een grote behoefte bij betrokkenen (veelal uitvoerende gebruikers) aan meer kennis over
het gebruik van het ICT-systeem in de specifieke werksituatie. Ook het in teamverband
werken met het ICT-systeem vroeg om veel eerste ondersteuning. De vaak als te algemeen
beschouwde basisopleiding ‘in het land gegeven’ was onvoldoende toegepast op het teamwerken aan boord en bij de mariniers in Doorn. Aan het ondersteunen bij het leren omgaan
met de mogelijkheden van het ICT-systeem, bleek een grote behoefte. De kennis & kunde-as was zo niet langer meer een uitgedachte cognitieve structuur maar een onder woorden
gebracht stramien dat manifest werd als gevolg van ervaringen opgedaan in de praktijk. Of,
de woorden van Maas (1988 en 1999) volgend: een ‘wat is een wie is een wat’ ofwel een
cognitief structureel inzicht in een sociaal relationeel verband. Een verband samenkomend in
een sociaal cognitieve manifestatie in een werkelijkheid die als een dynamics of becoming kan
worden aanschouwd.
Met deze ervaringen, en eveneens die ten aanzien van andere stramienen, is MILEDA
van ontwerp en aanpak in de loop van de jaren omgevormd tot een wijze van benadering
waarmee de onderzoeker, ondersteuner of veranderaar in kenmerkende hoofdthema’s zijn
134

De afbeelding van de MILEDA-ster is opgenomen in hoofdstuk 8.
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verhaal kan doen en op schrift kan stellen. Dit hoofdstuk kan dan ook beschouwd worden als
een aanzet tot een geschiedenis van een benaderingswijze voor het introduceren van nieuwe
ICT-systemen in een bedrijfspraktijk.
Bij deze geschiedenis gaat het mij niet om het openbaren van, zoals Chia (1996) stelt,
“static insights”, maar, overeenkomstig het denken van hem, om het te boven komen van (zie
ook hoofdstuk 4), “[…] the “inertia” of thinking in categorical terms so endemic to modern Western
thought.” Of, zoals hij het op dezelfde pagina verwoordt: “It is about shifting styles of thinking from
being (i.e., thinking in terms of “states”, “entities”, “events”, “attributes”) to becoming (i.e., thinking in
terms of primacy of “movement”, “unfolding”, “emergence”, “flux”, and “transportation” (p. 143).
Met het metaforiseren of metaforen maken probeer ik doelbewust de ‘statische’ bewoordingen van blauwdruktaal -met in het bijzonder de (re)organisatietaal- te verrijken met het
verhalen over dynamische relationele verbanden gevat in rooddruktaal en (her)organiseren.
De weerbarstigheid van de ICT-problematiek is daarbij niet een gegeven classificatie in de
‘buiten’ context van ‘de’ organisatie. De weerbarstigheid wordt bij vele leidinggevenden en
medewerkers van Defensie in de bedrijfspraktijken bijna dagelijks ervaren. En daarmee is
het begrip weerbarstigheid een bijzondere metafoor. Een metafoor met een overdrachtelijke
betekenis die allesbehalve op dynamiek en verandering wijst.
Eerder is de metafoor te beschouwen als een anomaly, een “conceptual “jolt”” (p. 143) - in
lijn met de opvattingen van Chia (1996). Er wordt dan gevraagd om een “problem finding”
wijze van denken. Een wijze van denken om een paradigm-shifting op gang te brengen. Waar
de ‘hoe komt dat toch?’-vraag in deze dissertatie gesteld wordt als uiting van de problem finding wijze van denken, is mijn metaforiseren of metaforen maken in deze casus bij de marine
gericht op een aannemen van een houding die Chia aanduidt als metaphorizers (p. 141). Een
houding die volgens hem van actuele waarde is om afstand te nemen van “[…] the modern tendency to reify, invert and then forget” (p. 142) en leidt tot “[…] our viewing the world as comprising a
succession of discrete configurations of matter.” Creating intelligibilities is ook voor Chia het devies en
metaforen zijn het middel dat hij daarvoor ter hand neemt. “As “transport vehicles”,135 metaphors
are eminently suited to carry out thinking along this endless journey of intellectual discovery” (p. 143).
Ik volg Chia ook in zijn opvatting dat cognitieve structuren niet worden afgewezen – “we
cannot think without such abstractions” - en onderschrijf zijn pleidooi om vigilant te reflecteren
op toepassingen ervan (p. 143).
Mijn kritiek op de bouwstenen-metafoor is op deze houding gebaseerd. Veranderingen
onder woorden brengen met statische ‘eenheidsmetaforen’, is als wonen in een huis dat nog
op de tekentafel ligt. En hoewel ons laagland uit de hoogte gezien vlak is, is het nog geen
flatland (zie Vignet 5.11). Dat is een weerbarstig misverstand.
Vignet 5.11: Concerning a Stranger from Spaceland (Abbott, 1984, p. 113).
“[…] The little Hexagon meditated on this a while and then said to me; “but you have been teaching me to raise
numbers to the third power: I suppose 3³ must mean something in Geometry; what does it mean?”
“Nothing at all,” replied I, “not at least in Geometry; for Geometry has only two dimensions.”
135
Chia geeft hierbij aan dat de betekenis van het woord metafoor teruggaat op het griekse metaphorikos wat transporteren
betekent.
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De vraag die ik mezelf gedurende het verloop van mijn werken met en aan de MILEDA-benadering steeds stel is of de interventies in woorden en taal ook het gewenste vervolg
hebben. Hier ligt een fundamenteel punt ter overdenking. Hoe zou ik dat kunnen vaststellen? Gegeven de vraag naar de verstaanbaarheid die ik in dit deel van mijn dissertatie behandel, lijkt terughoren of teruglezen van wat door anderen, collega’s of betrokkenen, gezegd
of geschreven wordt, daarvoor aanwijzingen te geven. In mijn reflexief dossier zijn diverse
voorbeelden opgenomen van dat terughoren of teruglezen. Maar deze ervaringen vinden
bijna altijd in een context plaats van een direct contact en gesprek of een ‘terugkoppeling’
vanuit een ander gesprek. Met andere woorden, tussen een ik en een jij of, indirect, een hij
of een zij. Maar verloopt de door mij ingelegde intentie van het gesprek ook naar contexten
van betrokkenen buiten mijn (kunnen) verstaan? Is het mogelijk ‘stil aan de overkant’ bij de
anderen: bij de ‘hennen en mennen’? Van Twist lijkt hierop te doelen als hij ‘de dood’ van de
schrijver en de lezer meldt. Als ik vervolgens Gergen volg bij wie this community the master
wordt, ademt de gemeenschap van ‘hennen en mennen’ betekenissen in en uit. Slechts de
‘geest’ van de gemeenschap verleent betekenissen. Die geest waart op een plek der moeite. Maar die geest is wel een luisterrijke geest. In en tussen al die synchrone contexten en
samenhangende con-teksten heerst een welhaast oorverdovende drukte van betekenis en
bewoording. Zijn daar mijn metafoor interventies mogelijk uit terug te beluisteren?
Vooralsnog beperkt. Het metonymiseren met het begrip opwerken met betrekking tot de
overgang naar het SAP ICT-systeem heeft wel enige school gemaakt. In het bijzonder op de
schepen. De taal van het opwerken bleek te werken bij de commandoteams. Er werd steeds begrip en ondersteuning uitgesproken voor de wijze waarop het inpassen van het SAP ICT-systeem zou worden opgepakt. Maar terug aan de wal, werden de oppikpunten gevoegd bij een
bestaande (al zeer lange) lijst van requests for change. Deze lijst was ondergebracht in een eigen
ICT-systeem136 beheerd door een specialist. De verbinding naar oorspronkelijke indieners of de
specifieke situatie bleek al snel verloren te gaan. Terugkoppeling op de oorspronkelijk oppikpunten bleek vervolgens nagenoeg ondoenlijk geworden. De taal van de changes sloot niet aan
op die van de ‘oppikpunten’. Er werd gecommuniceerd maar men begreep elkaar niet.
Als metonymie heeft het begrip opwerken als proto pro pars het vermogen om een
reeds bestaande werkelijkheid voorstelbaar én herkenbaar te maken. Als er binnen de marine gesproken wordt over opwerken, dan associeren betrokkenen dat vrijwel direct met een
context die cognitief structureel en sociaal relationeel hecht verbonden is. De opspanning in
bewoording en taal door het begrip opwerken schept een wereld waarin en waarover gesproken kan worden en waar hechting aanwezig is met een bedrijfspraktijk. Dat is de kracht van
het metonyme. Maar in de context van de organisatie ‘aan de wal’ blijkt het begrip niet de
opspanning van een voorstelbare én herkenbare context te bewerkstelligen. Het programma
BOEG dat de doorgaande veranderingen begeleidt, is dan wel het acroniem van ‘Bedrijfsvoering Opwerken En Gereedstellen’, maar met name de herkenbaarheid van de context
kan nader bevraagd worden. ‘Aan boord’ is ook niet ‘aan de wal’. Mogelijk is het begrip
opwerken toch niet de metaphorizer waarop ik mijn zinnen heb gezet. Maar de verandering
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Hiervoor werd het softwarepakket MANTIS gebruikt dat onder beheer stond van slechts één collega.
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gaat voort. En tijd is niet im Frage. Hoewel het onderzoek naar doorlooptijden van ‘succesvol’
metonymiseren in relatie tot het ‘uit de tijd lopen’ van ICT- projecten wel relevant kan zijn.
Waar het begrip opwerken, voorlopig, een beperkte zeggingskracht heeft, ligt dat anders
bij het begrip stramien. Naast de een succesvolle toepassing in de aanvangsfase van het programma BOEG, beluister ik in mijn werkomgeving in de staf van de marine (te midden van
leidinggevende collega’s) herhaaldelijk het gebruik van het begrip stramien als het gaat op
het aanduiden van een verband dat directe uitvoerende werkrelaties overstijgt. Taalgebruik
in de trant van: “Als ik het stramien volg…” Het duidt op het onder woorden brengen van
verbanden die op organisatie wijzen maar wel gekoppeld zijn aan ervaringen met thema’s
die met organisatie verbonden zijn. Net als bij de MILEDA-benadering zelf, lijkt hier sprake
van eerste pragmatic implications en een omdraaiing van ‘een wat is een wie’ naar een ‘een wie
is een wat’, ofwel van een introductie van een cognitief structurerend begrip dat gekoppeld
wordt aan personen, naar een duiden van een relationeel verband door ervaringen van betrokkenen. De helix van Maas (1988) is zo een andere wijze van verwoorden dat benadering
en benaderde constitutief voor elkaar zijn waarbij naar gelang het verloop van taalverbanden
een omkering van ‘perspectief ’ kan plaatsvinden. Kennen wordt kennis. Kennis wordt kunnen. Kunnen wordt kunde. Kunde wordt kennen, etcetera, etcetera.
Alleen, in het terughoren of beluisteren van het andere ‘perspectief ’, is (vanuit een groter bereik waarin ‘hennen en mennen’ het luisterpubliek én koor vormen) de stem van de
oorspronkelijke initiator (zender of auteur) niet meer terug te beluisteren. In de orde van het
discours is de solist een verdienstelijk koorlid geworden.
Als ik deze aanzet tot een geschiedenis van een handelingswijze voor het introduceren
van nieuwe ICT-systemen in een bedrijfspraktijk teruglees, valt me in het bijzonder de
afbeelding op van de routekaart die ik heb ontworpen voor het opwerken naar een geïnteFiguur 5.4: De ‘routekaart’ voor het ‘opwerken naar een geïntegreerde bedrijfsvoering.
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Figuur 5.5: Volwassenheidsmodellen, ‘Jacobsladders’ van de organisatiekunde
(Google still, 24 september 2016).

greerde bedrijfsvoering (zie Figuur 5.4). Ik omschrijf de afbeelding als: De overview van de
hiertoe te nemen stappen, inventarisaties, projectmatige- en beheermatige werkzaamheden.’
Reflecterend op mijn eigen werk en bovenstaand betoog, besef ik dat er iets bijzonders aan
de hand is met deze routekaart. De afbeelding is opgebouwd met cognitief structurerende
begrippen.137 En dat geldt niet alleen voor de zelfstandig naamwoorden, maar ook voor de
werkwoorden.
Het is een constellatie van het wat. Een constellatie waarin een stijgende pijl is opgenomen. Maar die stijgende peil en de werkwoorden staan hier niet voor ervaringen en bevindingen vanuit de praktijk. Het wat is, hoe graag ik het ook zou willen, nog niet gekoppeld
aan het wie. Hier wordt een logisch rationeel denkmodel gepresenteerd. Een ontwerp met
een positivistische inslag. De maakbare trap naar een veel belovende hoogte. Een onvervalste
Jacobsladder van de organisatiekunde (zie Figuur 5.5).
Het directe advies zou moeten luiden: ‘Wij van WC-eend, bevelen WC-eend níet aan.’
Toch intrigeert het opstellen en gebruiken van een overview waarin een route voor vooruitgang en ontwikkeling vertaald wordt in woord en beeld.138 De route begint veelal in de linkeronderhoek en eindigt in de gewenste, gewilde of gehoopte rechterbovenhoek. De woorddichtheid is groot tot zeer groot. In PowerPoint- presentaties is de overview vaak opgenomen
als een van de centrale sheets. Het levert dikwijls een kafkaiaans tafereel op. De presentator
‘tovert’ vanaf zijn laptop de sheet voor en begint zich eerst te verontschuldigen dat vanwege
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Inclusief het inmiddels tot ‘jeukwoord’ geworden begrip focus.
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de hoeveelheid tekst de sheet voor het publiek niet leesbaar is. Maar vervolgens begint hij wel
tegen een witte muur, bord of scherm aan te praten (druk wijzend op delen van de sheet en
daarbij bewegend van linksonder naar rechtsboven) zijn gehoor in de zaal veelal in opperste
verwarring achter (zich) latend. Speech by PowerPoint. Ja en ook ik heb me daar vele malen aan
schuldig gemaakt. De drang om ‘het verhaal’ in een keer als geheel over tafel te brengen, is
groot. Maar de verstaanbaarheid blijft laag. Achter al die ‘kapstokwoorden’ en -zinnen zitten
vele contexten waarin samenwerkingen op gang moeten komen en werkafspraken nog gemaakt moeten worden. De wereld van de blauwdruktaal kan op een sheet afgebeeld worden.
Maar werelden van rooddruktalen zijn slechts te beluisteren in de bedrijfspraktijken zelf. Een
overview aan de wand kan wel aanspreken maar zelf niet spreken.
De vele ‘wat’s’ van de overview zullen aan de vele ‘wie’s’ verbonden moeten worden.
De ‘wie’s’ die zich als betrokkenen allemaal onderling verstaanbaar dienen te maken om
met-elkaar in-gesprek te gaan over de ‘wat’s’ om zo het gevraagde veranderen in gang te
zetten en te houden. ‘Het verschil’ of ‘een derde’ die sociaal constructionisten als begrip toepassen om hier de betrekking tussen ‘de wat’s’ en ‘de wie’s’ aan te geven, wordt weergegeven
als context. 139 En achter de ‘wat’s’ van de context zitten vele wie’s in de praktijk verscholen.
Het is een drukte van belang in de context.
Deze contexten zijn vanwege hun synchroniciteit in beginsel voorhanden om in een
gaande situatie in te brengen. Maas (1999) noemt dit “het organiseren van contexten” waarbij
de verschillen en overeenkomsten “in en tussen contexten” (p. 29) geanalyseerd kunnen worden om vervolgens een handelingsperspectief op mogelijk nieuwe werkelijkheden te bieden.
Maar waar hebben de gesprekken plaatsgevonden over de vele ‘wat’s’ -en waarachter zich
vele ‘wie’s bevinden- die zijn weergegeven op een overview van een (ICT-)veranderingstraject? Aan de voorkant of bij aanvang van zo’n traject is er nog slechts de blauwdruktaal.
Tussen de ‘wat’s’ van de overview heerst in de bedrijfspraktijken nog de stilte van een Plek der
Moeite. Het lijkt op het oog van een orkaan, zoals Van Dongen, De Laat en Maas (1996) het
hebben over “een wervelwind van betekenissen” (p. 186). Er is sprake van een wervelwind
van betekenissen die simultaan aan de orde is in een interactie. Maar die wervelwind van
betekenissen waait vooralsnog met en rond de ‘wat’s’ van de cognities. En datzelfde gaat op
voor het con-tekst-begrip van Van Twist (1994): “Con-tekst: construct van onderzoeker, dat
empirisch kan worden herleid door op zoek te gaan naar verzamelingen van teksten die sterk
met elkaar verweven zijn en daarbij dezelfde ‘spraakmakende’ zegswijzen hebben” (p. 171).

138
Overviews gepresenteerd op PowerPoint sheets intrigeren. Ze doen me denken aan social imagenaries. Filosoof en theoloog
Laurens ten Kate gaat in zijn oratie in op de betekenis van dit begrip in de hedendaagse tijd: “[…] Social imaginaries zijn
gedeelde, tijdelijke, instabiele beeldruimtes waarin mensen zin geven aan hun levens, in ontmoeting maar ook in strijd met
anderen”. “[…] Social imagenaries zijn dus niet uitwendige objecten. We hebben ze niet, ze vormen niet de tools waarmee
we de zin van onze levens maken en claimen. We doen ze, en in deze creatieve dynamiek gebeurt er iets opmerkelijks: we
beginnen, zonder dat we het goed en wel doorhebben, te wonen in wat we zojuist geschapen hebben. De imagenaries worden beeldruimtes die ons in zich opnemen. We handelen en worden gehandeld. (Ten Kate, 2016, p. 36). Hoewel overviews
(vooralsnog) tweedimensionaal zijn, zie ik de nodige overeenkomsten. Je zou kunnen spreken over organisational imagenaries.
139
Van Dongen, De Laat en Maas (1996) stellen dat “[…] er in elke situatie sprake is van een ‘driepoligheid’ (p. 185) die ze
ook aanduiden als een “triadisering van de situatie” (ibid.): “Het gesprek van mijnheer A met mevrouw B vindt plaats ten
overstaan van of binnen een betrokkenheid op een C, die we nader kunnen omschrijven als een persoon, meerdere anderen,
een derde betekenis, etcetera” (ibid.).
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Maar in een werkelijkheid tussen mensen wordt een taal in de praktijk gesproken of
gelezen. En in deze werkelijkheid is dat de taal van het personeel (militair en burger) van de
Koninklijke Marine. Zij zijn de wie’s die zich de wat’s van het nieuwe ICT-systeem eigen
aan het maken zijn. Maar dat zich ‘eigen maken’ lukt vooralsnog niet naar verwachting. Aan
de wal en aan boord, wordt de taal van de rooddruk gesproken en van de blauwdruk (nog)
niet verstaan. Het nieuwe discours moet dus aanspreken bij de sprekers van het bestaande
discours. En blijkbaar spreekt dat nieuwe discours onvoldoende aan. Ook het aanspreekbaar
zijn is een aspect van verstaanbaarheid. “Ik versta wel je woorden, maar begrijp eigenlijk niet
wat je zegt.” Dan is er toch iets met die verstaanbaarheid aan de hand. Kan je wel echt luisteren naar een taal die je niet begrijpt? Hoe spreek je elkaar aan om wel in-gesprek te komen
en elkaar te begrijpen.
Maar met dit Hôtel Discours (waar kamerdeuren zo moeizaam lijken open te gaan) is als
context of con-tekst nóg iets bijzonders aan de hand.Volgend de voorzetten en aanzetten van
Foucault, Maas en Van Twist ontstaat het besef dat in het voorwaartse niet zozeer de tijd als
toekomst funderend is, maar het toekomende als ruimte.Terwijl naar het achterwaartse in het
verloop in de tijd vanuit het tekenen betekenissen ontstaan en daarmee, zoals Maas (1999)
stelt, het verlenen van betekenissen “achteraf geschiedt: nadat de werkelijkheid is gedaan”,
ontstaat naar het toekomende een “dynamics of becoming” (p. 29). Ligt hier mogelijk ook niet
de terughoudendheid van Foucault (1988) om niet langer “[…] naar de oneindige schat aan
verhulde betekenissen te zoeken” (p. 64), maar om in analyses het begrip mogelijkheidsvoorwaarde daarvoor in de plaats te stellen. En deze mogelijkheidsvoorwaarde richt zich hier in
mijn analyse (vanuit het discours) op het creëren van ruimte. De stelling is dan ook: Tijd
wordt getekend. Ruimte maakt mogelijk.
En de vraag die daarbij past is: “Bestaat toekomst in tijd of kan er slechts sprake zijn van
het toekomende in ruimte?” Niet de geplande tijd maar de verkregen ruimte is dan de mogelijkheidsvoorwaarde voor gewenste verandering.Tot nu toe sprak ik over context of con-tekst
als de omgeving waarin het discours zijn opwachting maakt. Maar als het bij veranderen gaat
om pragmatic implications, dan zal ik de ruimte zelf daar ook bij moeten betrekken: Een plek
der moeite als een plék der moeite. Of is een plaats der moeite een passender uitdrukking?
Wat leert Sloterdijk ons over de mens en de ruimte die hij inneemt om te zijn… of te
worden?
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Deel 3

DE ZAAK ZELF
“Waar zijn we, wanneer we
in het onbestemde zijn?”
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Intermezzo: „Wohin gehen die Mönche?“
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Als levende verbeeldingen van God trokken de eerste monniken zich terug in het mensonvriendelijke milieu van de woestijn om aan eigen lijf, of beter, in weerwil van eigen lijf, te
ervaren wat in-vuur en vlam-staan, wat in-de-ban-zijn-van en wat reeds-daar-zijn betekent.
De Syrische gebedsmeester Isaac von Ninive, een Nestorianer monnik uit de 7e eeuw heeft
deze monastische door- en overgang naar het gans-Andere in gedenkwaardige beelden onder
woorden gebracht:
De zeevarenden richtten voor hun navigatie de ogen op de sterren, op basis waarvan ze
de koers van hun schip naar de haven bepaalden. De monnik richtte zijn ogen op het gebed:
dat alleen wees hem de weg naar de haven van zijn bestemming. Onophoudelijk richtte
de monnik zijn blik op het gebed, dat hem daarmee het eiland toonde, waar hij zonder
gevaar kon aanlanden, om proviand aan boord te nemen, voordat hij weer ter zee ging, op
de zoektocht naar een verderweg gelegen eiland. Dit is de weg van de kluizenaar, zolang hij
wereldvreemd is. Hij verlaat het ene eiland in het verlangen naar het andere: die verschillende geestrijke ervaringen, die hij opdoet, zijn evenzovele eilanden, totdat hij afmeert bij
de stad, waarvan de bewoners niet meer reizen en waar een ieder vervuld is van dat wat hij
heeft. Gelukzalig diegene, wiens reis over de grote oceaan zonder tegenslag verloopt. <<141

>>

Isaac volgend wordt dus de vraag, waarheen de monniken gaan, op tweeërlij wijze beantwoord; enerzijds staat voor de heremieten zonder twijfel de stad van de hemelse stilstand,
het Jeruzalem van de zaligen, als absoluut doel voor ogen; anderszijds moeten zij, om de stad
van de laatste zaak te bereiken, >> in deze wereld << ter zee gaan om, van eiland naar eiland
springend, de oceaan over te steken. Wie nog twijfelt aan de wereldvormende macht van
de retoriek, vindt in deze passage de onderbouwing om zijn opvatting radicaal te veranderen. In de lezing van de monnik wordt de oceaan als metafoor voor de woestenij opgevat,
waarbij die woestenij de verbeelding is van de wachtkamer van de hemel. De heremiet in
zijn droge grot als zeevaarder - hij die bidt in zijn kloosterkamer als navigator naar de verste
oever, de ingesloten monnik als eilandspringer naar het postmortale Amerika - wie zou op
de gedachte zijn gekomen dat hij zoeken in zijn denken over het grote mysterie met behulp
van vertwijfelde verbeeldingen van het monnikenjargon zichzelf weet te presenteren als elementwisselend wezen?
In het gebruik van nautische metaforen uit zich de passie van het individu, die naar een
taal zoekt voor zijn paradoxale ontwikkeling op zijn tocht in het woeste onbekende. Ze kunnen de drang naar een bezorgend en wereldvormend in-de-wereld-komen inhoud verlenen
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Sloterdijk (1993a), p. 88-90.
Vertaling van tekst (>>…<<) van Sloterdijk, die deze passage citeert uit: Gouillard (1979).
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en ervoor zorgdragen dat het individu al tijdens zijn leven kan verhuizen naar die geheel
andere stad, die van Augustinus tot Bloch een machtige naam draagt: thuisland.Voor de metaforische extremisten werd de woestenij een psychonautische ruimte, waarin het verlangen,
zich volledig aan God over te geven, zichzelf beproeft. Het godsoordeel velde zich in meer
of minder geslaagde ophelderingen. Men moet dit niet verkeerd verstaan; de heiligen van de
woestenij zijn geen dichters; ze zijn atleten in een metaforische discipline, die wereldmensen
laat omvormen tot Godmensen. Deze overgang >> van hier naar daar << veronderstelt dat de
wereld, als een te onderscheiden derde tussen God en de mens, tot zijn opheffing bevestigd
wordt in zijn bestaan. Er kan pas sprake zijn van een zich >> hervestigen << in de dyade met
God als de triangulatie mens-wereld-God wordt herroepen.
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6.	“Waar zijn we, wanneer we in het
onbestemde zijn?”
6.1. In de stemming komen
In dit hoofdstuk vervolg ik mijn onderzoek naar de verstaanbaarheid van de ‘hoe komt dat
toch?’-vraag. In hoofdstuk 4 constateer ik dat het inbrengen van een derde in een context
of het introduceren van een eigen taalregister in een con-tekst te weinig verschil maakt om
een ander soort organiseren tot stand te brengen. Het ‘eigen’ taalgebruik dat ik de afgelopen
jaren in de vaktaal van defensie in het algemeen en de Koninklijke Marine in het bijzonder
probeer te introduceren krijgt maar zeer beperkt ingang. Ook de externe ICT-ers die binnen
Defensie het ERP ICT-systeem introduceerden toonden weinig belangstelling. In één op
één contacten proefde ik geregeld instemming. Maar de bevinding is dat het co-creëren van
een ‘verbindingstaal’ een meer dan behoorlijke inspanning vereist.
Deze inspanning gaat tot op de dag van vandaag door. De problematiek, het vraagstuk,
de gang der dingen: het verwondert me, het intrigeert me, het doet me nadenken. Deze dissertatie is er een weerslag van. Gaandeweg het nadenken, het schrijven, het blijven werken
aan de praktijk, vervlechten de invallen, de reflecties en de ervaringen zich. Maar het is niet
zo dat ik daarbij het idee heb dat er achter mij, in de tijd, een soort weefsel is gesponnen dat
ik kan terughalen in zijn patronen of stramienen. Ze vormen geen kenmerken of resultaten
van een onderzoeksdiscours en zijn geen representant van een achterliggend of onderliggend
dieper discours van een bloot te leggen waarheid of een navolgbare werkelijkheid. Maar
telkens weer komen ze wel opnieuw tot leven in mijn gedachten, her-inner ik mij ze in hun
mogelijkheden tot beïnvloeding en wil ze vervolgens voor hun praktische uitwerking weer
ter hand nemen. De inspiratie daarvoor vind ik in de nog steeds voortgaande stroom van
berichten over problematische ICT-projecten bij de overheid.142 Tot op de dag van vandaag
houdt het geroezemoes aan op plékken der moeite. Het discours van lemmingen in de richting van een fjord, het blijft een onweerstaanbare wil of drang om die energieke lemming te
zijn die aangeeft dat het wellicht tot sociaal voordeel strekt om links dan wel rechts af te slaan
in plaats van eenparig voort te bewegen richting de leegte.
Zou het kunnen zijn dat in praktische zin ‘grond onder de voeten houden’ juist nieuwe
bevindingen kan opleveren? Dat die gronding niet in een oorspronkelijker (te ‘ont-dekken’)
discours is gelegen maar zich in de ons aller omringende ruimte bevindt? Dat is een nieuwe
intrigerende invalshoek. Nieuwe vragen komen bij mij op. ‘Zijn discoursen ruimtelijk te
situeren?’Vervolgens bij instemming: ‘Hoe kunnen we die ruimte begaanbaar maken?’ en als
kernvraag ‘Hoe kunnen we ons in die ruimte verstaanbaar maken?’
In 2017 bijvoorbeeld het stopzetten van het ICT-project voor het opzetten van een landelijk persoonsregister als verwoord in een achtergrondsartikel in het NRC d.d. 2 december 2017 onder de titel: “Het systeem is niet beschikbaar” en de
ICT-problemen bij de belastingdienst als verwoord in een achtergrondsartikel in de Volkskrant d.d. 18 augustus 2017 onder
de titel: “Verstrikt geraakt in een Gordiaanse ict-knoop” (Zie Giebels & Leeuw, 2017).
142
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Peter Sloterdijk gaat in zijn driedelig werk Sferen143 uitgebreid in op de ruimtelijke omgeving waarin mensen samenkomen en samen zijn. “De vraag naar ons waar” is voor hem
“zinvoller dan ooit”. Voor zijn onderzoek naar dat waar van de mens introduceert hij het
begrip sfeer (p. 23). De sfeer is het intieme, ontsloten, gedeelde ronde dat mensen bewonen.
Hoe verstaat Sloterdijk het verstaanbaar zijn van elkaar in en omgeven door een sfeer? Hoe
ver strekt voor hem die verstaanbaarheid? Ik zal in dit hoofdstuk zijn denken over de invloed
van ruimte op het menselijk zijn nader onderzoeken.
Aan het eind van het eerste deel Bellen stelt Sloterdijk zich daaromtrent een bijzondere
vraag: “Waar zijn we, wanneer we in het onvertrouwde zijn” (p. 396)? Het begrip het onvertrouwde wordt door hem doelbewust gebruikt. Het onvertrouwde is de vertaling van
het Duitse das Ungeheure. Ik ga op zoek naar de toepassing van dit begrip in de Duitse cultuurgeschiedenis en probeer vat te krijgen op de betekenis van dat onvertrouwde in relatie
tot de verstaanbaarheid. Is het stil in het onvertrouwde? Of is er op z’n minst sprake van
‘een stemming’ die mogelijk tot afstemming gebracht kan worden? Van Tuinen (2004) stelt
in zijn overzicht van het oeuvre van Sloterdijk en zich baserend op Heidegger (zie Vignet
6.1) dat stemming een hoedanigheid bezit: “In de stemming wordt het bestaan vóór zijn zijn
geplaatst” (p. 108). Sloterdijk (2003) zelf geeft aan dat een stemming een sociale signaalfunctie heeft: “Wanneer de snaar van de existentie onder spanning komt te staan, gaat ze in de
klankkleur van een stemming of een stempelend klimaat trillen. Stemmingen echter […] zijn
in eerste instantie nooit een zaak van de individuen […] zij vormen zich als gedeelde atmosferen, emotioneel getinte gesteldheden, tussen verschillende mensen die de intieme ruimte
voor elkaar kleuren en openstellen” (p. 495-496).
Sfeer en stemming liggen in het Nederlands qua betekenis dichtbij elkaar, zijn haast
synoniemen. Welke handreikingen geeft Sloterdijk met betrekking tot sfeerveranderingen?
Welke rol speelt stemming daarbij? En kan ik daar met een eigen taalregister nog steeds een
rol in spelen? Hoe kan ik zelf verder op zoek gaan in het onvertrouwde? Want als ik (om
het stormfront te ontwijken) koers wijzig naar stuurboord of bakboord en daarmee het hele
schip en zijn bemanning meeneem, wie of wat zegt mij dat daar een van de achterwindse
eilanden ligt? Laat staan de haven van bestemming: het thuisfront.

Vignet 6.1: Het ontsluiten van stemming. (Heidegger, 1998, p. 181-182).
We zouden dat wat stemming ontsluit en hoe ze ontsluit fenomenaal volledig miskennen als we het ontslotene onder dezelfde noemer zouden brengen als datgene wat het gestemde erzijn ‘tegelijkertijd’ kent,
weet en gelooft. Ook als het erzijn in het geloof ‘zeker’ is van zijn ‘bestemming’, of rationeel opheldering
meent te kunnen verschaffen omtrent zijn herkomst, doet dat niets af aan de fenomenale omstandigheid
dat de stemming het erzijn oog in oog brengt met het dat van zijn […], dat het in onverbiddelijke raadselachtigheid aanstaart.
De stemming heeft telkens al het in-de-wereld-zijn als geheel ontsloten en maakt een zich-richten op…allereerst
mogelijk.
143
Het in het Nederlands verschenen Sferen omvat twee banden. De eerste band (2003) bevat deel 1, Bellen en deel 2 Globes.
Band 2 (2009) van Sferen bevat in het Nederlands het derde deel van de trilogie, Schuim.
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Vignet 6.2: De “omvang van al het zijnde” (Sloterdijk, 2003, p. 428).
Elk intelligent wezen is voortaan gedwongen zijn positie ten opzichte van het middelpunt te verifiëren:
bevinden we ons dicht bij het centrum van het Zijn en genieten we daar van joviale uitzichten? Of is
het juist onze afstand tot het midden, die ons in staat stelt op te helderen wie we zijn? Bevinden we ons
nog in de cirkel of zijn we eruit gezet? Zijn we verwant met het midden of zijn we ervan vervreemd?

6.2. Het begrip sfeer
Sloterdijk gaat in zijn Sferen (2003, 2009) uitgebreid in op omgevingen waarin mensen met
elkaar verkeren. De mens ziet hij als een sociaal wezen dat de “bezielde ruimte” (p. 16)
bewoont. Deze ruimtelijke omgevingen worden door Sloterdijk sferen genoemd. In deze
sferen geldt voor mensen niet zozeer “wat ze zijn” maar “waar ze zijn” (p. 22). Het waar van de
mens vormt voor Sloterdijk het centrale thema van zijn onderzoek: “De sfeer is het intieme,
ontsloten, gedeelde ronde dat mensen bewonen […] In sferen leven betekent de dimensie
voortbrengen die mensen kan bevatten. Sferen zijn ruimtescheppingen die als immuunsysteem werken, voor extatische wezens die het buiten op zich voelen inwerken” (p. 23).
Sloterdijk stelt zijn vraag naar het waar van de mens om “[…] het hedendaagse denken
zijn gevoel voor absolute lokalisatie terug te geven” (p. 22). Hierbij geldt het primaat van het
‘buiten’: “We zijn in een ‘buiten’ dat binnenwerelden draagt” (p. 23).
Het woord sfeer waarmee hij zo’n binnenwereld aanduidt ontleent hij aan het Griekse
sphaira wat bol betekent.Voor Sloterdijk geldt hierbij in het bijzonder de meetkundige betekenis van het woord. Door “de weergave van het Al” door een bol, ontstond in de klassieke
oudheid een directe relatie tussen “de denkende individuen en het centrum van het Zijn.
[…] De eenheid, de heelheid en de rondheid van het zijnde” (p. 427) kon zo eenduidig worden bepaald (zie Vignet 6.2).
Het in een sfeer zijn heeft dus voor Sloterdijk nadrukkelijk met vorm te maken. “‘Leven’,
‘sferen vormen’ en ‘denken’” (p. 8) veronderstellen betekenissen die dicht bij elkaar liggen.
Voor de existentie van mensen betekent dit “in-sferen-zijn” dat zij “ruimten die voor hen
zijn open gegaan” zijn gaan bewonen door er “vorm, inhoud, uitgebreidheid en relatieve
duur” aan te geven (p. 37). Sfeervorming betekent “het creëren van een binnenruimte” (p. 9).
Door hun “onvermijdelijke instabiliteit” kunnen sferen enerzijds imploderen anderzijds
kunnen ze zich echter ook tot “rijkere structuren” uitbreiden (p. 37). Sloterdijk introduceert
Vignet 6.3: Inspiratie (Sloterdijk, 2003 p. 24).
Wie zich op inspiratie beroept, geeft toe dat invallen geen triviale voorvallen zijn die men op elk willekeurig moment kan afdwingen. […] Of het de genius is die de influistering volbrengt, of het toeval
[dat] de dobbelstenen liet vallen zoals ze liggen, of het een breuk is in het gangbare begrippenapparaat
waardoor iets wat tot dusver ongedacht bleef in begrippen wordt uitgedrukt, of dat een productieve
dwaling het nieuwe tot stand brengt: welke instanties ook als afzender in aanmerking komen, de ontvanger weet elke keer dat hij of zij, los van eigen inspanningen, in zekere zin bezoekers van elders in zijn of
haar denken geherbergd heeft. Inspiratie - inblazing, ingeving, het plotseling opdoemen van het nieuwe;
dit concept duidde ooit […] op de omstandigheid dat een informerende kracht van superieure aard een
menselijk bewustzijn tot zijn mondstuk of klankbodem maakt.
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zo door het begrip sfeer een ruimteschepping met een semi-statisch en zelfs dynamisch karakter.
Waar een binnen is, is ook een buiten terwijl tussen beide interferentie optreedt en ook afzonderlijke ontwikkeling mogelijk is. De beïnvloeding van buitenaf kan door verschillende soorten
van inspiratie ontstaan (zie Vignet 6.3). Dat kan bijvoorbeeld tot een verandering leiden “[…]
in het gangbare begrippenkader waardoor iets wat tot dusverre ongedacht bleef in begrippen
wordt uitgedrukt” (p. 24). De beïnvloeding van buitenaf door “de opkomst van het uiterlijke,
vreemde, toevallige” vindt plaats in een “proces van werelddichting” waarbij het streven is “[…]
het uiterlijke, ook al is het nog zo gruwelijk en heterogeen […] in een verruimd innerlijk te
incorporeren”144 (p. 42): “Context verandert in tekst, net zo vaak en net zo lang tot het uiterlijke
weggewerkt of tot aanvaardbare proporties is teruggebracht. Ordening is in dit verband vooral
het resultaat van interieur op exterieur” (p. 42).
Zo zijn sferen “ruimtescheppingen die als immuunsysteem werken” (p. 23). Sferen ontstaan in
gemeenschap. Sloterdijk keert zich daarbij tegen het beeld dat hij “een levend wezen in zijn milieu” is.Voor hem geldt: “Ik ben een zwevend wezen met wie geniën ruimten creëren” (p. 311).
Het ruimtebegrip sferen wordt door Sloterdijk in verschillende hoedanigheden uitgewerkt. Op microniveau spreekt hij over bellen en op macroniveau over globes. Ook werkt hij
het begrip in een pluriforme hoedanigheid uit in de vorm van schuim. Bellen kenmerkt hij
als: “De intieme variant van het afgeronde in-vorm-zijn en de basismolecule van de hechte
relaties” (p. 48). Met zijn beschrijvingen van schuim gaat Sloterdijk in op het heden. Er doen
zich “revolutionaire vormveranderingen” voor: “Waar alles middelpunt is geworden, bestaat
geen geldig middelpunt meer; waar alles boodschappen verstuurt, gaat de vermeende centrale
afzender in de wirwar van die boodschappen verloren” (p. 55).
Sloterdijk spreekt van “gedecentreerde, kleine en middelgrote bellen” die zich met “[…]
bescheiden blikveld in een immens uitgestrekte wereld bewegen.” Er is sprake van “voortdurend verschuivende perspectieven” en hij roept op af te zien van het “drogbeeld van één
allesoverheersend gezichtspunt.” Immers, “De meeste wegen leiden níét naar Rome.” De
“intellectuele praktijk” is door deze ontwikkelingen voor Sloterdijk ingrijpend van aard veranderd: “Denken in het schuim is navigeren op labiele stromen” (p. 58).

6.3.Verstaanbaarheid in de sfeer145
Sloterdijk wijst aan de intieme sfeer op microniveau een aantal kenmerken toe. Zo manifesteert een sfeer zich als “resonantieruimte” (p. 342) die als medium voor menselijke communicatie dient. Sloterdijk gaat uitgebreid in op de hoedanigheid van de “sonosferische alliantie”
(p. 311) tussen zender en ontvanger. Hij stelt dat het bijzondere van een luisterend oor in
eerste instantie niet gelegen is in het vermogen een specifiek geluid op te pikken, maar dat
het in staat is uit een mogelijke overvloed van geluiden het niet wenselijke deel daarvan weg
te filteren, zodat het verlangde geluid overblijft. Sloterdijk onderzoekt vanuit fenomenologisch perspectief (zie Vignet 6.4) de eigenaardigheid van dat vermogen.
144
Sloterdijk voegt hierbij als illustratie een aforisme van Franz Kafka (1920, 20): “Luipaarden dringen de tempel binnen
en drinken de offerkruiken leeg; dat herhaalt zich keer op keer; ten slotte kan men het van tevoren berekenen, en gaat het
deel uitmaken van de ceremonie” (p. 42).
145
In de volgende paragraaf geef ik een voorbeeld van een ‘sonosferische alliantie’ in de eigen beroepspraktijk.
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Vignet 6.4: De “demonische explicietheid van de verwoording” (Sloterdijk, 2003, p. 335).
Welbeschouwd kan er in deze constateringen niets echt nieuws ter sprake komen, omdat er fundamentele relaties in worden uitgesproken die altijd al, in welke ideeën ook, meegedacht en meegenomen
moeten worden. Wat er als noviteit aan wordt toegevoegd kan nooit iets anders zijn dan de knisperende,
misschien wel demonische explicietheid van de verwoording. Wil de theoretische uiteenzetting effect
sorteren, dan moet men het geritsel horen van het cadeaupapier, waarin iets wat bijna bekend en ook
bijna weer vergeten was opnieuw aan de bezitter wordt overhandigd, als was het iets nieuws. Het is het
typische bijgeluid van de geschenken die de fenomenologie moet geven, want fenomenologisch schenken betekent niets nieuws helemaal opnieuw geven.

Hij stelt zich een aantal vragen (p. 312):
• Hoe is het mogelijk dat ik voor miljarden boodschappen een rots ben waartegen ze
zonder weerklank te pletter slaan, terwijl bepaalde stemmen en instructies mij ontsluiten en in trilling brengen […]?
• Op welke golflengte worden de woorden uitgezonden, die je zonder reserve doen
resoneren en bij het aanhoren waarvan het oor opengaat en zwelt […]?
• Vindt mijn bereikbaarheid voor bepaalde onontkoombare boodschappen niet haar
duistere ‘reden’ in het vermogen om te weerklinken, een vermogen dat tot dusver
nog niet voldoende aandacht heeft gekregen?
• Hoe is het openstaan als het ware a priori mogelijk?
Dat selectief openstaan en weerklinken van het gehoor vindt, volgens Sloterdijk, ook
plaats in de omgang met geschreven teksten (zie Vignet 6.5).
Hij spreekt over een “grondrecht om te luisteren zonder bijval” waarbij individuen het
recht hebben onderscheid te maken tussen “hypothesen en verlokkingen” (p. 314).
Sloterdijk illustreert zijn gedachten met betrekking tot het gehoor en het luistervermogen
met Homerus epos over Odysseus die (na zijn lange zeereis vol heldendaden) terugvarend
naar zijn thuishaven door een zee-engte moet varen waar sirenen hem toezingen en verleiden om aan land te gaan. Een verleiding die vele voorgangers van hem niet konden weerstaan. Ze komen roemloos aan hun einde. Om aan het verleidelijke gezang te ontkomen, laat
hij zich aan de mast vastbinden. Zijn roeiers (met dichtgestopte oren) krijgen de opdracht
stug door te roeien, ook als Odysseus hen verzoekt te stoppen. Sloterdijk analyseert de mogelijke opvattingen van Homerus met betrekking tot de achtergrond van deze vertelling. Hij
betoogt dat de oude Grieken hebben geleerd “[…] op [hun] hoede te zijn voor een bepaald
soort oorstreling” (p. 315) (zie Vignet 6.6). Die oorstreling komt van de eigen innerlijke stem.
De waarschuwing van Homerus is om op te passen voor de verleiding die van de innerlijke
stem uitgaat (p. 318). Maar, volgens Sloterdijk, zorgt die stem ook voor het besef van het ik
Vignet 6.5: ‘Cultuurdragende overtuigingskracht’ (Sloterdijk, 2003, p. 313).
Sinds de schriftcultuur haar wet tot gelding heeft gebracht, betekent subject-zijn vooral: van begin af aan
en in de meeste gevallen weerstand kunnen bieden aan de stortvloed van beelden, teksten, toespraken en
geschreven muziek, met uitzondering van zulke waarvan het recht op afdwinging van mijn toestemming
en instemming om welke redenen dan ook bij voorbaat erkend is - wij noemen ze iconen, heilige boeken, voorvaderlijke geschriften, hymnen en klassieken…
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Vignet 6.6: “Waar de sirenen zingen houden de winden op te waaien”
(Sloterdijk, 2003, p. 316-320, p. 326).
Homerus doet zijn best de invloedssfeer van deze merkwaardige muzikanten duidelijk af te bakenen:
waar de sirenen zingen houden de winden op te waaien, de schepen glijden geruisloos door de zee,
slechts door de kracht van de roeispanen voortbewogen; geen natuurgeluiden, geen branding, geen klapperend zeil – niets wedijvert met de stemmen om het oor van de slachtoffers (p. 316).
Hun geheim is dat ze precies die liederen voordragen waarin het oor van de passant zich maar wat
graag verliest. Sirenen beluisteren betekent dus: binnengetreden zijn in de binnenste ruimte van een intieme, innemende toonaard en voortaan bij de bron van de onontbeerlijke klank willen blijven. De fatale
zangeressen componeren hun liederen in het oor van hun luisteraars (p. 317).
Ze zingen van Odysseus, van de roem der gehele wereld enkel voor Odysseus alleen, als was hij zijn
horizon verloren en zijn plannen vergeten; ze brengen hem het hoofd op hol als wilden ze zeggen: […]
Laat af van het tumult der wereld en verlies je in je eigen muziek, je eerste en laatste (p. 319)!
Hier mag men de succesvolle verleiding herleiden tot de wens zelf -sterker nog, tot de omstandigheid
dat het lied van de sirenen als zodanig het materiaal is waarin de wens zich bij voorkeur concretiseert.
Het lied, de wens en het subject horen vanaf het begin bij elkaar (p. 320).
Verleiding is het aanboren van de bron van de door mij te zingen melodie (p. 318).
Sirenen horen betekent ‘zichzelf ’ horen; door hen toegeroepen worden betekent uit de meest eigen
beweging op hen af te gaan (p. 326).

als subject: “Het lied, de wens en het subject horen vanaf het begin bij elkaar” (p. 320) Er is
sprake van “ik-vorming via het oor” (ibid.): “Door te luisteren opent het subject in wording
zichzelf en gaat een bepaalde stemming tegemoet, waarbij het het zijne op wonderbaarlijk
duidelijke wijze gewaarwordt. […] Zo klink ik - zo zal ik zijn als ik zal zijn” (p. 329, p. 323).
Met het analyseren van het verhaal van Odysseus en de verleidelijke sirenen geeft Sloterdijk een aanzet tot een “[…] theorie van de geëmotioneerde communicatie in grote samenlevingen” (p. 326). Een onderbouwing daarvoor is zijn stelling dat het luisteren een selectiviteit
in het waarnemen tot stand brengt. Het oor wacht als het ware op emotionerende klanken.
Blijven die uit, dan wordt er niet geluisterd: “Het oor beslist, binnen bepaalde grenzen, welke
akoestische prikkels welkom en welke onwelkom zijn” (p. 328).
Het luisteren gaat voor Sloterdijk aan de hoorbaarheid vooraf. Hiermee neemt hij stelling
tegen de opvatting dat een subject een “willekeurige keuze” uit een “indifferent aanbod van
geluiden” kan maken om voor zichzelf “zinvolle data te verkrijgen” (p. 328). Sloterdijk gaat
uit van het primaat van het luistervermogen (p. 339). Een luistervermogen dat “constitutief ”
(p. 337) van aard is (zie Vignet 6.7) en aanvangt vanuit “de oorspronkelijke stemming van het
gehoor” (p. 331) waarna via het “spitsen” (p. 329) van de oren intentionaliteit kan ontstaan:
“De straal van de intentionaliteit, waarmee een subject naar een gegeven iets ‘verwijst’, heeft
al meteen vanaf het begin het karakter van een echo. […] Het audiovocale verbond brengt
een tegemoetkomend verkeer op gang, in de vorm van een straal; datgene wat bezielt, wordt
met een aanzet tot levendigheid beantwoord” (p. 330).
Met deze “aanzet tot levendigheid” (ibid.) die gepaard gaat met een “affectieve oordeelskracht” ontstaat “[…] het vermogen om een globale toestand aan de hand van atmosferische klankkleuren te analyseren” (p. 331). “Hier begint voor de mens in letterlijke zin de
horigheid, in de gedaante van ‘scherphorendheid’ en hardhorendheid. De ontvankelijkheid
van mensen voor intieme appèls vindt haar oorsprong in de synchronie tussen begroeten
en gericht luisteren; deze betrokkenheid op elkaar vormt de intieme zielenbel. […] Daarbij
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Vignet 6.7: “Het centrale spinsel van dit constitutieve binnen-zijn” (Sloterdijk, 2003, p. 339-340).
Het is de constitutieve luistergemeenschap die mensen met elkaar opsluit in immateriële ringen van
wederzijdse ontvankelijkheid. Het oor is het orgaan dat intimiteit en openbaarheid met elkaar verbindt.
Wat zich ook als sociaal leven mag presenteren, het krijgt pas vorm in de specifieke omvang van een
akoestische stolp die over een groep wordt gezet – een stolp waarvan de sonore verschijningsvormen,
met name in Europese culturen, op schrift kunnen worden gesteld.

wordt als vanzelf de oorspronkelijke eenheid van wakker zijn, zelfprikkeling, intentionaliteit
en anticiperende vreugde aangeleerd. In deze viereenheid gaan de eerste bloesems van subjectiviteit open” (p. 334).
Deze “intieme zielenbel” (ibid.) vormt voor Sloterdijk een sfeer waar mensen afgestemd
met elkaar verkeren. Hij spreekt daarbij van een “semiosferisch continuüm” waarbij voor de
mens een noodzaak bestaat zich daarin “te handhaven en te ontplooien” (p. 339). Mensen
zijn voor Sloterdijk in eerste plaats dieren die “samen-horen”: “In het muurloze huis van
de tonen zijn de mensen veranderd in dieren die zich samen-horen. Ze zijn, behalve wat ze
verder nog mogen zijn, sonosferische communards” (p. 340).
Met zijn aanzet tot een “theorie van de geëmotioneerde communicatie in grote samenlevingen” (p. 326) borduurt Sloterdijk voort op een aantal antropologische stellingen die hij
uitwerkt in zijn Mediatijd (1993b). Door het kunnen zien en horen maakt volgens Sloterdijk
de mens “aanstalten de dimensie tijd te veroveren” en kan hij op weg gaan naar een ‘nog-niet’
(p. 78): “Omdat oog en oor organen van de afstand zijn, zijn ze per definitie méér dan alle
andere zintuigen geschikt om de bezitters [...] tot wereldwezens te maken […] die een relatie
ontwikkelen met het opene, het onbekende, het nieuwe” ( p. 77).
Voor een louter individuele ontplooiing is echter geen ruimte. Mensen leven in een sfeer
met-elkaar. Die sociale binnenruimte omschrijft hij als een “continuüm van een permanent
elkaar-horen en elkaar-zien.”Voor Sloterdijk is het “bij-elkaar-horen” doorslaggevend (p. 79).
Als de mens in sferen is, is hij of zij met name lid van een sonosferische gemeenschap waar
de tuning plaatsvindt op de sonosfeer van zijn groep. De mensheid is zelfs onderworpen aan
wat hij noemt “de wet van een akoestisch communisme”. De groep die een verhaal draagt, is,
volgens Sloterdijk, namelijk “een gradatie ‘werkelijker’ dan ieder van haar leden.” Toch manifesteert de individuele mens zich met pathos als drijvende kracht: “Telepathie betekent niets
anders dan door iets afwezigs tot deelneming bewogen kunnen worden.” Sloterdijk ziet telepathie als “een specifiek kenmerk van menselijke intelligentie”: Het vermogen van informeren over en oriënteren op bronnen die voortkomen uit herinnering of anticipatie. Hierdoor
ontstaat een bereikbaarheid niet alleen in tijd maar ook op afstand (p. 80).
Het schrift is daarbij voor Sloterdijk een geschikt medium voor het verspreiden van politieke inrichtingsvormen in de zich uitbreidende wereld van de afgelopen eeuwen. De factor
pathos in het telepathie-begrip wordt door hem benadrukt “omdat op-afstand-handelen op
effectieve wijze in een op-afstand-ondergaan moet worden vertaald” (p. 81). De mens raakt
geinspireerd om op pad of op reis te gaan. Sloterdijk noemt het een “voorbestemming […]
om te verhuizen” (p. 84). De mens heeft hierbij de beschikking over speciaal vertalend en
beeldend vermogen, door hem creativiteit genoemd waarmee de mens “[…] bij zijn verhuizing naar het grotere beelden en klanken uit het kleinere vertrouwde als het ware als
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oud meubilair” (p. 85) meeneemt. Deze creativiteit komt ook nog in een andere menselijke
eigenschap tot uiting. Sloterdijk kenmerkt de mens als “een autohypnotisch, of beter gezegd,
een autoplastisch dier”: “Het is het wezen dat zich inbeeldt wat het is, en is wat het zich
inbeeldt” (p. 86).
Voor hem gaat deze eigenschap op voor het hele palet van individueel niveau tot aan
de meest omvangrijke samenleving. “Een samenleving is zolang een samenleving als ze zich
met succes inbeeldt een samenleving te zijn” (ibid.) Dit proces van zelfinbeelding heeft zijn
succes “[…] in het scheppen van sonosferische coherentie. Het collectieve imaginaire is evenzeer een zaak van het collectieve sonore” (ibid.). Daarmee sluit Sloterdijk (2003) aan bij de
opspanning van zijn ruimtescheppende sfeer waarin de bellen van de microsferologie met
name gevuld worden door het collectieve sonore.
Een amendering met betrekking tot de begrippen context en con-tekst
Hoe verhoudt zich nu het sfeerbegrip van Sloterdijk tot het contextbegrip zoals sociaal
constructionisten dat toepassen en het con-tekstbegrip dat Van Twist gebruikt? Het waar van
de waarnemer (toeschouwer of deelnemer), ofwel de afstand tot een gebeurtenis is bepalend
voor wat hij in een eerste indruk waarneemt. Waar op grote afstand, in de begripstaal van
sociaal constructionisten, een aggregaat valt waar te nemen, kan bij nadering sprake zijn van
een configuratie in ontwikkeling om vervolgens in de directe nabijheid aan de hand van een
analyse een volwaardige configuratie te noteren valt. Aan de andere kant kan bij een eerste
waarneming op grote afstand van een groep ‘wachtenden op de bus’ het bij nadering nog
steeds een groep ‘wachtenden op de bus’ zijn.
Hier speelt een interactie tussen de twee bronnen onder het begrip context: zintuiglijke
waarnemingen en cognitieve structuren. Toegang tot meervoudige werkelijkheden wordt
voor sociaal constructionisten verkregen door weergaven of representaties. Deze representaties ontstaan door het sociaal circuleren van betekenissen. Door te (re)construeren kunnen
door interactie specifieke betekenissen worden ontleend. Een vervolgens afgestemde betekenis (horizonversmelting) kan leiden tot eenduidigheid van opvatting.
Het begrip con-tekst lijkt in eerste instantie niet direct verbonden te kunnen worden met
de ruimtelijke dimensie. Het gaat de munter Van Twist in het bijzonder om tekstuele relaties.
Maar ook teksten nemen een ruimte in. De schrijver, de lezer en zelfs de tekst zelf mag dan,
volgens Van Twist, na afloop van de activiteit ‘dood’ verklaard worden en daarmee discontinu
zijn voor wat betreft betekenisverlening, het boek dat ik dichtsla en in de kast zet, staat daar
wel tussen al die andere boeken en blijft daarmee ook sluimerend in mijn gedachten. En de
tekst die beeldend is beschreven (mogelijk met wat passende plaatjes erbij) kunnen mij wel
in een stemming brengen die me doet inbeelden alsof ik er zelf (weer) bij aanwezig ben. Ik
word als het ware de tekst ingezogen en word haast onbewust een pagetuner. Dat is, aldus Van
Twist (1994), toch een ruimere verwevenheid dan “[…] welke sporen in een tekst verwijzen
naar andere teksten” (p. 171).
In het ruimere begrip sfeer is er sprake van een vervlechting van zintuiglijke waarnemingen en cognitieve structuren die zorgt voor een uitdaging om bij een ‘versmelten van
horizonnen’ ook te zoeken naar een overeenstemming met betrekking tot de locatie van

186

de bron. Maar zelfs dan blijven er vragen over met betrekking tot de mogelijkheid van een
overeenstemming überhaupt, omdat afstandsbepaling heterogeen van hoedanigheid is. Om
dit nader toe te lichten maak ik een illustratief uitstapje naar de ‘roerselen’ van de beeldhouwer Giacometti (zie Vignet 6.8).
Met de nadruk leggen op de invloed van zintuiglijke afstand (en daarmee ruimte) komen de begrippen context en con-tekst als omvattende mentale ruimte ten behoeve van
betekenisverlening onder druk te staan. Daar waar mogelijk mentaal van horizonversmelting
sprake lijkt, zullen toch vanwege de heterogeniteit van de ruimte qua ervaring én cognitief
verschillen aanwezig kunnen blijven, in het bijzonder als naast het blikveld ook het ‘hoorveld’
(discours in zijn ruimtelijkheid) wordt betrokken. De sociale binnenruimte wordt door Sloterdijk (1993) benoemd als een “continuüm van een permanent elkaar-horen en elkaar-zien”
(p. 79). Voor Sloterdijk is vervolgens het “bij-elkaar-horen” van doorslaggevende aard. Als
de mens in sferen is, is hij of zij lid van een sonosferische gemeenschap waar de tuning
plaatsvindt op wat hij de sonosfeer van zijn groep noemt. De groep die een verhaal draagt
is daarbij volgens Sloterdijk “een gradatie ‘werkelijker’ dan ieder van haar leden” (p. 80). De
vraag is nu met welke verstandelijkheden deze ‘gradatie’ nader kan worden bevraagd. En hoe
deze verstandelijkheden in een context als derde zijn in te brengen of in een con-tekst zijn
in te voegen. De begrippen context en con-tekst zullen dan maximaal in hun ruimtelijke
betekenis moeten worden opgerekt. Een begripswisseling is echter passender. Het begrip
sfeer is een rijker begrip om niet alleen afgestemde betekenisverleningen mogelijk te maken
maar ook vanwege de heterogene aard van de ruimte waarin de betrokkenen zich bevinden,
inherente betekenisverschillen nader te onderzoeken.
Met het introduceren van het sfeerbegrip (als invulling van het waar van Sloterdijk) kan
het ruimtebesef in de organiseerpraktijken verder worden opgespannen terwijl ook het contextbegrip en de con-tekst nadrukkelijk betrokken blijft.146

Vignet 6.8: “De schaal van het blikveld”: beeldhouwer Giacometti (Kunsthal, 2008, p. 38).
Omdat Giacometti ontevreden is over zijn modelstudies, gaat hij aan het begin van de jaren veertig
figuren maken op basis van zijn geheugen. Dan openbaart zich een nieuw probleem, omdat het formaat ervan ‘zijns ondanks’ op een oncontroleerbare manier slinkt […] Toute petite figurine, slechts 4,5
centimeter hoog en uit zijn geheugen gemaakt, is exemplarisch voor deze figuren. […] Het is voor het
eerst dat het formaat van de figuren zich zo duidelijk als een kernprobleem in het werk van Giacometti
manifesteert. Bij een poging een goedgelijkende vertaling van een figuur te produceren, precies zoals
die door het menselijk oog wordt waargenomen, speelt het kleiner worden van de figuur naarmate de
afstand toeneemt een fundamentele rol. ‘Als ik naar een vrouw aan de overkant van de straat kijk […],
zie ik haar heel klein’, zegt Giacometti. ‘En doordat ik haar kleiner zie, wordt mijn blikveld groter. Ik zie
een gigantische ruimte onder haar en om haar heen.’ Maar hoe groter het blikveld, hoe kleiner natuurlijk
het subject, met als gevolg dat de schaal van het blikveld nooit overeenkomt met de werkelijke schaal
van het object.

146

Zie hoofdstuk 7.
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6.4. De loods en de commandant: de relatie in een ontmoeting147
-Het collectief sonore in de sfeer is de sfeerDe uitkijk meldt: “De loodsboot komt naar buiten.” Het is het sein voor de navigatieofficier
om het schip over te nemen. “De NAVO heeft het schip. LTZ Van der Bey vaart het schip”,148
wordt voor iedereen duidelijk over de brug gepraaid. De
golfslag is flink afgenomen. Je kan goed merken dat we
in de beschutting van het eiland zijn gekomen. Wel staat
er nog steeds wind, gezien de korte witte kopjes op de
golven. De NAVO heeft een storno om, zodat ze met de
buitenposten op de dekken rechtstreeks kan communiceren. Ook staat verbindelaar matr1odvb Elbert in de
buurt van haar met een headset om zijn nek.149 Via hem
zal primair de communicatie plaatsvinden tussen de brug
en de posten op dek. Mocht zijn communicatie uitvallen wordt teruggevallen op de storno. De ingang van de
Figuur 6.1: Loodsboot komt langszij haven wordt steeds duidelijker zichtbaar.
Op een gegeven moment pakt de officier van de wacht op teken van de NAVO de scheepsomroep. Zijn stem schalt over het hele schip: “Attentie, hier de brug. Meerrol op post. Meerrol op post uit bakboord divisie!” Het is het teken dat de
ploegen die van tevoren zijn aangewezen nu daadwerkelijk naar hun posten gaan op het dek waar de trossen
naar de wal worden overgebracht en de valreep wordt
geplaatst. Matroos Elbert zet zijn headset op.
Dan komen één voor één twee sleepboten naar buiten. Ze worden gemeld door de uitkijk die door zijn
verrekijker de sleepboten in de gaten houdt. Totdat de
sleepboten voor iedereen op de brug goed zichtbaar zijn.
Dan vervolgt hij zijn zoektocht naar andere schepen
waarbij hij af en toe zijn kijker richt. Ondertussen maakt
de NAVO met de assistent van de officier van de wacht
die in de kaartenbak staat, afspraken over de wijze waarop
de ‘kaart’ ondersteuning moet leveren aan de NAVO over
de positie van het schip. De officier van de wacht zelf Figuur 6.2: Sleepboot aan het werk
staat bij het communicatiepaneel aan de voorzijde van de
brug, waardoor hij naast de uitkijk ook contact kan houden met de posities in het schip; in
het bijzonder de commandocentrale, van waar via de commando centrale officier de radar-

147
Persoonlijk verslag van het meevaren met Hr. Ms. Rotterdam op een reis door de Middellandse Zee. De haven van
Palermo op Sicilië werd aangedaan op 7 maart 2009.
148
NAVO is een afkorting voor navigatieofficier.
149
Matroos 1 Operationele Dienst Verbindingsdienst.
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positie de bewegingen van het schip ten opzichte van de trek worden doorgegeven.150 Tevens
worden radarcontacten gemeld met koers en vaart, waarbij aan de brug wordt gevraagd om
de contacten te identificeren. De uitkijk gaat vervolgens in de opgegeven richting kijken en
meldt terug wat hij wel of niet heeft gezien.
De uitkijk meldt dat de loodsboot langszij is gekomen. De loods wordt aan boord genomen. De Rotterdam is een hoog schip en de loods moet een behoorlijk aantal trappen
omhoog. Enigszins buiten adem komt hij op de brug. Een korte kennismaking met de commandant en de NAVO vindt plaats: “Take your breath”, vlak daarop gevolgd door: “You will
talk to me.”
De sleepboten zijn nu goed zichtbaar. Ze zien er modern en verzorgd uit. Er wordt besloten
dat de sleepboten zullen worden vastgemaakt en dat de Rotterdam de sleeptrossen voor en
achter zal afgeven. De pilot legt papieren klaar
op de desk van de commandant. Er wordt gelachen. De loods legt zijn hand even op de
arm van de commandant.
Langzaam maar zeker opent zich de ingang
van de havenmond. De draai kan ruim worden
ingezet. De vaart gaat terug naar 5 knopen.151
Er wordt rustig gesproken tussen de commandant en de pilot. Ondertussen geeft de NAVO
orders aan de roerganger. Af en toe peilt ze de
Figuur 6.3: Loods legt zijn hand op de arm
kerktoren die als een belangrijk ijkpunt in de
van de commandant
kaart staat aangegeven. De kaart meldt dat het
schip safe vaart en de dichtstbijzijnde safewaterlimits zich op 1600 yds bevinden. De loods heeft inmiddels een kop thee gekregen. Er vindt
een continu proces plaatst van check en re-check tussen de verschillende posities op de brug
en in de commandocentrale: bevindt het schip zich op de veronderstelde plaats en heeft een
ieder daar hetzelfde beeld bij.
Waar de NAVO zich met het varen van
het schip bezighoudt, is de commandant
bezig met de sleepboten. Er is weer overleg tussen de loods en de commandant.
Dan geeft de commandant aan dat de
lengte van de sleeptros 40 meter wordt.
Halverwege de havenmond laat de commandant aan de bak doorgeven: voorsleeptros waarnemen. Via de telefonist Figuur 6.4: In gesprek met elkaar.
De te bevaren route in de zeekaart aangegeven.
De knoop (afgekort: kt) is een eenheid van snelheid op zee. Een knoop is een zeemijl per uur. Een zeemijl of nautical
mile (afgekort: nm) heeft een lengte die gelijk is aan 1852 meter. Een nautical mile bestaat uit 2000 yards (afgekort: yds).
150
151
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wordt direct teruggemeld: “Bak begrepen”. En even later: “Sleepboot voor waargenomen.”
Een minuut later vindt hetzelfde plaats met de sleepboot achter. Beide zijn nu vastgemaakt.
De commandant heeft blijkbaar zijn beslissing genomen.
De kom waar het schip zal worden gedraaid nadert. De commandant checkt nu de wind:
25 kts van voren, windkracht 6. De wind giert inderdaad nog om het schip en op het water
zijn kleine schuimkoppen zichtbaar, aangewakkerd door windvlagen. Inderdaad, wat in de
havenwijzer staat is correct: ‘de wind dwarrelt tussen de bergen.’ Ik hoor de commandant
tegen de NAVO zeggen: “Als we zonder vaste sleepboten waren geweest, dan hadden we nu
over bakboord afgemeerd en dat was een uitdaging geweest.”
Er ontstaat een driegesprek. Op het einde hoor ik de commandant: “Yes” zeggen.
Dan wordt de draai ingezet. De commandant roept het HOD152 bij zich en vraagt
hem naar bakboord brugvleugel te gaan
om de afstand naar de afgemeerde schepen
in de gaten te houden. De NAVO manoeuvreert nog steeds het schip en geeft
geregeld orders door aan de roerganger
over de instelling van de schroeven en het
roer. Dan lopen ze met z’n drieën naar
stuurboord brugvleugel. Ze vormen een
rijtje. De NAVO praait nu via de installaFiguur 6.5: Het ‘geheel’ in de gaten houden.
tie haar orders naar de roerganger die de
orders herhaalt en de uitvoering steeds bevestigt. De loods spreekt met de loodsboten en de
commandant luistert en kijkt afwisselend over de reling naar buiten en op de meters die zijn
bevestigd aan de binnenzijde van de reling. Het schip zit nu vol in de draai. De commandant
geeft aan de loods aan: “More stern power now.” Dan is het schip door de wind. Ze wisselen
snel van brugvleugel. En ook het HOD wisselt mee. Ze kijken direct weer afwisselend naar
buiten en op de meters. De commandant zegt tegen de loods: “She is running nicely into her
place.”Van achteruit komt de melding dat de afstand tot de kade naar achteren nog 50 meter is.
Het HOD meldt aan de commandant: “Je hebt nog vrij veel wind over bakboord.”
Dan meldt zich het halfdek: “Brug… halfdek.”
“Halfdek, kom in.”
“Nog 20 meter tot kade.”
“Ay, ay”,153 antwoordt de commandant en vervolgt direct tegen de loods: “Reduce stern
power, please.” De loods spreekt op zijn beurt in de storno naar de sleepboot achter.
De zon breekt door.

152
153

HOD staat voor hoofd operationele dienst.
“Ay, ay” wil zeggen: begrepen!
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In positie: horizonversmelting
Het schip schuift langzaam maar zeker richting de kade. De NAVO roept via de storno: “Alle
posten. Brug komt ter hoogte van de derde bolder.” We gaan nog 15 meter naar achteren.
Ze vervolgt met een opdracht aan de bak: “Aan de bak, eerst de voorspring plaatsen.”
Dan wordt door een van de matrozen beneden op de bak een keesje naar de wal gegooid,154
dat wordt aangenomen door een werknemer van de havendienst die op de kade staat. Vervolgens wordt de tros aan het keesje gebonden waardoor de tros langzaam maar zeker wordt
overgebracht naar de kade en met het oog om een bolder heen gelegd. Aan de andere zijde
wordt de tros om een grote spoel gewonden. En dan begint op handseinen van de schipper
het aanhalen van de tros, waardoor het schip dat eerst nog onder een hoek met de kade ligt,
langzaam maar zeker evenwijdig komt te liggen. Als de schipper met zijn wijsvinger omhoog
rondjes draait betekent dat voor de spoelbedienaar doordraaien en als de schipper van zijn
hand omhoog een vuist maakt, wordt er met indraaien gestopt. Onderwijl komt van de bak
dat het lastig wordt een voortros te plaatsen. De NAVO geeft aan dat het schip nog 5 meter
naar achter gaat.Terwijl de NAVO nog steeds geregeld manoeuvreercommando’s geeft en de
rol van de loods ten einde is, geeft de commandant orders ten aanzien van de trossen:
“Halfdek, zo snel mogelijk achtertros plaatsen.”
“Houden achterspring.”
“Geven op de voorspring…”
“Houden achterspring. Ik wil zo snel mogelijk een achtertros zien.”
Ten slotte roept de commandant als het schip volledig gestrekt langs de kade ligt: “Alle
posten: in positie. Aan halfdek en bak: sleepboten losgooien.”
Nadat de sleepboten los zijn, neemt de NAVO het over en geeft nog laatste orders, waaronder het plaatsen van de valreep en “Geven op de achtertros.” En als laatste: “Alle posten!
Afmeren zo.”
De commandant richt zich vervolgens tot de loods: “Very nice manoeuvre.” Ze praten nog
wat na en wijzen elkaar richting Palermo. Dan lopen ze naar binnen en beginnen ze aan het
‘papierwerk’. Tijdens het ‘papierwerk’ gaat het gesprek door:
“The problem was the change of the wind.”
“I wasn’t aware of the docks on the other side of the harbour.”
“How many times were you here before.”
“It is the first time.”
“You did well.”
Daarna nemen ze afscheid van elkaar. “Okay.”
“Perfect.” Ze geven elkaar een hand en nadat de loods ook de NAVO een hand gegeven heeft,
verlaat hij onder begeleiding van de jongste officier de brug om het schip weer via de valreep
te verlaten.

154
Het gaat hierbij om een linnen zakje met zand, bevestigd aan een dunne werplijn, die men naar de wal gooit om zo de
trossen met deze lijn aan de wal te trekken.
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Figuur 6.6: Horizonversmelting

Ik spreek even later terloops de NAVO die nog wat staat na te kijken op de brugvleugel. Ze
zegt:
“Ja, met die loods kan je prima zakendoen. Je kunt het slechter treffen.” Ik kijk zelf over
de reling. Dan komt de commandant de brugvleugel weer op. Hij loopt op me af: “Mooie
actie”, zeg ik.
“Ja, het was een goede loods. Die sleepboten zagen er ook goed uit. Daar had ik wel
vertrouwen in.”
Ik vervolg: “Je had een goed contact met de loods. Ik zag dat je in het begin zelfs een
schouderklopje van hem kreeg.”
Hij weet het nog: “Ja, hij wilde met mij meteen de papieren doornemen. Ik zei: “Zullen
we eerst even afmeren?” Toen moest hij lachen. Mooi dat het zo ging en hij vertelde me
vervolgens zijn alternatief om over bakboord af te meren: maar dat was veel manoeuvreren
en had in één keer goed moeten gaan.”
Dan wenkt hij ook de NAVO er even bij: “Goede call van de loods om iets langer door te
gaan en wat later naar stuurboord de draai in te zetten. Daardoor zaten we wat hoger op de
wind terwijl ik toch ook de boeg van de coaster goed in de gaten kon houden. Ik dacht zelf
eerder de draai in te zetten maar die docks
die daar lagen maakten het allemaal wel heel
erg krap.”
“Ja, goed puntje voor de havenwijzer,”
eindigt de NAVO.
Dan draait de commandant zich weer
naar mij toe: “Piet, ik ben wel benieuwd
naar je verhaal!”
De commandant is weer Peter geworden… Of, is hij gewoon Peter gebleven? De
brugvleugel wordt verlaten. Tijd voor ontspanning; de mildste vorm van onschouwen.
Het havenbezoek is begonnen. Buitengewoon
dat hier ooit ook Plato is geweest!

Figuur 6.7: De Griekse poort
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6.5. Das Ungeheure
De tuning op een gemeenschappelijke sonosfeer waarbij de samenleving als medium fungeert
heeft, zo stelt Sloterdijk (2003), in de huidige tijd van “revolutionaire vormveranderingen” (p. 55)
en “voortdurend schuivende perspectieven” (p. 58) geleid tot “[…] gesocialiseerde mensen
die in elkaar verstrikt en zichzelf kwijt zijn.” Hij verwijst daarbij naar ‘het men’ van Heidegger: “Iedereen is de ander en niemand zichzelf.”155 Het “alledaagse samenleven” voltrekt zich
als een “onooglijk buiten-zichzelf-zijn.” Sloterdijk wijst op een leven naar de middelmaat (p.
394). De hechte bindingen van de sonosfeer worden niet langer expliciet gemaakt: “Waar
men iets gedaan heeft, daar heeft niemand het gedaan”, “Zo streeft het er-zijn in de modus van
het men ernaar in het onopvallende, diffuse, niet-bepaalbare op te gaan” (p. 395).
Voor Sloterdijk betekent dit dat de existentie van de mens in een “vulgaire mediale
openbaarheid uiteengevallen is” (ibid.). “Zijn binnen is volledig overgegaan in het buiten.”156
Hij wil zich echter niet bij deze constatering neerleggen en onderzoekt onder welke omstandigheden er een overgang zou kunnen plaatsvinden van “het men-zijn naar het eigenlijk
zelf-zijn.” Sloterdijk geeft met een verwijzing naar Heidegger aan daarvoor de waarheid niet
meer in de “innerlijke mens” te zoeken, maar in de “onvertrouwdheid van het uiterlijke.” En
stelt zich de vraag: “Waar zijn we, wanneer we in het onvertrouwde zijn” (p. 396)?
Deze vraag van Sloterdijk roept tegelijkertijd de vraag op wat Sloterdijk onder het begrip
het onvertrouwde zou kunnen verstaan. De Nederlandse vertaler Driessen heeft de nodige
moeite gehad het begrip te vertalen in het Nederlands. Het onvertrouwde is een vertaling
van das Ungeheure. Bij deze vertaling plaatst hij een noot: “Dit woord, dat Sloterdijk aan Heidegger ontleent, heeft veel aan elkaar verwante betekenissen: ‘onbekend’, ‘onbehaaglijk’, ‘verdacht’, ‘verontrustend’, ‘daar waar je je niet op je gemak, niet thuis voelt’. In het Nederlands
bestaat er, mijns inziens, geen woord dat al die betekenissen omvat. Omdat ik dit complexe
begrip niet steeds wilde omschrijven, of telkens met een ander woord vertalen, heb ik uiteindelijk gekozen voor één Nederlands woord: ‘onvertrouwd’” (p. 396).
Wat reikt Sloterdijk (1999) zelf aan als hij zich afvraagt: „Wo sind wir, wenn wir im Ungeheuren sind”? (p. 644). Aangezien hij de vraag naar een waar van de mens stelt, blijft het sfeer-begrip van toepassing. „In Sphären leben heißt, die Dimension erzeugen, in der Menschen enthalten
sein können. Sphären sind immunsystemisch wirksame Raumschöpfungen für ekstatische Wesen, an
denen das Außen arbeitet” (p. 28). Sferen werken als immuunsystemen. Maar de werking functioneert, gezien de hoedanigheid van das Ungeheure, tegenwoordig niet meer naar behoren:
„Die letzten Menschen sind für sich selber die Äußeren geworden” (p. 643).
De vraag welke katalyserende impulsen, krachten, omstandigheden of condities kunnen
leiden tot deze immunisering, laat Sloterdijk open. Wel geeft hij aanwijzingen waar wel en
niet te zoeken. Hij laat zich daarvoor inspireren door Heidegger en geeft aan: „[…] nicht mehr
[…] die Wahrheit im inneren Menschen zu suchen; er fordert dazu auf, sich auf die Ungeheuerlichkeit
155
Citaat van Heidegger (1998): “Iedereen is de ander en niemand zichzelf. Het men, waarmee de vraag naar het wie van het
alledaagse erzijn is beantwoord, is het niemand, waaraan elk erzijn zich in het onder-elkaar-zijn telkens al heeft uitgeleverd”
(p. 171).
156
Sloterdijk illustreert dit met een zienswijze over de menselijke intelligentie: “Zelfs hun intelligentie wordt tegenwoordig in
het neurologische buiten gezocht, in een biologisch apparaat, het brein, dat zijn bezitter naar alle kanten ontvlucht” (p. 396).
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„Der Sinn […] ist in der heutigen Zeit einleuchtend wie kaum je zuvor: Die deinótes des Menschen, seine ungeheure technische Potenz, ist ins Unermessliche gewachsen; umso mehr hängt seine Weiterexistenz
davon ab, dass er die ethische Relation seiner Leistung sieht und auf diesem Gebiet sein erschreckendes
Wissens- und Willensdefizit erkennt.
[...]
Leben braucht, um bestehen zu können, Formen, Gesetze, Regeln, braucht aber auch, um Leben bleiben
zu können, immer wieder den Einfluss des die Fesseln Sprengenden, Einseitigen, Unbegrenzten. Leben
entwickelt sich in der Dialektik von Bewegung und Erstarrung, von Fortschritt und Tradition. So hat
Hölderin die Antigone gedeutet.”
Vignet 6.9: „So hat Hölderlin die Antigone gedeutet” (Reclam, 2013, p. 69, p. 71).

des Äußeren einzulassen.” Zijn devies is het zoeken in het uiterlijke waarbij Heidegger als gids
fungeert: „Sein Dorf is ein Standort des Ungeheuren.” Het op weg zijn en zoeken naar gaan
daarbij eveneens gepaard met das Ungeheure. „In-Sein” betekent „dem Ungeheuren einwohnen”
(p. 643).
Met de verwijzing naar Heidegger kan een nadere duiding van het begrip das Ungeheure
worden gegeven. In een lezing over Hölderlins vertaling van de tragedie Antigone van de
Griekse dichter Sophocles, gaat Heidegger (1942) uitgebreid in op de betekenisverlening
van das Ungeheure. Hölderlin benoemt met het begrip een uitzonderlijke eigenschap van de
mens: „Ungeheuer ist viel. Doch nichts Ungeheuerer, als der Mensch” (p. 85). Das Ungeheure is zijn
vertaling van het Griekse begrip δεινóν. Het begrip δεινóν beschouwt Heidegger als „das
Grundwort des Griechentums.” Aan het begrip verleent hij een drievoudige betekenis: „[…] das
Furchtbare, zugleich aber das Gewaltige und schließlich das Ungewöhnliche” (p. 82).
Maar alvorens hij tot deze betekenisverlening komt, cirkelt hij als het ware om die betekenisverlening heen. Hij gebruikt eerst een hulpbegrip als vertaling: das Unheimliche. Voor
Heidegger geldt overigens niet het op zoek gaan naar ‘letterlijke’ vertalingen.Voor hem geldt:
„>>Übersetzen << ist eine Art >> Umleitung<< des sprachlichen Verkehrs […] >> Übersetzen << ist gar
nicht so sehr ein >>Über-setzen<< und Hinübergehen in die fremde Sprache mit Hilfe der eigenen […]
Das Übersetzen ist vielmehr eine Erweckung, Klärung, Entfaltung der eigenen Sprache durch die Hilfe
der Auseinandersetzung mit der fremden” (p. 80).
Vertalen kan voor Heidegger nooit alleen iets technisch zijn. Het kenmerkt evenzeer de
wezensverhouding tussen de mens en zijn taalgebruik: „Sage mir, was du vom Übersetzen hältst,
und ich sage dir, wer du bist” (p. 76). Met betrekking tot het taalgebruik zelf geeft Heidegger
overigens aan: „Das Horchen und Gehorchenkönnen ist die Grundbedingung für das echte Lesen
des echten Wortes” (p. 81). Het gaat Heidegger om het vinden van de klankkleur of kleuring
van de ’be-tekenis’ van het Griekse begrip δεινóν. Met het zoeken naar „seinen eigenen
Wesensgrund” ‘proeft’ hij daarbij als het ware aan mogelijke betekenisverleningen. Om het
grondkarakter van het begrip nader te ‘be-vatten’ bewerkt hij eerst de betekenis met het
begrip der Unheimliche, waarbij hij stelt: „Das Menschwerden ist Herkunft aus dem Unheimischen;
das Heimische bleibt stets auf das Unheimische bezogen, dergestalt, daß dieses in jenem anwest” (p. 84).
Maar ook wijst hij op een eerdere vertaling van Hölderlin zelf van het begrip δεινóν.
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Hölderlin vertaalt het in een eerdere versie als ‘gewaltig’. Maar Heidegger vindt de latere
vertaling met ungeheuer toepasselijker, gezien „[...] das Ungewöhnliche im Auftreten und Handeln des Menschen.” Ook richt hij zich op het woordgebruik van das Ungeheure in de tijd van
Hölderlin. Hij wijst daarvoor op een onderliggende betekenis als hij het begrip plaatst „[…]
in die Vorstellung des Riesigen […] unter dem Zwang der unmittelbaren Erscheinungen.” Dit ‘immense’ of ‘onmetelijke’ bestempelt hij vanwege „das verborgene Wesen des Ungeheuren” als een
kwalitatieve bepaling van het begrip. Maar uiteindelijk geeft hij aan dat de Verschiedenheit van
het begrip juist wesentlich is, en stelt: „Das Ungeheure ist zugleich und eigentlich das Nicht-Geheure. Das Geheure ist das Vertraute, Heimische. Das Ungeheure is das Un-heimische” (p. 86).
In een uitgave van Sophokles’ Antigone (Reclam, 2013) licht Steinmann in het nawoord
de hedendaagse betekenis van de strofe toe (zie Vignet 6.9). Hij wijst op de „technische ungeheure Potenz” (p. 69) van mensen. Hij benadrukt dat de mens om te blijven existeren „die
ethische Relation seiner Leistung” erkent en dat er op dit gebied een „erschreckendes Wissens- und
Willensdefizit” bestaat (p. 69).
De veelzijdige of veelvoudige betekenisverlening van het begrip das Ungeheure is ook
terug te vinden bij Goethe (2002). Als hij in 1787 op reis gaat van Weimar naar Italië en
daarover een dagboek bijhoudt,157 maakt hij bij het beschrijven van zijn eerste indrukken van
het landschap en de gebouwen met klassieke architectuur veelvuldig gebruik van typering
door het Ungeheure (zie Bijlage 3). Goethe gebruikt connotaties van das Ungeheure als hij in
een eerste blik van onmiddellijke aanschouwing een gewaarwording ondergaat die niet in
‘directe’ termen te verwoorden is. De taal is hier nog geen representatie van het ‘kennelijke’.
Wel is er emotie aanwezig in de blik als reactie op iets nieuws, iets onverwachts maar wel iets
dat al in gedachten in grove trekken aanwezig was. Een idee, een schets, een verwachting; het
op weg zijn naar ‘Arkadien’. Een eerste ervaring. ‘Wat zal ik daar tegenkomen?’ ‘Het zal vast
uitzonderlijk zijn.’ Het zijn mogelijk zinnen die hij als verwachting heeft uitgesproken bij
aanvang van zijn reis. Maar precieze omschrijvingen en bepalingen voor die eerste ervaring
ontbreken. Er zijn nog geen woorden voor. Of toch wel? Expressies van een onmiddellijke
indruk: buitengewoon, enorm, onmetelijk, kolossaal, oneindig groot… episch! Ongetwijfeld
zijn die indrukken niet alleen onder woord gebracht met het gebruik van das Ungeheure,
maar ook met ‘oohh’s en aahh’s en, zeker niet ondenkbaar, ook met de siddering of huivering
van het lichaam zelf, zoals Goethe (1996) verwoordt in Faust:
„Doch im Erstarren such’ ich nicht mein Heil,
Das Schaudern ist der Menschheit bestes Teil;
Wie auch die Welt ihm das Gefühl verteure,
Ergriffen, fühlt er tief das Ungeheure” (p. 6271-6274).
Hier komt het gebruik van das Ungeheure overeen met de betekenis zoals door Hölderlin
gegeven. In een behandeling van de passage waar Goethe das Ungeheure en das Schaudern
gebruikt, verwijst Böhme (2015) naar het Griekse begrip thaumazein (θαυμάζειν), zich verwonderen over. Dit kernwerkwoord voor het filosoferen heeft voor Böhme een beperktere

157 Italienische Reise: ‘Auch ich in Arkadien!’
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betekenis dan het door Goethe toegepaste Schaudern. Waar zich verwonderen over wijst op
een passieve „teilnahmslose” (p. 77) houding, duidt das Schaudern op een betrokken houding:
„[…] ein Moment der affektiven Teilnahme” (ibid.) die met een gelijktijdige fysieke siddering
„des Schreckens” gepaard gaat (p. 77).
Goethe gebruikt inderdaad das Ungeheure als uitdrukking van zijn emoties als hij voor
de eerste keer een uitzonderlijk uitzicht of aanzicht aantreft. Daar waar het het gebergte
(de Alpen) betreft, is het een gevoelsuitdukking bij het uitzicht dat zich voor hem ontvouwt.
Van enige afstand ziet hij dat het immens is. Bij binnenkomst in gebouwen, is hij direct een
met de kolossale ruimte boven hem. De connotatie van het begrip subliem: schitterend,
prachtig lijkt hier nauw bij aan te sluiten. In de betekenis van het verhevene kan zelfs bij het
binnenkomen van de monumentale gebouwen gesproken worden van een synoniem. Zo
duidt het gebruik van ‘das Ungeheure’ op een op enige afstand ondergane emotie die ontstaat
bij een eerste aanzicht van iets overweldigends dat door zijn verschijning volledig de aandacht trekt en een stemming oproept die slechts in een uitroep en nog niet in woorden is
uit te drukken. Het valt nog met geen pen te beschrijven, zouden wij tegenwoordig zeggen.
De Nederlandse vertaler Mark Wildschut gaat ook specifiek in op de (on)vertaalbaarheid
van das Ungeheure. In de biografie over Nietzsche (2000) van Rudiger Safranski vertaalt hij
Das Ungeheure als “het immense” (p. 9) en verantwoordt zich ervoor in een toelichting (zie
Vignet 6.10). Daarin gaat hij terug naar de etymologische achtergrond van het Middel-Nederlandse “niet-gehiere” (p. 367) als vertaling van het niet Geheure: “De etymologische stam
‘hiu’ duidt op de innerlijkste levensbetrekkingen van huis en haard, het vertrouwde, familiaire. Zo kan het Geheure bijvoorbeeld gezegd worden van huizen - huizen waar het niet spookt
- of van dieren - tamme dieren in tegenstelling tot wilde enzovoort” (ibid.).
Het ‘niet gehiere’ als het niet van hier, geen betrekking hebbend op huiselijke vertrouwde omstandigheden, leidt naar een betekenis van een plaatsaanduiding ‘in de verte’ waar het
enorme, onmetelijke of immense zich bevindt. Maar, hoewel onvertrouwd, vreeswekkend
Het Ungeheure is een weinig gebruikelijke substantivering van ungeheuer, dat kolossaal, enorm, ontzettend
betekent. Ook is het een verouderde vorm van Ungeheuer – monster, gedrocht, vroeger ook de baarlijke
duivel zelf. Het ‘monsterlijke’ is daarbij al een vergaande uitleg van wat als het niet Geheure eenvoudig het
‘niet gehiere’ (Middel-Nederlands), het ‘niet van hier’ oftewel het ‘niet vertrouwde’ en als zodanig ‘verdachte ‘was. De etymologische stam ‘hiu’ duidt op de innerlijkste levensbetrekkingen van huis en haard,
het vertrouwde, familiaire. Zo kan het Geheure bijvoorbeeld gezegd worden van huizen – huizen waar het
niet spookt – of van dieren – tamme dieren in tegenstelling tot wilde enzovoort. Het Ungeheure is dus
als het tegendeel daarvan het niet-vertrouwde, wilde, dat wat de bescherming van huis en haard ontbeert,
het ‘ongehiere’ en als zodanig ook het vreeswekkende, weerzinwekkende, monsterlijke, het ongure. En
inderdaad is Nietzsches filosofie vanuit het vertrouwde en vertrouwenwekkende denken gezien ‘onguur’. Monsterlijk, verdacht en gevaarlijk. Toch kunnen we voor de vertaling van het Ungeheure met die
louter negatieve bepalingen niet uit de voeten, juist omdat het voor Nietzsche tevens het aanlokkende,
verleidelijke, ontzagwekkende, dionysische is. Een mogelijke, maar weinig fraaie vertaling is ‘het enorme’,
mits dat niet louter als het ‘reusachtige’ verstaan wordt, maar in de eerste plaats als het e-norme, dat wat
elke norm te buiten gaat. Iets fraaier is onzes inziens de hier gekozen vertaling ‘het immense’, letterlijk
het onmetelijke, dat waarop geen enkele maat van toepassing is, waarbij de connotatie van im-mens in
de zin van on-mens en deze opgevat als voorbij-de-mens, als over-mens (Übermensch) moge meespelen.

Vignet 6.10: Verantwoording Mark Wildschut voor vertaling das Ungeheure als het ‘niet van hier’
zijn (Safranski, 2000, p. 367).
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en monsterlijk, er gaat van die plaats ook iets aanlokkelijks uit. Das Ungeheure is daar waar de
mens niet is, maar misschien toch wel naar toe wil gaan.Voor Sloterdijk (2001) is de weg naar
het das Ungeheure geplaveid met experimenten:
“[…] denkers van de moderniteit (moeten) de wereld als een zichzelf constituerend
geheel in het oog vatten. Daarbij blijkt dat elke schijn van orde in de wereld uit een
eindeloos experimenteren van de wereld met zichzelf ontstaat. Onder alle experimenten schemert een grondlaag van primaire wanorde en wetteloosheid.
Het hier gebruikte begrip of naam ‘het monstrueuze’ is op een wetteloos geheel
toegesneden. Het monstrueuze is de noodzakelijk ware naam voor een wereldse
totaliteit waar niets buiten valt en die alleen binnen zichzelf transcendeert.
Bijgevolg mag je zeggen dat het proces van secularisatie, radicaal opgevat, niets
anders kan zijn dan de via successen en catastrofen voortgaande openbaring van
dat monster dat in ons voorziet en ons consumeert. […] Authentieke filosofie van
de moderniteit is de hermeneutiek van het monstrueuze als theorie van de enige
bestaande wereld” (p. 37-38).
Intelligentie is daarbij voor Sloterdijk (1999) een conditie die veranderingen in een sfeer
kan genereren: „Intelligenz ist Sphärenspannkraft; aus Einsicht wird Umsicht im Ungeheuren” (p.
16). Heidegger (1998) geeft aan dat het ‘in-zijn’ in deze wereld gepaard gaat met existentiële
angst. Angst die inherent voorkomt uit het er-zijn van de mens:
“In de angst voel je je ‘ontheemd’ (unheimlich). Wat daarin allereerst tot uitdrukking
komt is de eigenaardige onbepaaldheid van dat waarbij het erzijn zich in de angst
bevindt: het niets en nergens. Maar ontheemd-zijn betekent daarbij tegelijkertijd:
niet-thuis-zijn. […] De alledaagse vertrouwdheid stort ineen. Het erzijn is verenkeld, maar wel als in-de-wereld-zijn. Het in-zijn komt terecht in de existentiale
‘modus’ van het niet-thuis-zijn. En dat is niets anders dan waar het spreken over de
‘ontheemding’ op doelt. […] Die ontheemding achtervolgt het erzijn voortdurend
en bedreigt, zij het niet nadrukkelijk, zijn alledaagse verlorenheid in het men. Factisch kan die bedreiging heel goed met een volstrekte zelfverzekerdheid en zelfgenoegzaamheid van het alledaagse bezorgen gepaard gaan. De angst kan in de onschuldigste situaties de kop opsteken […] Het kalm-vertrouwde in-de-wereld-zijn is
een modus van de ontheemding van het erzijn, niet omgekeerd. We moeten het nietthuis-zijn existentiaal-ontologisch als het oorspronkelijkere fenomeen begrijpen” (p. 244-245).
Het hedendaagse in-zijn of ‘thuis-zijn’ wordt als samenleven in het ‘men’ bestempeld.
“Iedereen is de ander en niemand zichzelf ” en het men “[…] is het niemand waaraan elk
er-zijn zich in onder-elkaar-zijn telkens al heeft uitgeleverd”, aldus Heidegger geciteerd
door Sloterdijk (2003, p. 395). Hij keert zich in navolging van Heidegger af van het men,
waarbij het men in de hedendaagse “door de media beheerste massamaatschappijen” een
bewoner van de global village is geworden die ‘zijn binnen’ volledig heeft laten overgaan
‘in het buiten’: “zijn ziel -dat zijn de uiterlijkheden zelf ” (p. 395-396). Sloterdijk geeft aan:
“Ofschoon we voor een binnenleven geschapen zijn, moeten we de leegte en het buiten
omarmen, bij gebrek aan geschikte completering; de laatste mensen zijn voor zichzelf een
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buiten geworden” (p. 396). Hij zoekt daarvoor steun bij Heidegger:
“Zijn dorp is de thuisbasis van het onvertrouwde. Zoals alle waarheidsverkondigers
roept hij de omstanders toe: ‘Kom hierheen!’ […] ‘komen’ betekent hier […] het
naar buiten treden in een extatische voorlopigheid.
Daarmee verandert […] de betekenis van ‘in’; gelet op de globaliseringsoorlogen en
de technische revoluties, die onze eeuw hun stempel hebben opgedrukt, betekent
in-zijn: inwonen bij het onvertrouwde” (ibid.).
Sloterdijk stelt zich daarbij de vraag: “Hoe zouden we ons onder die omstandigheden een
overgang van het men-zijn naar het eigenlijke zelf-zijn moeten voorstellen” (ibid.)?
Hoe kan ik nu zelf verder op zoek gaan in het onvertrouwde? De ‘hoe komt dat toch?’vraag heeft mij tot hier geholpen. Het heeft me op weg gebracht naar een sfeer waarbinnen
gebeurtenissen aangaande de ICT-problematiek plaatsvinden. Ik zal die sfeer nader gaan
bevragen hoe daarin verstaanbaarheid kan worden geëntameerd en of en hoe zo’n sfeer te
beïnvloeden is. Hoe kan ik mij een genese van een sfeer voorstellen zodat er wel condities
ontstaan en co-creatie plaats gaat vinden tussen alle betrokkenen bij een ICT-project bij de
overheid? Maar eerst zal ik in de rest van dit hoofdstuk een beeld schetsen en een luisterrijk
verhaal oproepen over hoe het mijns inziens gekomen is dat ICT-projecten zo weerbarstig en
anders verlopen dan de bestuurders wensen en de ICT-consultants telkens weer doen voorspiegelen. Iets gaat z’n gang… Laten we met z’n allen die gang eens begaanbaar maken om
in plaats van processtappen te maken, echt op stap te gaan… naar het ‘niet-gehiere’.

6.6. Het ‘niet gehiere’
„Ungeheuer ist viel. Doch nichts
Ungeheuerer, als der Mensch.”158
Met het stellen van de ‘hoe komt dat toch?’-vraag ben ik op zoek naar de hoedanigheid van
de weerbarstigheid van de problematiek van ICT-projecten bij de overheid. Hoewel de vraag
eerder is gesteld,159 heeft de vraag in het onderzoeksveld geen vervolg gekregen. De vraag is
niet verstaan… en iets blijft zijn gang gaan. Met het stellen van de vraag: “Waar zijn we, wanneer we in het onvertrouwde zijn?”, heeft Sloterdijk (2003) voor mij een vraag gesteld die
nog voorafgaat aan de ‘hoe komt dat toch?’-vraag. De vraag van Sloterdijk verdeel ik in twee
afzonderlijke vragen. Een vraag naar het waar en een vraag naar het onvertrouwde. Meer dan
het wie, wat, hoe of waarom is voor hem de vraag naar het waar van de mens bepalend voor
het wezen van de mens.
Een discours stelt inperkings-en gebruiksregels.Vooral cognitieve structureringen lijken zich
naar deze regels te voegen. Organisatorische taal is vooral een taal van abstracte begrippen.
Die begrippen (zelfstandig naamwoorden) worden in hoofdzaak in ‘oorzaak gevolg’-relaties
aan elkaar verbonden. Woorden als bijvoorbeeld efficiënt en doelmatig hechten zich vervolgens aan die cognitieve abstracties. Waarom-vragen kunnen worden gesteld als er logische
158
Zie: Sophocles (442 v. Chr), Antigone, hoofdstuk 3, tweede akte (Koor van de Thebaanse ouderen). Duitse vertaling voor
Heidegger in: Klostermann (1993, p.85).
159
Zie: rapport Algemene Rekenkamer (2007).
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kortsluitingen ontstaan tussen deze abstracties. Maar wat brengen ze vervolgens teweeg als
het management ze in activerende vorm wil toepassen? Hoe beïnvloeden ze de taal die wordt
gesproken in de relationele verbindingen tussen mensen? Verbanden die juist ook waarneembaar worden in de praktijk van alledag; ergens, waar dan ook, wáár mensen zijn. Dan wordt,
in navolging van Sloterdijk, de vraag naar de locatie waar mensen elkaar treffen opportuun.
Immers, hier wordt ‘de zaak zelf ’ gedaan. Hebben topmanagers wel echt gehoor gegeven aan
de twijfels over de ambitie en de haalbaarheid en aan de zorg hoe het uitvoerend werk met
al de bedrijfserfenissen (legacies) om te vormen is naar gestandaardiseerde werkwijzen?
„Die letzten Menschen sind für sich selber die Äußeren geworden” 160
De jaren dat ik me te midden van het ICT-discours bevond en tegelijkertijd ook verschillende reorganisaties binnen Defensie als betrokkene meemaakte, hebben mij het inzicht gegeven
dat de discoursen van de ICT en van reorganisaties overeenkomende eigenschappen hebben.
Ze zijn in hoofdzaak in abstracte taal gevat en omhuld met een relationeel statement: ‘Onze
medewerkers staan centraal.’ Maar als het vervolgens (via business cases, reorganisatiedocumenten en projectinitiatiedocumenten) aankomt op de uitvoering bij de medewerkers op echte
bedrijfs-en kantoorvloeren, is de taal nog steeds abstract en is de ‘lijf en leden’-medewerker
verworden tot een ‘menzijdige’ functionaris met een functie en functieomschrijving. In menig kantoortuin echoën de woorden van de neo-Nietzsche: ‘Hoor toch! De mens is dood!
Zijn roeping is als een diepe zucht vervlogen in de ijle binnenlucht van de kantoorakker. De
laatste mens is functionaris geworden. Wat rest is de onverstaanbaarheid van het functioneringsgesprek.’
De problematiek is hardnekkig. Welke rol speelt het ICT-discours hierbij? Het verleidt
slechts een deel van de betrokkenen: het topmanagement. Doelmatiger werken, kostenbesparing gekoppeld aan op z’n minst gelijkblijvende opbrengst, minder voorraden, minder beheer
dus minder personeel, financiële –en bedrijfsresultaten real time gepresenteerd met een druk
op de knop in een overzichtelijke tabel, bijsturing op hoofdlijnen, processturing in de keten,
regie op afstand… standaardisering! Het is het jargon in beleidsnota’s en projectplannen. Het
zijn de sheets van PowerPoint. Het is het verleidelijke taalgebruik van het ICT-discours van de
consultants dat bij het topmanagement gehoor vindt. Maar hoe hebben zij op hun beurt de
betrokkenen van het middenkader verleid; in die zogenoemde lemen laag? Nogal badinerend
als er zo over je gesproken wordt. Is er eigenlijk wel echt met hen die de organisatorische
schakel vormen tussen de ‘top’ en de praktijk van de begane grond, gesproken? Hebben
topmanagers wel echt gehoor gegeven aan hun twijfels over ambitie en haalbaarheid, en aan
de zorg hoe het uitvoerend werk met al de bedrijfserfenissen (legacies) om te vormen is naar
gestandaardiseerde werkwijzen? Afslanken en standaardiseren tegelijkertijd! De weerbarstigheid zit in de zich maar blijvend herhalende woordkeuze, het taalgebruik, het slogan-achtige
discours, veelal gepresenteerd door middel van de PowerPoint sheets. Maar is het presenteren
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In deze paragraaf geef ik eerder toegepaste citaten uit Sferen (Sloterdijk 2003) weer vanuit de oorspronkelijke Duitse editie
Sphären I (Sloterdijk 1998). Ik werk in dit hoofdstuk toe naar een meer passende vertaling van das Ungeheure en vermijd vanaf
hier de vertaling ‘het onvertrouwde’.
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van bullets ook communiceren, laat staan informeren en in-gesprek-gaan? Nee. En het zijn
ook zelden de topmanagers zelf geweest die het woord deden op de roadshows en de projectbijeenkomsten - anders dan: ‘U staat centraal.’
In de loop van jaren vervloeide het taalgebruik van het Haagse management met dat van
de ICT-consultants. Beide discoursen leken wel op een dubbelster. Maar de plaats van hechting
(het waar van het duo-discours) bleef wel beperkt tot het kantorenpark in en rondom Den
Haag. Ik wil dit illustreren met ‘de gouden draad’ van het ICT-discours: het begrip proces.
„Er fordert dazu auf, sich auf die Ungeheuerlichkeit des Ȁußeren einzulassen”
Waar het ooit begonnen is, kan ik niet meer terughalen. Iets ging kantelen… en toen was
daar het proces. En in het verlengde ervan het procesmatig werken. Tot op de dag van vandaag is dat een onbegrepen ‘activiteit’. Met opzet staat ‘activiteit’ hier tussen haakjes. Na al
die jaren werken in een ‘gekantelde’ organisatie is het inmiddels mijn stellige overtuiging dat
het proces geen activiteit is, laat staan dat je er mee kan werken. Ik ben nog geen uitvoerend
collega tegengekomen die tegen me zei: “Sorry. Ik kan niet leveren. Ik werk namelijk procesmatig.”
Wel heb ik managers horen spreken over: “Het proces werkt niet. Maar sorry, daar ben ik
niet verantwoordelijk voor.”
Wie dan wel?, dacht ik dan. Het antwoord bleef uit.
Op de vraag: “Wát dan wel?” volgde: “De procesgerichte organisatie.” Een organisatorisch ontwerp met functies als procesmodeleigenaar, procesmodelhouder en coördinerend
procesmanager. En waar zijn deze functionarissen dan eigenaar, houder of manager van? Van
procesmodellen. En waarmee werden die gevuld? Met de functionaliteiten van het ERP
ICT-systeem. Daar ligt een kern van de problematiek. Het zijn hét proces en dé functionaliteit die de overkoepelende begrippen zijn tussen het bestuurlijke discours van de overheid en
het ICT-discours van de consultants en samen zijn ze een hardnekkige verbinding aangegaan.
Hoe verliep dat in de praktijk?
Nadat in het begin van de 21e eeuw de keuze voor het ERP ICT-systeem SAP was
gemaakt om binnen het overgrote deel van de defensieorganisatie de ‘oude’ (legacy) informatiesystemen te vervangen, werd eerst centraal een ontwerp voor de hoofdinstellingen van
het nieuwe systeem vastgesteld. Deze zogenoemde bedrijfsarchitectuur bevatte bestuurlijke
randvoorwaarden, organisatorische kaders en gaf een helicopterview van het verloop van allerlei beslissingsstappen die gedaan moesten worden alvorens door de krijgsmachtdelen tot uitvoering kon worden overgegaan. Deze beslissingsstappen betroffen in hoofdzaak financiële,
materiële en operationele beleidsterreinen. De beslissingsstappen werden samengevoegd in
een model, waarbij horizontaal van links naar rechts de achtereenvolgende stappen werden
afgebeeld. Maar elke stap werd ook onderverdeeld in kleinere stapjes die weer deelbeslissingen behelsden om de gehele stap te maken. Dit werd weer verticaal afgebeeld en aangezien
defensie voor een ERP ICT-systeem als een zeer grote organisatie werd beschouwd, waren
er diverse uitsplitsingslagen noodzakelijk voor al die steeds kleiner wordende stapjes, die
ook nog eens onderling (dat wil zeggen, tussen de verschillende beleidsterreinen) aan elkaar
waren gekoppeld. Het visuele resultaat was een stelsel aan blokjes, met pijltjes verbonden,
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waar het gemiddelde klassieke organigram (van voor de kanteling) schraal bij aftekende. Het
‘harkje’ bleek omgevormd tot een complete ‘tuinset’.
Het centrale gereedschap in deze tuinset is de process masterfile. Dit is een gestandaardi. Het beoogt een kenmerkende stap te
seerde afbeelding in de vorm van een pijl:
verbeelden in het doorlopen van het proces en wordt daardoor ook aangemerkt als processtap. Het vormt het legoblokje van de ‘procesbouw’. Het proces zelf wordt namelijk weerge. Met de afbeelding
geven door een samenstel van ‘processtappen’:
hoopt de opsteller een beeld op te roepen van beweging en verandering: aan de linkerzijde
(the input) gaat er iets in, vervolgens gebeurt er wat mee in de tussenstappen (the throughput)
om vervolgens aan de rechterzijde er een gewenst resultaat uit te krijgen (the output). Wat te
zien is, is (nogmaals) een afbeelding, feitelijk een tekening. Maar naar welke werkelijkheid
wordt verwezen? Verreweg de meeste ‘procespijlen’ verwijzen naar betrokkenen in de hogere
en de ondersteunende managementlagen van de organisatie. En wat gebeurt daar? Er wordt
gepraat, vergaderd en besloten. De neerslag daarvan wordt aan het ‘digitale’ papier van Word
en mail toevertrouwd. De representatie van de wereld van de managers vindt zijn weerslag
in office: het eigen kantoor van iedereen. Maar die eigen kantoortjes moeten wel allemaal
digitaal samenwerken. En die routering van dat samenwerken wordt vastgelegd door de
procesafbeelding: de process masterfile. Jezelf niet in de afbeelding terugvinden, betekent niet
langer meer aan het infuus van het mailverkeer. Het werkzame leven droogt dan vanzelf op.
Slechts de exit-regeling (ook een processtap) rest. The process is the master.
En deze verzameling van process masterfiles vormde nu het grote receptenboek voor de
productie van functionele ICT-bouwstenen in de ERP-bouwstenenfabriek. Bouwstenen
als een verzameling van gebruikersmogelijkheden die met elkaar (na de installering op de
ICT-werkplekken van de betrokkenen) de procesafbeeldingen verankeren in de ‘nulletjes en
eentjes’, de broncodes, de instellingen en configuraties, de services van het ICT-systeem. Maar
wat eerst denkbeeldig was afgebeeld, is nu volle realiteit geworden. En deze is niet zomaar
meer te veranderen. Het toetsenbord vormt de toegang. Geen of onjuiste autorisatie tot de
services. Acces denied. Bij de frontoffice rest het aanvragen van digitaal asiel. De werkplek is een
onmiddellijke plék der moeite geworden. The proces is the master; the ICT-functionality the server.
„Sein Dorf is ein Standort des Ungeheuren”
In die aangebrachte bestuurlijke koppeling tussen het abstracte proces en de reële functionaliteit, zit de crux van de problematiek van de ICT-projecten bij de overheid. Op papier
lijkt het zo logisch maar in de praktijk werkt het als ondoenlijk uit. Waar in een helicopter
view Amsterdam een overzichtelijke infrastructuur heeft, blijkt deze op de begane grond een
wirwar aan straten, grachten, parken en pleinen. Ga dat maar eens standaardiseren. Langzaam
afdalend van hoog naar laag lukt dat nog wel. Het verkeer beweegt zich als voortgaande
beekjes. Maar naarmate de begane grond nadert, tiert het van activiteit. De beekjes zijn
woeste stroompjes geworden waarvan het water alle kanten opspat. We komen ogen tekort
en onze oren tuiten. En zo is het ook gegaan met het opstellen van de proces masterfiles.Vanuit
het Haagse perspectief van de helikopter was er nog overzicht en kon het geheel integraal
worden opgenomen. Maar al afdalend richting de krijgsmachtdelen bleek het overzicht geen
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inzicht te worden laat staan uitzicht. Het opstellen van de procesafbeeldingen van de defensieorganisatie stokte bij de wachtpoorten van de kazernes, vliegvelden en haventerreinen.
Voor de ‘vertaling’ naar de praktijk moesten de commandanten zelf zorgdragen. Ze konden daarvoor de ‘hogere’ proces files hergebruiken. Maar op de begane grond zie je geen
processen. Er zijn enkel activiteiten van allerlei aard en omvang waar te nemen. Activiteiten
tussen collega’s die hun vak, beroep of taak uitoefenen. Vakgebieden in eigen werkplaatsen.
Van fijn-mechanica tot hoogspanning en alle varianten er tussenin. Veelal met dezelfde benaming: werkvoorbereider, materiaalplanner, installatie-engineer, maar in de uitvoering zeer
specifiek. Immers de ene installatie lijkt niet op de andere. Zo is de marinewerf in Den Helder als een dynamisch netwerk van midden-en kleinbedrijven te beschouwen waarvan de
vertegenwoordigers onderling afstemmend en handelend samenwerken om een schip weer
‘materieel gereed’ te maken. Een schip dat weer enige jaren vooruit kan en waarop de operationele collega’s hun oefeningen kunnen draaien en al opwerkend het schip weer tot een
operationele eenheid maken. Maar ook die schepen zijn op hun beurt weer onderverdeeld
in allerlei verschillende klassen en typen. Verschillen die ervoor zorgen dat de technici en
logistieke collega’s, hoewel vaak van dezelfde rang, gespecialiseerd zijn op hun eigen deelterrein. Een zoetwatermaker zit nu eenmaal anders in elkaar dan een luchtwaarschuwingsradar.
Ze hebben elk hun eigen onderhoudsschema’s en gebruikswijzen.
Maar allemaal betreft het techniek en technologie. En veelal van de meest hoogwaardige
soort. De mens en zijn techniek. Het lijkt een vaak een kwestie van schema’s en modellen.
Maar in de praktijk dient de vakman of de beroepskracht zijn gereedschap eerst in de praktijk
ter hand te nemen om ermee te leren omgaan. En dat leren doet hij niet alleen zelf. Daarbij
krijgt hij ondersteuning. Hulp van een (vaak oudere) collega, die met dezelfde of soortgelijke
techniek ervaring heeft opgedaan. Ervaring hoe de toepassing in de praktijk werkt. Hoe het
beheer het beste kan worden uitgevoerd. Maar ook hoe in de loop van de tijd de technologie
verandert, soms zelfs ingrijpend. Waar in de jaren zeventig van de vorige eeuw veel techniek
van werktuiglijke aard was, zijn binnen enige tientallen jaren de schepen totaal van inrichting veranderd. Niet alleen aan de buitenkant, maar in het bijzonder ook aan de binnenkant.
De ICT is werkelijk overal aanwezig en niet meer weg te denken. Maar de technici en de
operators hebben hun kennis bijgesteld, nieuwe vaardigheden opgedaan en zijn al opwerkend doorgegaan. In gesprek-met-elkaar zijn ze naar elkaar toe verstaanbaar gebleven. Het
discours heeft zich gaandeweg mee ontwikkeld. En de direct-betrokkenen zijn er de dragers
van gebleven. En hoe komt het nou toch, dat het zo stokte bij de introductie van het nieuwe
ERP ICT-systeem?
Waar was die oudere collega? Waar was die kennisoverdracht? Waar is dat gesprek gevoerd? Waar is de tijd genomen om de nieuwe techniek ter hand te nemen om er in de
eigen praktijk zelf ervaringen mee op te doen? Dat waar was nergens. Vanaf 2009 moest en
zou het systeem gaan werken, te beginnen op Hr. Ms. van Speijk en Hr. Ms. van Amstel. En
vanaf dat moment is er jarenlang voortgeploeterd. Pas nu, jaren na de feitelijke introductie
van het ICT-systeem, en enige jaren nadat de leiding van het SPEER-project in haar slotdocument aangaf dat er enige vertrouwdheid met het ICT-systeem begint te ontstaan, wordt
er langzaam maar zeker kennis en kunde opgebouwd. De medewerkers van het inmiddels
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‘SAP Competence Centre’161 zijn ervaren vakgenoten geworden die collega’s met raad én daad
bijstaan in het gebruik. Maar het blijft soms werken tegen de klippen op. Want de doorgevoerde procesinrichtingen moesten zorgdragen voor standaardisatie. En hoewel natuurlijk
verschillende materialen en artikelen (benodigd voor de uitvoering) handiger en goedkoper
verkregen kunnen worden door ze in één keer aan te kopen en te bundelen op een locatie
alvorens ze verder te verdelen naar de locaties door het hele land heen, is het overgrote deel
van de benodigde onderdelen níet standaard, maar juist specifiek. Bij het organiseren binnen
defensie is niet het gestandaardiseerde de regel, maar is de uitzondering of verbijzondering
de praktijk van alledag.
Waar processen eenduidig zijn, is de praktijk immer gevarieerd. In de huidige tijd spreekt
een ieder over onzekere tijden. We worden opgeroepen te flexibiliseren. We moeten aanpassingsvermogen tonen. Agile is het nieuwste toverwoord. Hoe kan je dan de praktijk standaardiseren? Dat wordt een schijnvertoning waar dan ook. Slechts processen kan je standaardiseren. Maar die bevinden zich dan ook in het nergens of hoogstens als afbeelding op een sheet.
En met sheets wordt geen vrede en veiligheid verkregen. Dat gebeurt alleen door oefening en
met deugdelijk materiaal en door de praktische inspanningen van al die toegewijde collega’s.
De overheid is er om medelanders met raad en daad bij te staan als het juist even niet standaard gaat en zorg benodigd is. Nu meer dan ooit. Zorg is de vraag. Dienstbaarheid het aanbod.

6.7. In-gesprek op de begane grond
„Doch im Erstarren such’ ich nicht mein Heil,
Das Schaudern ist der Menschheit bestes Teil;
Wie auch die Welt ihm das Gefühl verteure,
Ergriffen, fühlt er tief das Ungeheure.” 162
Binnen een week na terugkomst is het zover: boter bij de vis. Zonder afspraak vooraf het
bedrijf in. Zien we wel of degenen die we willen spreken ook daadwerkelijk tijd hebben.
Samen met medewerker Willem die de uitvoering op zich gaat nemen gaan we aan de wandel. Willem heeft al heel veel jaren ervaring in het organiseren van IT-leveringen. Hij heeft
zichzelf -al doende- specialist gemaakt. Hoewel hij nu bij ons bureau een staffunctie bekleed,
is hij nog een echte regelaar van de oude stempel. De wandeling blijkt al snel verrassend. We
komen onderweg naar de fabriekshal afdelingsmanager Erik tegen.
We begroeten hem hartelijk.
“Ja, zo kom je elkaar dus informeel tegen.” En inderdaad het ‘praatje pot’ volgt. Hij lacht
om mijn nu gekozen aanpak. Blijkbaar heb ik hem daarmee getroffen want opeens zegt hij:
“Piet, ik moet je wat vertellen. Ik heb al van mijn eigen budget zo’n scherm gekocht.” Tsja,
ik kan het weten. Eigenlijk ‘ben ik ervan’, als IT-manager. Maar we leveren vaak traag, zeer
traag. Alle bijzondere IT-leveringen dienen centraal defensiebreed getoetst te worden en
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Voorgekomen uit het voormalige ‘Team SAP Ondersteuning’.
Goethe (1986). Faust, der Tragödie (Zweiter Teil), hoofdstuk 15.
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sinds de IT ‘keten georiënteerd’
is ingericht en is ondergebracht
in een Shared Service Centre
waarbij eigenlijk alleen nog
wordt gewerkt onder dienstverleningsovereenkomsten en
Service Level Agreements, zijn de
levertijden opgelopen tot soms
meer dan een half jaar. Bureaucratie voert de boventoon.
Aanvragen raken zoek, personeel wijzigt continu en het ene
procesmodel volgt op het andere. Het leidt ertoe dat onze Figuur 6.8: Zonder afspraak het bedrijf in.
klanten vervolgens zelf maar
met hun eigen ‘potjes’ de gewenste IT-spulletjes aankopen. Sneller en vaak nog goedkoper
ook. Alleen als er problemen zijn, bellen ze ons vervolgens wel weer op. Willem wordt er
soms gek van.
Ik knik naar Erik: “Erik, ik begrijp het hoor. Maar ik ga er toch voor. Je wilt ze toch op
meerdere plekken hebben. Ik houd je op de hoogte.” Met een vriendelijke groet nemen we
van elkaar afscheid en lopen door. We gaan op bezoek bij productieondersteuner Jan. Jan zit
op zijn kamer. Hij kijkt verrast op maar toont zich direct gastvrij:
“Hé Piet en Willem, kom binnen. Bakkie koffie?”
“Lekker.”
“En wat verschaft mij de eer?”
“We gaan het regelen.”
“Kijk eens aan, Welke van de tien?”
“Tsja, tsja, tsja. Stuk voor stuk. Nee, we komen voor de publicatieschermen.”
“Ben heel benieuwd, ga zitten.”
Jan is ondersteuner bedrijfsvoering van een van de grootste werkplaatsen, en vorig jaar
één van de eersten die met de behoefte kwam. Maar hij kwam zoals gewoonlijk in het ‘goed
plan moeras’ terecht. Hij wil in de werkplaats grote publicatieschermen ophangen zodat hij
bij bijzondere mededelingen direct het uitvoerend personeel dat niet over een eigen computer beschikt, kan informeren. Eerst heeft hij het in het zijn algemeenheid ingediend. De
eerste reacties van de directie waren zeer instemmend: “Goed plan. Laten we het integraal
oppakken.”
Met zo’n voorziening kunnen niet alleen de afdelingen de communicatie naar hun personeel beter oppakken maar kunnen ook vanuit de directie en de directeur zelf over het hele
bedrijf heen boodschappen op het net geplaatst worden. Er moest een integraal communicatieplan opgesteld worden. Sectie communicatie werd ermee belast. Bureau informatievoorziening zou later in beeld komen voor de daadwerkelijke bestelling. Jan was in eerste instantie
enthousiast. Maar na enige tijd. Niets meer gehoord. Sectie communicatie (‘anderhalve man
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en een paardenkop’) had het druk met de overvolle routineactiviteiten. Jan zag zijn geest al
dwalen. Maar door ervaring wijs had hij een volgende zet al klaar: De pilot. Klein van opzet
en natuurlijk passend in het integrale verhaal. Memootje opgesteld met de vraag om budget.
Maar tsja, bij de afdeling financiën aangekomen; geen begrotingsnummer, want nog geen
goedgekeurd plan. Vervolgens kostte het ‘trekken en duwen’ tussen financiën en communicatie veel tijd en de dagelijkse business trok toch ook de nodige aandacht; dus was het al behoorlijk in de ‘priostapel’ gezakt. En nu opeens bureau informatievoorziening op bezoek…:
“Witte rook?!” roept Jan opgetogen.
Ik steek van wal: “Nou, houd moed, we willen het anders doen. Alle spelers binden we
direct op elkaar. Facilitaire dienst, inkoop en wij en zelfs financiën heeft alle medewerking
toegezegd. We gaan het betalen uit de onderuitputting van de kas163 aan het eind van het
jaar. De kas sluit dit jaar pas op 24 december. Dat moet ons voldoende tijd geven om het te
regelen.”
“Nou, het zal me benieuwen. De vlag gaat uit”, antwoordt Jan enigszins fronsend.
Lachend nemen we afscheid van elkaar. “Als het dan maar geen vlag met Koninginnedag
gaat worden”, sluit Jan met scepsis af. Op de terugweg wandelend naar ons kantoor in de directieflat, vraag ik aan Willem hoe hij het vindt gaan: “Hier gaat het toch om.Veel leuker dan
achter de PC.” Hij heeft gelijk, we moeten veel meer achter dat bureau weg. Hup de fabriek
in. Zelf zien, zelf voelen: face-to-face, oog-in-oog, in plaats van mail to mail.
In de werkplaats
Eind januari is het opeens zover. De computers zijn binnen. Willem is er meteen mee aan
de slag gegaan. Hij heeft direct zijn collega van de facilitaire dienst Ruud gebeld.
Ruud is ondanks de afwezigheid van
de computers gewoon doorgegaan met
zijn voorbereidingen. De meegeleverde
beugels pasten niet om de dikke palen.
Daarop heeft hij bij de draaierij nieuwe
beugels laten maken, onderhands - zoals
gewoonlijk als er even een klusje voor
elkaar moet worden gedaan. Het maken
Figuur 6.9: De fabriek in.
van werkorders werkt dan alleen maar
omslachtig. De jongens van de spuiterij hebben ze vervolgens helderblauw gespoten, zodat
ze dezelfde kleur hebben als de paal zelf.
’s Middags samen met Willem de fabriek weer in. Fototoestel weer mee. Maar het is te
snel. De werkzaamheden zijn nog in volle gang. Eigenlijk veel leuker. Hoe organiseren mensen concrete resultaten met elkaar: praten, afspreken en vervolgens doen. Bij de bedrijfsadministratie zit Klaas achter zijn bureau.
Hij krijgt de taak om de schermen in te regelen en de inhoud te verversen indien ge-
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Het financiële budget dat voor een jaar beschikbaar is gesteld.
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vraagd.
“Vind u het leuk een nieuwe taak erbij?” vraag ik hem nadat ik me heb voorgesteld.
“Nou, zeker wel, brengt weer wat afwisseling met zich mee. Moet er best tussendoor kunnen.”
“En denkt u dat het een succes wordt?
Wat vinden de mensen er zelf van?”
“Nou, ze zijn op zich wel positief. Afwachten maar.” Alleen de werkplanners
Figuur 6.10: Hier moeten we toch wat aan doen…
snappen er niets van. Zo veel geld voor
die grote schermen terwijl zij nog steeds moeten pielen op zo’n klein 15 inch beeldschermpje. Waarom kan daar nou niets aan gedaan worden? Hoe kunnen ze daar nou mee plannen?
Op de terugweg loop ik langs de werkvoorbereiders. Inderdaad wat een kijkdoosjes. Een
van de planners heeft zelf een grotere weten te regelen. Maar de anderen …
“Willem, hier moeten we toch ook wat aan doen.” Willem antwoordt dat we conform
het beleid bezig zijn om bedrijfsbreed de schermen te inventariseren. “Want overal komen
dezelfde klachten vandaan.”
En dan loop ik keihard tegen me zelf aan. Ik ben toch de IT-manager. “Laten we geen
bulkaankoop doen. Stapsgewijs vier bestellen kan toch ook. Levertijd 5 dagen.”Willem slaakt
een zucht van verlichting.
“Maar natuurlijk. Ik zet ze zo in het bestelportaal. Elke twee weken vijf.” Ik neem afscheid
van de werkvoorbereiders en beloof over twee weken terug te komen. Spannend.

6.8. Het onbestemde tegemoet
De zoektocht naar het onvertrouwde vangt voor Sloterdijk (2003) in verwondering aan:
“Net als de filosofie begint het buiten-zijn met de verwondering. […] [Het] is de ruimte
waarin vervangingen mogelijk zijn. [Het] creëert een vrije sfeer voor nieuwe media” (p.
274). De vraag in verwondering is een relevante vraag gegeven de weerbarstigheid van
de ICT-problematiek. Er is context of sfeer waarin we geen grip krijgen op de zaak. We
horen steeds dezelfde ‘plaat’. En er klinkt mismoedigheid en zware teleurstelling door in
de rapporten van de onderzoekers. ‘Hoe komt dat toch?’ Het wijst op een sfeer in het onvertrouwde. Wat kan daaronder worden verstaan? Is de vertaling van Van Driessen van das
Ungeheure met de woorden onbekend, onbehaaglijk, verontrustend en onvertrouwd voor
mij wel het meest toepasselijk om vat te krijgen op die weerbarstigheid? Hoe kan een
nader zoeken naar de vertaling van das Ungeheure mij helpen een ‘verruiming’ van mijn
gedachtegang te verkrijgen? Met andere woorden: Hoe kan ik de ‘hoe komt dat toch?’vraag verder aanvatten?
Van Driessen overweegt zijn vertaling van das Ungeheure met de woorden onbekend, onbehaaglijk, verontrustend en onvertrouwd. Als ik de vertalingen van Van Driessen analyseer in
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relatie tot de problematiek van ICT-introducties, lijkt in eerste lezing gebruik als bijvoeglijk
naamwoord een toepasselijke mogelijkheid.
De problematiek is verontrustend en omdat een oplossing maar niet in zicht lijkt te komen, blijft een onbehaaglijk gevoel achter door de voorgestelde oplossingsrichtingen in de
aanbevelingen van de tijdelijke ICT-commissie van de Tweede Kamer. Voorstellen die toch
veel lijken op eerdere (zonder gewenst succes) gedane voorstellen. Maar geven de vertalingen
van das Ungeheure ook een nieuwe toonzetting met betrekking tot de ‘hoe komt dat toch?’vraag? De vraag wijst naar omstandigheden en condities. Omstandigheden die er vooralsnog
niet zijn of condities die (nog) niet gecreëerd zijn. Echter, daar lijken de vertalingen, met wellicht een uitzondering voor ‘onbekend’ niet naar te verwijzen. Maar wel naar de vraagstelling
zelf. Het stellen van de vraag komt voort uit verontrusting, uit onbehagen. De routines van de
gewoonte voldoen niet meer. Er heeft iets ongewoons plaatsgevonden. Bedachte oplossingen
blijken niet meer te werken. Men is onthand geraakt.
De verstaanbaarheid van de ‘hoe komt dat toch?’-vraag krijgt hiermee een eerste nadere
duiding. Men bevindt zich op onbekend terrein. Het luisteren geeft eerste impressies zonder
deze nader onder woorden te kunnen brengen. Het roept een stemming op.Verwarring onder de aanwezigen. Ik luister en hoor iets maar versta niet goed wat er wordt gezegd. Er is
nog geen sprake van een gesprek.Voor het nader betekenen in woorden is de ruimte nog niet
gevonden. De afstand is immens maar evenzeer zeer nabij. De ervaring is nog van onmiddellijke aard. Er is nog geen ‘tussen’. Het fenomeen heeft zich in al zijn volheid onmiddellijk
ontvouwd. Maar er is nog geen afstandsbepaling en geen perspectiefneming mogelijk. Er zal
tijd en ruimte nodig zijn om nadere duiding of klaring te geven. De vraag naar verstaanbaarheid wordt een vraag naar meer tijd én meer ruimte. De zintuigen van de verte, het gehoor
en het zicht, kunnen nog niet op hun mogelijkheden worden benut. Slechts een eerste gestalte is ontstaan, maar het ‘stellen’ dient nog plaats te vinden. Om de verstaanbaarheid nader
met woorden in te vullen, dienen gelijk opgaand ook andere verstandelijkheden bevraagd
te worden. Wat zie ik daar? Wat merk ik hier? Maar is het vertalen van das Ungeheure als het
onvertrouwde dan wel het meest toepasselijk?
Een overgang van het niet-gehiere naar het hier, betekent bij aanvang een gang naar het
daar. Een gang die doorgegaan moet worden om ‘in het gehiere’ terecht te komen. ‘Daar’ kan
dan ‘hier’ weer worden. Kann ein ‘Da-sein’ wieder ein ‘Heure-sein’ werden? Hoe kan die ‘mediale’
gang begaanbaar worden en daarmee de verstaanbaarheid vergroot?
Maar vooralsnog wordt een huivering, een siddering gevoeld, zoals Goethe onder woorden brengt op zijn reis naar en door Italië. Het zintuig van de onmiddellijke nabijheid, het
besef van lichamelijkheid, heerst nog boven de zintuigen van de verte. In de eerste beelden
is er zicht op het buitengewone, enorme, immense en onmetelijke. Die bewoordingen zijn
uitingen van het fenomenale. Maar nadere duiding is nog niet mogelijk. Er zijn nog geen
woorden voor. Er is wel een stemming, maar nog geen ‘bestemming’. De gang wordt ‘onbestemd’ ingegaan. De verstaanbaarheid van das Ungeheure is een aanwezig zijn in het onbestemde. Das Ungeheure is het onbestemde.
En daarmee, de stellingen en redeneringen van Sloterdijk volgend, is het onbestemde als
meest geëigende vertaling van das Ungeheure te bestempelen. Het onbestemde als reisdoel
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waarbij zij die op weg gaan vanuit hun thuisbasis naar het nog niet, ergens hier vandaan op
zoek gaan naar vrije media, om het onbestemde te bestemmen. Aldaar aangekomen vullen
zij gemeenschappelijk de mediale ruimte in met een ‘bestemming bereikt’. Een bestemming
waar het niet-gehiere tot het gehiere bestempeld kan worden. De onbestemde plaats is een
bestemde plek geworden.
Maar vooralsnog geldt dat niet voor ICT-projecten bij de overheid. De vraag die voorligt
luidt dus: Hoe vertrekken we vanuit het onbestemde?
Voordat ik echter een verdere reisvoorbereiding op me neem, is, als gevolg van de gedachtegangen van Sloterdijk,163 een reflectie op zijn plaats. Wat betekenen zijn bevindingen
ten aanzien van sferen, het men, het onbestemde en het niet-thuis-zijn als basispremissen
van het leven voor het doorgronden van de ‘hoe komt dat toch?’-vraag? Met zijn sferologie ontvouwt Sloterdijk een kijk op en inzicht in de sferenscheppende mens. Als we nu
de sferen waarin bouwers hun bouwmaterialen ter-hand-nemen, projecteren op de sferen
waarin ICT-ers en consultants hun functionaliteiten inbrengen in de bedrijfsvoeringen van
organisaties, zijn er dan kenmerkende verschillen aan te geven tussen beide sferen: “Sferen
worden voortdurend door hun onvermijdelijke instabiliteit verontrust. […] Ze zouden geen
constructies van de vitale meetkunde zijn als ze niet konden imploderen, maar nog minder
zouden ze dat zijn als ze ook niet in staat waren zich onder de druk van het groeien van de
groep tot rijkere structuren uit te breiden” (p. 37).
Met het in ogenschouw nemen van dit stabiliteitscriterium, kan een onderscheid worden
gemaakt tussen de aard van beide sferen. De sfeer van de bouwwereld toont zich al vele
duizenden jaren: materialen, technieken, organisatorische arrangementen, veelzijdigheid en
diepgang van betrokken vakmanschappen. In de sfeer van de bouwwereld kan de mate van
stabiliteit als hoog worden beschouwd. Kennis en kunde zijn ruim verspreid en in vaklieden
belichaamd. Het ‘materieel’ gebouwde komt overeen met het bij aanvang van het bouwproces (i.e. het ontwerp) gestelde. Vanwege de breed verspreide expertises van de bouwkunde
kan zelfs gesteld worden dat er sprake is van een zekere mate van immunisering. Het ‘thuiszijn’ is veelal het ‘in-het-gebouwde-zijn’ geworden: ‘het gebouwde’ als toonbeeld van ‘het
bestemde’ en daarmee zelfs de manifestatie van de sfeer zelf. Waar mensen sferenbouwers
zijn, omhullen ze zich met hun bouwmaterialen, technieken en organisaties om te kunnen
zijn die ze zijn: in-de-wereld onder- en met-elkaar. In de ombouwde sfeer kan men schuilen
voor het onbestemde buiten: thuis in huis conform het bouwplan én het bestemmingsplan.
Maar geldt dat ook voor de hedendaagse ‘ICT-bouwkunde’ met de functioneel architecten,
blauwdrukken, bouwstenenfabrieken en de organisatieconsultants? Voorziet hun ‘relationele’
bouwproces in dezelfde kwaliteit en stabiliteit? Ik beantwoord dit negatief. De sfeer van de
ICT-kunde wordt in belangrijke mate nog ‘verontrust door instabiliteit’. Vooral het bouwproces zelf heeft te maken met matig te beheersen factoren als tijds-en kostenoverschrijding.
En het ‘gebouwde’ zelf wijkt ook in belangrijke af van het gewenste door de opdrachtgevers.
In de materiele bouwwereld zal dit ongetwijfeld leiden tot klachten, claims en het opdrogen
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Nietzsche en Heidegger vormen belangrijke inspiratiebronnen voor Sloterdijk. Zie daartoe onder meer Van Tuinen (2004),
met name Hoofdstuk 1(Denkstijl en simpelweg Nietscheaans) en Hoofdstuk 2 (Kynisme en Kinetiek).
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van vervolgopdrachten. In de ICT-sfeer is dit nog geenszins het geval. De opdrachtgevers en
de ICT-leveranciers houden elkaar (tezamen met de landelijke politiek) in een knellende
houdgreep, die vooralsnog door niemand wordt afgetikt. In deze sfeer lijkt het of het ‘menzijn’ met het een ‘iedereen is verantwoordelijk dus niemand is verantwoordelijk’ zijn intrede
heeft gedaan, terwijl de uitvoerend betrokkenen nog volop omgeven zijn door sfeeromhulsels waar het niet-gehiere nog doorheen giert. Met name de ICT-organisatiebouwers lijken
de eersten van de ‘laatste mensen’ te zijn die ‘voor zichzelf een buiten geworden’ zijn, terwijl
ze zich vertrouwd ‘in het binnen’ van hun eigen opgetrokken sfeer wanen.
Zijn er verlichtende omstandigheden aan te wijzen? Zeker. De kunst van de ICT-organisatiebouw is een nog relatief jonge tak aan de boom van de toegepaste wetenschappen. Waar
de materiele bouwkunde al duizenden jaren floreert, bestaat de ICT-organisatiekunde pas
enige tientallen jaren. Het proces van volwassenwording is nog volop in gang. Sfeerbouwen
is mensenwerk. En mensenwerk betekent ontwikkeling van vakmanschap om de te verkregen technieken doeltreffend ter-hand-te nemen. De ICT-organisatiekunde bevindt zich nog
volop in het buiten. Ze is letterlijk en figuurlijk nog niet verinnerlijkt.
Daarmee kom ik tot de voorlopige slotsom dat het voortduren van het huidige overmatige
gebruik van metaforen uit de bouwkundefamilie niet zal leiden tot de noodzakelijk geachte
veranderingen in aanpak van ICT-projecten. Daarmee wordt het gebruik maken van bouwmetaforen niet afgewezen. Integendeel, ‘onderbouwde’ uitbreiding kan zelfs nog enig soelaas
bieden.164 Echter, gezien de ontwikkelingsfase waarin de huidige ICT-organisatiekunde zich
bevindt, is een verbreding door middel van het gebruikmaken van andere metaforenfamilies
aan te bevelen. Door de oproep van Sloterdijk en Heidegger om naar ‘buiten te treden in het
onbestemde’ ligt het toepassen van een dynamisch georiënteerde metaforenfamilie voor de
hand. Laten we op reis gaan naar maritieme sferen.
Hoe verloopt daar het in-gesprek-komen met-elkaar. Ik leg mijn oor nog eens goed te
luisteren bij het mij bekende discours van mijn eigen maritieme vakgenoten. Wat kan ik extra leren van het verstaan van elkaar in een maritieme sfeer. Een sfeer waarin metaforen niet
alleen het zelf een plek geven,165 maar ook (uit eigen ervaring) groepsvorming in een passend
discours kan worden geplaatst.Verstaanbaarheid lijkt te gedijen in een dynamisch discours. Ik
plaats de ‘hoe komt dat toch?’-vraag in een nieuwe sfeervolle context, een samenhangende
con-tekst en een inspirerend discours: cruise discours ahoi!

Zie: hoofdstuk 5, waar de begrippen patroon en stramien worden geïntroduceerd.
Zoals de zevende eeuwse Iraakse bisschop en theoloog Isaac von Ninive suggereert. Zie: Intermezzo, blz. 177-178 van
deze dissertatie.
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7. Een kleine filosofie van het opwerken
Het is ruimte die ons toekomt. Het is tijd die ons nalaat.
7.1. Een ‘stromende’ metaforenfamilie
Als een sfeer zich, aldus Sloterdijk (2003), kenmerkt als een medium voor “sonosferische
communards” (p. 340) en hij stelt dat zo’n sfeer een ruimte is “waarin vervangingen mogelijk
zijn” en openstaat voor “nieuwe media” (p. 274), kan dan het veranderen van het taalgebruik
ICT-projecten met meer kans op succes laten verlopen? Als “[…] de gemeenschap van stemmen in de oorspronkelijke sonosfeer de message zelf is” (Sloterdijk, 1993b, p. 80), wat kan dan
het introduceren van een nieuwe metaforenfamilie betekenen voor de message van ICT-projecten bij de overheid?
De stelling is dat de alom toegepaste bouwkundige metaforen, ondanks uitbreiding met
familieleden als patroon en stramien, te weinig vitaal zijn om gewenste veranderingen in
de uitvoering van ICT-projecten bij de overheid te bewerkstelligen. Met een opgespannen
taal rond begrippen als de architect, het ontwerp, de bouwtekening, de bouwstenen, en het
functiegebouw komt de gewenste verandering niet tot stand. Gesprekken verlopen aan de
hand van vanzelfsprekende taal en tekst. Ze blijven echter weg van een plék der moeite die
gesitueerd is in de sfeer van de dagelijkse praktijk waar bouwkundig taalgebruik (anders dan
in de bouw zelf) tot weinig betekenisvolle gesprekken leidt. Het afhangen van een deur,
het opmetselen van een muurtje en het zetten van rachels zullen betrokken gebruikers niet
aanspreken bij een overgang naar een nieuw ICT-systeem. Met welk ‘taalappèl’ kunnen uitvoerend betrokkenen wel worden verleid tot luisteren? Met welk taalgebruik kan het ‘wonen
in’ wel verzorgd worden?
De vraag naar verstaanbaarheid wordt zo ook een vraag naar het aanspreekbaar zijn.Wanneer voelt iemand zich aangesproken? Welk appèl doe je op iemand die je aanspreekt? Wat
zeg je als je uitspreekt: “Het spreekt mij aan?” of wat voel je als je zegt: “Zij spreekt me aan?”
of “Jij spreekt me aan?” Wordt met dit aanspreken niet geappelleerd aan het luistervermogen
van een mens dat, zoals Sloterdijk (2003) aangeeft, “constitutief ” (p. 337) van aard is? Een
luistervermogen dat tot spitsen (p. 329) van de oren kan leiden en een “aanzet tot levendigheid” (p. 330) kan geven waardoor het vermogen ontstaat “[…] om een globale toestand aan
de hand van atmosferische klankkleuren te analyseren” (p. 331).
“Het spreekt me aan.”
Het appèl tot luisteren klinkt.
“Ik spreek je aan.”
“Jij spreekt me aan.”
Het wordt gehoord.
“Wij spreken elkaar aan.”
We verstaan elkaar. Er wordt gesproken. “De ontvankelijkheid van mensen voor intieme
appèls vindt haar oorsprong in de synchronie tussen begroeten en gericht luisteren” (p. 334).
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Hier ligt een nieuw perspectief op de vraag naar verstaanbaarheid. Hoe uit zich deze
“[…] synchronie tussen begroeten en gericht luisteren” (ibid.)? In welke woorden wordt deze
synchronie bevestigd? Kan de ‘hoe komt dat toch?’-vraag gelegen liggen in het niet wederzijds aangesproken voelen of zelfs aangesproken zijn tussen de ICT-ers en de gebruikers van
het ICT-systeem? In welke bewoordingen lag de verleiding verscholen tot luisteren? Het
ontwerp? De bouwstenen? De proces masterfile? Als ik in het verlengde van Sloterdijk(1993b)
stel dat een verhaal in “sonosferische” gemeenschappen “een gradatie werkelijker” (p. 80) is
dan ieder van haar leden, sprak het nieuwe verhaal dan wel aan?166 Ik plaats hier retorisch het
vraagteken. De betrokkenen hebben elkaar niet kunnen verleiden tot het afstemmen van hun
taalgebruik. Of, in rond Nederlands: “Ze hebben langs elkaar heen gesproken”.
Met welk taalgebruik kunnen veranderingen in een sfeer wel op afgestemde wijze plaatsvinden? Hoe kan een gewijzigde context een verandering in tekst en taal teweegbrengen
“[…] net zo lang tot het uiterlijke weggewerkt […] of tot aanvaardbare [heterogene] proporties is teruggebracht?” Als ordening vooral het resultaat is “van interieur op exterieur” (p. 42),
dan dient de veranderaar van ‘buiten’ zich ook te verstaan met het reeds aanwezige ‘binnen’
taal- en tekstgebruik? Of is dat bij voorbaat ook al tot legacy bestempeld?
Het toepassen van een dynamische stromende metaforenfamilie ligt bij veranderingen
voor de hand. Met het introduceren van een andere metaforenfamilie beoog ik ook mijn onderzoek verder te verdiepen. Zoals eerder aangegeven verwijst de ‘hoe komt dat toch?’-vraag
voor mij niet alleen naar hoe ‘de goede zaak doen’ maar ook naar ‘de zaak zelf ’. Het onderzoek van Sloterdijk naar ‘het waar’ van de mens inspireert me om na te gaan welke relaties ik
kan aangeven tussen de locatie waar de mens zich bevindt en het gegeven dat de mens zich
voortdurend voortbeweegt en daarmee van locatie verandert.Verandering is wijziging in tijd
én ruimte. Hoe neemt de mens, geconfronteerd met de voortdurende en voortgaande verandering van tijd en ruimte positie in? Met de aanwijzingen die Sloterdijk mij heeft aangereikt
en de relatie die hij in zijn werk heeft gelegd met het werk van Heidegger (1998), verdiep ik
mij in de opvattingen zoals deze laatste ze heeft beschreven in Zijn en Tijd. Hierbij richt ik
me niet zozeer op het begrip tijd in relatie tot het zijn (erzijn, zijnde, in-de-wereld-zijn) maar
verdiep ik me in zijn opvattingen over ruimte – “de ruimtelijkheid van het erzijn” (p. 138).
Vervolgens leg ik een verbinding met een ander funderend begrip in het denken van Heidegger: zorg. Hoe kan het filosofische begrip zorg verbonden worden met het voortgaande
bewegen van de mens in de praktijk van alledag? En wat als dat voortgaande bewegen leidt
tot een plék der moeite? Door welke gebeurtenissen is die zorg dan mogelijk tekortgeschoten? Wat is in het onbestemde onbesproken gebleven? In het onderzoek naar ‘de zaak zelf ’,
wil ik die plek der moeite proberen te vatten in de sfeer van gebeurtenissen die tot een plék
der moeite leiden. Om dat onder woorden te brengen laat ik me leiden door de handreiking
van Foucault (1988): “Het spreken moet zijn gebeurteniskarakter terugkrijgen” (p. 62).
De ruimtelijkheid van het erzijn, het waar van de mens, het gebeurteniskarakter van het
spreken, een plék der moeite, zorg, het onbestemde. Het zijn filosofische begrippen die ik wil
verbinden met de praktijk van alledag. Ik maak daarvoor gebruik van het begrip positie en
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Verwezen wordt naar: het nieuwe ICT-systeem, de taal van de verandering, het project.
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het bijbehorende werkwoord positioneren. Het begrip positie verwijst naar de locatie waar
iemand zich bevindt maar kan ook duiden op de daarbij ingenomen houding.167 Het geeft
me grondvragen waarlangs mijn spreken in dit hoofdstuk verloopt. Hoe kan je de positie
aanschouwen van een mens in beweging? Hoe positioneert een bewegend mens zich?
Het is mijn eigen vakgebied als militair zeevarende die mij (vanuit ervaring en beroepspraktijk) woorden geeft waarmee de passages zijn geschreven. Door een verbinding te zoeken tussen de verschillende ‘taalwerelden’ en deze verbinding in vervloeiende vorm weer te
geven, breng ik onder woorden hoe een ‘hoe komt dat toch?’-vraag zich niet zozeer richt op
‘een zaak goed doen of beter doen’, of zich beperkt tot ‘een andere zaak doen’ maar zich in
het bijzonder ook richt op ‘een zaak zelf ’. Al empirisch filosoferend (Dubbeld 2005) probeer
ik zo de fenomenen te benoemen die een achterliggende grammatica vormen van enerzijds
een weerbarstige ICT-problematiek maar anderzijds ook van een succesvol ‘opwerken’ van
bemanningen bij de Koninklijke Marine.
Hierbij maak ik ook gebruik van gesprekken die ik heb gevoerd met een aantal van mijn collega’s die ervaring hebben opgedaan op plékken der moeite. Hoe zijn ze, in zo’n situatie, daarmee
omgegaan? Hoe spreken zij over die gebeurtenissen? Wat verstaan zij onder situational awareness?
Positiebepaling is een kernactiviteit voor zeevarenden. Het voeren van bestek om veilig op de bestemde plek te komen is een zeemanschappelijk ambacht dat van generatie
op generatie door zeevarenden wordt overgedragen. Als marineman is het taalgebruik van
zeevarenden mij eigen. Aan de hand van de familie van de maritieme metaforen, in het
bijzonder die van het (militair maritieme) zeemanschap, zal ik onderzoek doen naar het
gebeurteniskarakter van veranderingen in maritieme sferen. Een nader onderzoek naar de
‘eigen’ taal van de marine is van dubbele betekenis. In de marineorganisatie is tussen 2007 en
2015 het ERP ICT-systeem SAP geïmplementeerd. Daarnaast is een van de kernactiviteiten
van de marine het opwerken van ‘startende’ bemanningen tot een operationeel inzetbare
scheepsbemanning. Bemanningen die onder de zwaarste omstandigheden in gezamenlijkheid de hen opgedragen taken dienen uit te voeren. Door het doelbewust inbrengen van
marinemetaforen of analogieën (metaforiseren) kan inzicht worden verkregen in de wijze
waarop direct-betrokkenen organiseren in een praktijk die voortdurend verandert. Met de
begrippen navigeren en opwerken wil ik gaan metonymiseren. De taal van het navigeren en
het opwerken is vertrouwd voor militaire zeevarenden. Door te oefenen in oefengebieden
worden vaardigheden opgedaan die later elders toegepast kunnen worden in operationele
omstandigheden waarbij onbestemdheid een gegeven is. Hoe spreken militaire zeevarenden
elkaar aan als ze zich voorbereiden op een mogelijke reis naar een plék der moeite?
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Positie zn. ‘plaats, toestand’.Voornamelijk positie ‘toestand, gesteldheid, plaats’ in in de beste positie [1642; WNT], (Engeland)
zijne positie en zijne macht [1663; iWNT]; nnl. positie ook ‘ambt, maatschappelijke status’ in diensten die mijne positie mij in staat
heeft gesteld ... te doen [1813; WNT], maatschappelijke positie [1880; WNT], ‘staat van zwangerschap’ in vrouwen in positie [1910;
WNT], ook in samenstellingen als positiebepaling ‘bepaling van de plaats waar, toestand waarin men zich bevindt’ [1950; WNT
Aanv.], positiekleding ‘kleding voor zwangere vrouwen’ [1958; Soester Courant]. Ontleend, al dan niet via Frans position ‘situatie,
plaats’, ouder posicion ‘stelling, argument’ [1283; TLF] en ‘plaats’ [1269-78; TLF], aan Latijn positiō (genitief -iōnis) ‘plaatsing,
ligging’, afleiding van positus ‘geplaatst’, verl.deelw. van pōnere ‘plaatsen’; zie
poneren. Latijn pōnere ‘plaatsen’ is een samentrekking van ouder *posinere, gevormd uit po- ‘weg’, verwant met Grieks apo-, zie
en abapo-, en sinere ‘laten,
achterlaten, neerzetten’, van onzekere herkomst. (M. Philippa et al. (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands).
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7.2. Opwerken bij de Koninklijke Marine: oefenend arbeiden
De beweging naar voren en omhoog is in het gangbare progressisme een voettocht die men niet op
eigen kracht over de volle lengte hoeft af te leggen; ze lijkt eerder op een rivier waardoor men zich
kan laten meevoeren. Uit verre bronnen opgeweld heeft ze al hele wereldtijden doorstroomd.168
Hoe zijn de tot nu toe aangehaalde systemen, modelleringen en benaderingen (die overigens in geschreven vorm in zichzelf cognitieve structuren zijn), aan elkaar te relateren in de
context van de marine organisatie?169 Maar alvorens daarop in te gaan, verleg ik eerst de blik
naar een verbreding van de ervaringen in de praktijk. In de dagelijkse praktijk hebben in de
afgelopen jaren namelijk ook vele succesvolle (met succes ingebedde) veranderingen plaatsgevonden. Daarom kan evenzeer de vraag worden gesteld:‘Hoe komt dat toch?’ dat het introduceren van nieuwe technologieën (met een grote ICT-component) bij de marine ook tot
succesvolle implementaties heeft geleid. Zo zijn de afgelopen tientallen jaren nieuwe klassen
varende eenheden in dienst gesteld waarbij niet alleen nieuwe technologieën zijn toegepast
maar gelijktijdig ook bemanningsconcepten zijn aangepast. Inmiddels zijn deze eenheden
operationeel en voeren ze met succes hun taakopdrachten uit.
Een meer toegespitste vraag daarover is: ‘Welke organiseerbenaderingen kunnen adaptatie
en inbedding van nieuwe technologieën, systemen en functionaliteiten bevorderen?’ Nieuwe
bemannings- en technische concepten aan boord van nieuwe marineschepen zijn veelal in
nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en gebruiker zelf tot stand
gekomen. De wijze waarop navigatiebruggen en commandocentrales van operationele eenheden zijn ingericht en het inpassen van deze technisch hoogwaardige systemen in de operationele bedrijfsvoering zijn uitermate succesvol gebleken. Het vormen, opleiden, trainen
en oefenen van bemanningen tot hechte operationele teams behoort tezamen met de operationele inzet zelf, tot de kernprocessen van de organisatie. Dit kernproces wordt gereedstelling
genoemd en wordt ook aangeduid als het opwerken van bemanningen tot een operationele
status.170 Stap voor stap wordt, na een grote onderhoudsperiode waarin veelal ook nieuwe
technische functionaliteiten worden toegevoegd, een grotendeels vernieuwde bemanning
geschoold, getraind, gecoached en uiteindelijk ook beoordeeld op haar geschiktheid om als
afgeoefend operationeel team gereed te zijn voor de opgedragen taken en inzet.
Dit opwerken tot operationele gereedheid vindt plaats onder aansturing en begeleiding
van een specifiek trainingscommando SEATRAIN (zie Bijlage 4). Dit commando, bestaande
uit ervaren vakcollega’s, werkt via verschillende stadia de bemanning op. Als uitgangsituatie is
er sprake van uitgevoerd groot onderhoud aan het schip. De systemen zijn dan, als regel, weer
gereed voor gebruik. Ook is de eenheid weer overgeschakeld naar een relatief zelfwerkzame
bedrijfshuishouding (‘eigen hotelbedrijf ’) waardoor de bemanning zelfstandig aan boord kan
Sloterdijk (2011), p. 19.
Gezien het onderwerp wordt hier de ‘maritieme keten’ bedoeld die uit drie schakels bestaat: (1) Voorzien in (het aanschaffen van materieel), (2) Gebruiken, en (3) Onderhouden. Medewerkers van de Defensie Materieel Organisatie (DMO-zee)
richten zich op het voorzien in materieel, terwijl het personeel van het Commando Zeestrijdkrachten de rollen van gebruiker
en onderhouder vervult.
170
Zie ook: Bijlsma (2009).
168
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leven en kan werken. Vervolgens vangt het trainingsprogramma, opwerken genoemd, aan.
Hierbij wordt in verschillende stadia, via persoonlijke begeleiding (laten uitvoeren van pick
up points) en door teamvorming, een steeds bredere samenwerking en een grotere integratie
tussen de teams onderling nagestreefd. Door de geïntegreerde samenwerking kunnen de afzonderlijke teamleden in verschillende rollen meerdere teams bemannen afhankelijk van de
opgedragen en de steeds wijzigende prioriteiten en taakstellingen. Uiteindelijk ontstaat een
operationele gereedheid, waarbij de bemanning niet alleen multi-inzetbaar is voor de diverse
opdrachtstellingen maar ook tot één bemanning en daarmee tot ‘eenheid’ is gevormd. Zo
ontstaat een dynamische sociaal-cognitieve configuratie (Van Dongen et al., 1996) in optima
forma.
Met dit opwerken staat de ervaren marineman of -vrouw in de traditie van de vakman,
zoals Sennet (2008) dit onder woorden brengt: “De vakman onderzoekt deze dimensies van
vaardigheid, toewijding en beoordeling op een specifieke manier […] Elke goede vakman
voert een dialoog tussen concrete handelingen en denken; door deze dialoog ontstaan geleidelijk aan blijvende gewoonten en deze gewoonten zorgen voor een ritme tussen problemen
oplossen en problemen ontdekken” (p. 18). Sennet gaat ook in op het proces van het ontwikkelen van vaardigheden. Hij stelt dat alle vaardigheden “[…] beginnen als lichamelijke
oefening” en dat vervolgens “[…] verbeeldingskracht het technisch begrip vergroot” (p. 18).
De eerste bewering richt zich “[…] op kennis die de hand door aanraking en beweging
opdoet.” Ook speelt het taalgebruik een voorname rol: “[…] verbeeldingskracht begint met
een onderzoek van taal die lichamelijke vaardigheid probeert te leiden en te gidsen. Deze
taal functioneert het beste als hij verbeeldingsvol laat zien hoe je iets moet doen” (p. 19). Het
samenspel tussen oefening en verbeeldingskracht zorgt ervoor dat tegenslag op een leerzame
wijze overwonnen kan worden: “[…] een vakman moet, wil hij goed kunnen werken, hier
niet tegen strijden maar ervan leren. […] Het is […] moeilijk om vaardigheden te ontwikkelen, maar er is niets geheimzinnig aan. Al die verbeeldingsvolle processen waardoor we beter
worden in dingen, zijn te begrijpen” (ibid.)
Sloterdijk (2011) volgt Sennet en legt het accent op het oefenen en de functie die het
herhalen daarin heeft: “Het principe ‘ambacht’ is geworteld in de coïncidentie van vervaardigen en oefenen. […] Wie de ambachten verdedigt, neemt eo ipso het repetitieve leren inclusief
het langzame tempo en het weinig originele karakter ervan in bescherming. Dit veronderstelt dat men de herhaling, die in de moderniteit zozeer werd belasterd, een nieuwe ereplaats
geeft” (p. 305). Waar Sennet (2008) een accent legt op het inslijten van vaardigheden,171
spreekt Sloterdijk (2011) hierbij van oefenend arbeiden, “[…] Waarbij de arbeider in dezelfde
mate zijn eigen competentie om juist die activiteit te beoefenen reproduceert en uitbreidt,
als waarin hij zich verdiept in de vervaardiging van het object of de bewerkstelliging van het
effect” (p. 306).

171
“Het proces van inslijten is wezenlijk voor elke vaardigheid, het omzetten van informatie en oefening in onbewuste kennis.
[…] We ontwikkelen een ingewikkeld repertoire van […] verrichtingen als we ons een vaardigheid eigen maken. Op de hogere niveaus van vaardigheid vindt een continue wisselwerking plaats tussen onbewuste kennis en van zichzelf bewust bewustzijn; de onbewuste kennis fungeert als anker, het expliciete bewustzijn fungeert als kritiek en correctief.Vakmanschap vloeit
uit dit hogere niveau voort, in beoordelingen op basis van impliciete gewoonten en veronderstellingen” (Sennet. 2008, p. 61).
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Dat verdiepen neemt ook tijd in beslag bij organisatorische veranderingen. Een proces
waarop Sennet (2008) als een voorbeeld ingaat: “Organisatorische hervormingen hebben
altijd tijd nodig om ‘zich in te bedden’; de mensen moeten leren hoe ze veranderingen in
praktijk moeten brengen, wie ze moeten aanspreken, welke formulieren ze moeten gebruiken, welke procedures ze moeten volgen […] Hoe groter en complexer de organisatie waarin
iemand werkt, hoe langer dat gewenningsproces duurt” (p. 60-61).
Het inbedden van het oefenend arbeiden, hoe krijgt dat bij een militaire organisatie als
de marine zijn praktische beslag? In de volgende paragrafen ga ik hierop in. Ik laat betrokkenen zelf aan het woord.Vanuit hun verschillende rollen spreken zij over hun opvattingen,
ervaringen en de wijze waarop ze elkaar aanspreken in hun opwerken naar een operationeel
gerede bemanning. Oefenend arbeiden (het opdoen en inslijten van nieuwe vaardigheden)
is allereerst een activiteit tussen mensen zelf in een praktijksituatie. Die sfeer probeer ik door
gebruik te maken van eigen verhalen en bewoordingen te kenschetsen.

7.3. Het opwerken ter-hand-nemen
Passage uit interview met commandant Peter:
“Vanuit zijn ervaring moet de commandant coachen,
omdat hij de meest ervaren operationele officier aan boord is.” 172
Wat is het doel en de betekenis van het opwerken?
Het is eigenlijk het materieel gereed krijgen van je eenheid en het samensmelten van de
bemanning tot één team om daarmee tot een operationeel gerede eenheid te komen […]
Materiële gereedheid is een randvoorwaarde voor je opwerken […] Vervolgens gaat het om
het teammanagementproces. Het belangrijkste daarbij is dat je je managementteam op één
golflengte krijgt en dat er dan in dat team, door een open benadering, communicatie kan
plaatsvinden […] De opwerkautoriteit stelt bepaalde eisen op die vastgelegd zijn (de codificaties) […] Dat betekent dat de procedures, je opwerkproducten, je systematiek zijn vastgelegd. Je vrijheidsgraden zijn daarmee wat meer ingeperkt […] De kunst zit erin om binnen
de vrijheidsgraden op je eigen eenheid de gecodificeerde zaken op elkaar af te stemmen.
Je wordt geholpen door het codificeren van je opwerktaken. Daarin moet de bemanning vanuit ervaring gestuurd worden maar ook gecoached. Vanuit die ervaring moet de
commandant coachen, omdat hij de meest ervaren operationele officier aan boord is. De
diensten zelf weten hoe ze moeten werken. Daar hebben ze opleidingen voor gehad, maar
het belangrijkste is als commandant om de diensten bij elkaar te brengen en te integreren
tot één bemanning.
Met het opwerken heb je als het ware een thermometer voor de volwassenheid van
het schip aan de hand waarvan je de juiste prioriteiten kan geven om vervolgens daarover
in gesprek met elkaar te gaan, bijvoorbeeld om het materieel gereed te krijgen vanuit de

172

Bron: commandant Peter (onder meer eerste commandant van Zr. Ms. Karel Doorman)
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technische dienst naar de operationele dienst toe. Elke dienst optimaliseert naar zichzelf toe.
Maar elke dienst zal toch naar een zodanige optimalisatie moeten zoeken dat het gehele schip
daarvan profiteert. Je kan niet zelf één op één optimaal georganiseerd zijn.
Passage uit interview met commandant Ruud:
“De operatie was een all ship event.
Er diende door elkaar heen samengewerkt te worden.” 173
Hoe verliep de groepsdynamiek op de Zeven Provinciën?
In eerste instantie bleek het ‘lastig’ om er een hechte bemanning van te maken. Maar de
basis is gelegd nadat we de FOST de eerste keer niet gehaald hadden.174 De vraag was toen
‘Hoe gaan we nou door?’ We zijn toen ‘de hei’ opgegaan met het leidinggevende team. ‘Daar
openden ze zich naar elkaar’. Maar ook in de operatie zelf bleek dat daarvoor aandacht nodig was. De operationele dienst was redelijk actief. Maar de operatie was een all ship event.
Er diende door elkaar heen samengewerkt te worden. Bijvoorbeeld bij de geschutsposities.
Maar een deel van het schip bleef toch qua werkzaamheden routinematig en wat op de achtergrond. Het verschil maakte de CLD.175 Hij durfde ook impopulaire maatregelen te nemen
en mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Maar ook de Chef der Equipage
maakte verschil:176 hij was relationeel sterk: een mensen-mens die mensen kon motiveren. En
dat is af en toe toch nodig.
Passage uit een artikel over het opwerken van Hr. Ms. De Ruyter bij FOST:
“Het was een gemotiveerde club
en dat trok de onervaren lui er doorheen” 177
Het anker gaat op en Hr. Ms. De Ruyter maakt vaart om voor de kust van Plymouth haar
dagelijkse oefeningen door te nemen. Niet veel later volgen de eerste inslagen in het schip.
“Dekken, dekken, dekken, over stuurboord.”
“Blanket search uitvoeren.”
“Brand, brand, brand.”
Gewonden worden gevonden, hittewerende kleding verschijnt uit de NBCD-kasten,178
slangen worden uitgerold en ondertussen blijft de dreiging buiten navenant. De bemanning
voert haast dagelijks het treintje uit. Elke keer worden de tijden krapper, het aantal incidenten
groter en de verwondingen erger. De mensen met de nodige ervaring worden weer even
aangescherpt.Voor de mensen zonder ervaring is het boksen om te voldoen aan de verwachte

Bron: commandant Ruud (onder meer commandant Hr. Ms. Zeven Provinciën).
FOST staat voor Flag Officer Sea Training.
175
CLD staat voor chef logistieke dienst.
176
Chef der Equipage is de hoogste onderofficier in rang aan boord.
177
Alle Hens (november 2010). SEA Train Commander. Opwerken bij FOST, p 4, 5.
178
NBCD staat voor nucleair, biologisch, chemisch en damage control en is een onderdeel van de scheepsbeveiliging.
173
174
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leercurve. Ze zijn aan boord voor een praktijkstage om de reguliere taken van hun dienstvak
te leren, maar krijgen ook meteen allerhande calamiteiten om op te lossen.
Omdat hij horizontale instromer is, merkt Van ’t Zand dat zijn collega’s meer van hem
verwachten.179 Omdat hij al wat ouder is, brengt hij genoeg levenswijsheid mee om zich
staande te houden, maar hij voelt aan dat hij als korporaal behoorlijk groen zal zijn. “Daarom
probeer ik nu zo diep mogelijk te gaan. Ik maak op dit moment de menulijsten voor Somalië
en dat is nog best lastig”, vindt hij. “Groenten en vlees inkopen voor vier maanden, hoeveelheden inschalen, goed op de houdbaarheid letten en bedenken wat je lokaal tegenkomt.”
Ondanks dat hij het gevoel heeft zichzelf te moeten bewijzen tegenover zijn collega’s,
valt het werk hem mee. “In de eerste vakopleiding zat ik met een paar mensen die nog nooit
in een keuken hadden gestaan. De meesten waren wel ervaren en die wisten precies wat ze
moesten doen. Het was een gemotiveerde club en dat trok de onervaren lui er doorheen.”
Passage uit interview met commandant Boudewijn:
“Maak het zelfdragend!” 180
Hoe zou je jouw functie als C-STC willen kenmerken?
Ik vind mijzelf in mijn rol als C-STC de operationele normbewaker van CZSK. Tevens ben
ik de autoriteit op het gebied van de scheepsbedrijfsvoering en stel daartoe ook de normen
op. Daarnaast ben ik ook Groepsoudste van de Groot Bovenwatereenheden. In de vervulling van die rollen zit een spanning. Er is altijd een dilemma tussen coachen en begeleiden
enerzijds en normbewaking anderzijds, waarbij het in de laatste rol gaat om testen waar ook
aftesten tot de mogelijkheden behoort. Tenslotte ben ik de gemandateerde lijnmanager van
alle commandanten van schepen in de rang van overste.
Met die spanning en dilemma’s moet ik dealen. De commandanten begrijpen dat. Het
behoort tot de professionele relatie die we onderhouden. Bij het introductiegesprek leg ik
het hen uit.
Wat versta je onder die professionele relatie?
Voor mij is het belangrijk dat er niets zou moeten staan tussen mij en een commandant en
dat hij of zij zich realiseert dat ik alleen het doel heb om hem/haar verder te helpen en daartoe training faciliteer. Het moet open zijn. Het is een één-op-één vertrouwelijke relatie. Dat
staat boven hoe training over het algemeen door mensen wordt ervaren als SEATRAIN aan
boord is. Die willen SEATRAIN nog wel eens als ‘boeman’ zien.
De operationele norm is weer te geven als de minimale hoogte van een lat waar het schip
overheen moet. Ik houd als normbewaker die minimale hoogte in de gaten en de commandant bepaalt hoe hoog de lat echt komt te liggen, dat is de ambitie die hij/zij heeft. Ik help
hem bij het springen. Ik ben er voor de commandant. De commandant werkt op en ik ben
een facilitator, ook al wordt dat door de bemanningen niet altijd zo ervaren.
Hoe is je ervaringsopbouw verlopen voordat je deze functie kreeg?
179
180

Het geïnterviewde bemanningslid
Bron: commandant Boudewijn (onder meer commandant Sea Training Command (C-STC) CZSK).
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Cruciaal was mijn commando-ervaring. Pas dan heb je ‘het plaatje’ zelf ook meegemaakt en
heb je jezelf opgewerkt. Dat geeft je ook draagvlak tussen collega commandanten en bij bemanningen. Daarvoor was ik al zelf sea trainer geweest bij de Flag Officer Sea Training (FOST)
bij de Engelse marine. Ik had daar de functie van liaison officer voor onze Nederlandse en
Belgische schepen en was daarnaast senior sea trainer. Ik was het nationale aanspreekpunt voor
de training en voor commandanten was ik er om mee te sparren.
Wat versta jij onder sparren?
Dat is het offline kunnen spreken met iemand om te bepalen of we de juiste koers houden;
een soort time out. Je schetst dan een breder perspectief; even het grotere beeld zien; het plaatsen van het moment in het totale traject; het proces schetsen. Wat komt er achter de horizon
vandaan? Als je niet af en toe spart met de commandant, is het gevaar als je een team onder
druk zet, ze blindelings over het hekje gaan springen en er niet meer bij nadenken. Bij FOST
heb ik geleerd dat je als commandant drie belangrijke kwaliteiten moet bezitten:
• Ten eerste moet je natuurlijk kunnen bogen op kennis en ervaring. Dat geeft je draagvlak. Dan kan je ook uit eigen overtuiging praten;
• Ten tweede zijn de communicatieve skills om het over te kunnen brengen van belang.
Je moet weten wat je wel of niet kunt zeggen. En bij het briefen hoe lang? En wat? Ik
moet aan jouw ogen kunnen zien: time out of niet?’ Dat talent is onontbeerlijk. Ik kan
de grootste ‘PowerPoint-techneut’ binnenhalen of ‘vakidioot’, maar als je het niet kunt
brengen dan bereik je niets. Invoelend; weet waar het over gaat. Sociale vaardigheden,
sensitiviteit, empathie: “Daar moet je gevoel voor hebben”;
• Ten derde, het is een open deur, ‘Je moet het leuk vinden’ en het gevoel hebben dat we
met iets bijzonders bezig zijn. Als je dat niet hebt dan kan je het niet overbrengen en
dan straal je geen commitment uit…
Twee van de drie zijn dus soft skills.
Hoe werkt het overdragen?
Het is vaak een korte burst. Informele of tussentijdse momenten op de plek waar het gebeurt.
Natuurlijk zijn er ook formele uitwisselingsmomenten: rapportages, briefings en debriefings,
maar ik vind het veel belangrijker dat een bemanning zichzelf leert leren. Dat ze zelfkritisch
durven zijn en willen verbeteren: “Maak het zelfdragend!”
Hoe werkt het opwerkteam zelf samen?
Het opwerken van een schip is voor de trainers een groepsproces. Aan de hand van een
programma doe je oefening na oefening en zo bouwt elke trainer een beeld op. Dat beeld
wordt met de rest van het team gedeeld in een dagelijkse integrale debriefing. Er ontstaat
dan een groepsproces waarin af en toe een neiging is tot tunneldenken. ’s Avonds zijn we in
een eigen ruimte met elkaar met de deur dicht om de dag door te spreken. Dan moeten we
ook wat stoom afblazen, want het is inspannend werk. Ik heb me laten vertellen dat training
de intensiefste manier van communiceren is omdat je een gedragsverandering beoogt. Bij
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het ‘afblazen’ gaat de deur dicht en laat je het even alle kanten op gaan. Dan maak ik op een
gegeven moment een wrap up met de vraag: ‘Waar hebben we het over?’; En dan proberen we
een evenwichtig beeld op te bouwen. Je bent je eigen procesbewaker.
De laatste dag aan boord is er ’s ochtends een intern koffiemoment waarbij we bespreken
hoe we de week hebben ervaren en er ruimte is om inhoudelijke en procesmatige opmerkingen te maken. Dat is ons eigen ‘afwasmoment’.
Hoe past STC zichzelf aan bij de veranderende omstandigheden van de laatste jaren?
We hebben ervaring in het team; Seatrainers zijn goed in hun vak. Ons battle rhythm staat wel
en inhoudelijk doen we de dingen die we doen goed. De vraag is echter of we ook de goede
dingen doen?
We waren vroeger een soort van ‘varende fregattentrainer’, veel dezelfde soorten schepen,
veel dezelfde soorten missies. We hadden erg veel moeite om ons aan te passen aan nieuwe
omstandigheden, nieuwe schepen, meer divers in taakstelling, nieuwe soorten missies. Het is
moeilijk om bij iets nieuws te weten waar je de norm moet stellen. Hoe hoog je de minimale
lat moet leggen? Bijvoorbeeld bij het in dienst komen van de nieuwe klasse patrouillevaartuigen. Bij het opwerken van de eerste eenheid van die klasse, Hr. Ms. Friesland, stelden we ons
vragen als ‘Doen we wel de goede dingen hier?’ ‘Leg ik de lat niet te hoog?’ ‘Moeten ze dit of
dat wel weten of kunnen?’ Het is immers geen fregat met al haar sensor- en wapensystemen.
Toch is het een krachtig schip, een alleskunner, maar met maar weinig mensen aan boord.
Het is zoeken naar wat je wilt bereiken en dat duurt een paar jaar voordat daarover consensus
is. Wel blijft het devies: “Train hard. Fight easy.” En ook weten we dat het toch helpt als je de
wat oudere opwerksyllabus erbij houdt en niet te snel het oude laat varen.
Een ander uitdagend aspect is het veranderen van missies. Waar we vroeger in taakgroepverband opereerden, zijn schepen nu vaak alleen op pad, ver van huis met een vaak maritime
security opdracht als antipiraterij of drugsbestrijding. De vaste bemanning wordt dan vaak
aangevuld met extra capaciteiten. Al deze enablers maken het vervolgens voor het STC tot
een uitdagende opdracht om de eenheid operationeel gereed te krijgen.
Ik vind ook dat je enigszins terughoudend moet zijn met het overboord zetten van
vaardigheden. Zo heb ik wel de routine van het bevoorraden op zee met het lichte lastentuig afgeblazen en ook het seinvlaggen beoefenen we niet meer. Aan de andere kant wil ik
vooralsnog, ondanks de digitale mogelijkheden, nog geen afstand nemen van bijvoorbeeld
het papieren scheepsjournaal. Lastig, maar je bent ook de normsteller van de verandering.

7.4. Gangmaken op het Marsdiep: een zee van ruimte
De plek en de gis
“In de schuimwerelden kan geen enkele bel gepromoveerd worden tot […] gecentreerde alomvattende […] bol; er is geen centraal licht dat […] verste uithoeken uitlicht. Daarom eist de ethiek van de gedecentreerde, kleine en middelgrote bellen dat
ze zich met bescheiden blikveld in een immens uitgestrekte wereld bewegen; in het
schuim moeten discrete en polyvalente denkspelen tot ontwikkeling komen die leren
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leven met voortdurend verschuivende perspectieven en die afzien van één allesoverheersend gezichtspunt […] Denken in het schuim is navigeren op labiele stromen.” 181
Navigeren op stromen, labiel of niet, behoort tot het zeemanschappelijk ambacht. De officieren van de wacht van de marine; de stuurmannen en -vrouwen van de marineschepen
hebben hier hun vak en professie van gemaakt. Wat kan bijvoorbeeld het navigeren op het
Marsdiep voor inzicht geven in de hoedanigheden van gedecentreerde bollen van het waarnemen achterwaarts en het waarnemen voorwaarts? Vindt er mogelijk overlapping plaats?
Hoe kan plaatsbepaling plaatsvinden in verschuivende perspectieven? Hoe wordt de immens
uitgestrekte wereld hier naar binnen gehaald? Hoe verandert das Ungeheure in das Geheure:
het ‘niet hiere’182 in het hier?
Er wordt een ‘plek gebouwd’ […] en daar het achterland nog naderbij is, is Heidegger niet
ver weg. Het polyvalente en metaforische denkspel kan aanvangen. Ik richt me op de Duitse
denker en monster hem aan. De valreep wordt verwijderd. De trossen gaan los. Het schip
zet zich in beweging. De veilige haven wordt verlaten: Zeewacht! Het navigeren op ‘labiele
stromen’ vangt aan:
Das Ungeheure ahoi!
Als een fregat voorbij de havenhoofden van de Helderse zeehaven ‘buiten’ is, vaart het nog
een aantal honderden yards door om vervolgens bakboord uit te draaien naar de trek183 richting
het Schulpengat en de Noordzee. Het zeegat tussen Den Helder en Texel heeft vanuit het verleden wisselende benamingen gehad. Zo werd van het oosten uit nabij Texel het water Texelstroom
genoemd. Vervolgens richting het westen: Marsdiep en ten noorden van de stad Den Helder:
Helsdeur. Tegenwoordig heet het zeegat Marsdiep of rede van Texel.
Den Helder wordt aan drie kanten omgeven door zeewater met als noordwestelijk punt naar
zee Kaap Hoofd. De marine heeft op een eigen haventerrein (Nieuwe Haven) haar thuisbasis.
Langs de kades liggen de schepen van de marine, samen met de fregatten van de Belgische marine,184 als ze niet op oefening of in operatie zijn. Ook bevindt zich op de Nieuwe
Haven de onderhoudswerf van de marine.
Hier krijgen de schepen hun groot onderhoud en worden weer materieel gereed
gemaakt. Het klein onderhoud vindt op
de schepen zelf plaats door de aan boord
geplaatste teams van de materieelsdienst
en de nautische dienst.
Centraal gelegen op de marinewerf
ligt het zogeheten Dok 6. Een groot Figuur 7.1: De pelorus van het peilkompas wordt gericht
Sloterdijk (2003), p. 58.
Safranski (2000), p. 367. De vertaler Mark Wildschut geeft in een verantwoording toelichting op zijn vertaling van het
begrip Ungeheure. Zie ook paragraaf 6.5.
183
De te bevaren route zoals op de navigatiekaart is aangegeven.
184
De Nederlandse en Belgische marine werken organisatorisch en bestuurlijk nauw samen.
181
182
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overdekt dok dat dienst doet om de grote fregatten ‘droog te zetten’, zodat ook aan de hul
van het schip (bijvoorbeeld schroeven en roer) werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.
Dok 6 is al van grote afstand zichtbaar en heeft een kenmerkend silhouet in het stadsgezicht
op Den Helder vanaf het Marsdiep.
Dok 6 heeft ook een andere betekenis. Het fungeert als (kenmerkend) ingemeten navigatiepunt in de kaart: de navigatiekaart van de rede van Texel. Bij het uitvaren van een fregat
ligt deze kaart als eerste in een reeks open in de kaartenbak (de navigatietafel) op de brug.
Op deze kaart wordt de navigatie bijgehouden. Door leden van het brugteam wordt vanaf
aanvang zeewacht een plek gemaakt in de kaart die de positie van het fregat op een bepaald
tijdstip markeert. Dit ‘bouwen van de plek’ vindt plaats aan de hand van onder meer het (in)
peilen van vaste kenmerkende punten die op de wal gelegen zijn. Dit (in)peilen gebeurt door
middel van peilkompassen die op beide brugvleugels (een soort balkons aan beide zijden van
de navigatiebrug) staan. Wanneer zo’n peilpunt in zicht komt wordt het door een teamlid
ingepeild met de pelorus van het peilkompas (zie Figuur 7.1).
Door gelijktijdig een aantal peilingen te maken van deze peilpunten (een fix) en die vervolgens door te geven aan het teamlid in de kaartenbak, worden deze peilingen in de kaart
overgezet. Op de kruising van de overgezette peilingen ontstaat dan de waarschijnlijke plek
(in lengte- en breedtegraden) van het fregat omstreeks de tijdstippen van het nemen van de
peilingen. Naarmate er peilingen met onderling hoekverschil van meer dan 30 graden in
korte tijd worden genomen wordt aan deze plek een grotere waarschijnlijkheid toegekend.
De positie die ontstaat als er ten minste drie peilingen van vaste kenmerken op de wal (bijvoorbeeld Dok 6, de watertoren van Den Helder en de vuurtoren De Lange Jaap nabij het
kustdorp Huisduinen) worden genomen met een onderling verschil van 30 graden of meer,
wordt een ware plaats genoemd. In het scheepsjournaal waarin de bijzonderheden van de
wacht op de brug door de officier van de wacht worden opgeschreven, wordt vervolgens
aangegeven dat de navigatie wordt gevoerd aan de hand van waar bestek. Maar die ware plaats
ligt immer in het verleden (zie Figuur 7.2).185

Figuur 7.2: Gangmaken op het Marsdiep: De ‘ware plaats’ in de kaart
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Zijn er geen drie peilpunten met voldoende onderling verschil beschikbaar, dan wordt
de navigatie gevoerd aan de hand van een verbeterd gegist bestek. Peilingen kunnen dan ook
worden genomen door gebruik te maken van de navigatieradar waarop kenmerkende peilpunten zijn waar te nemen aan de hand van hun echo op het beeldscherm.
Dit gissen is een onverbrekelijk, zelfs een funderend onderdeel van het voeren van de
navigatie. En dat geldt ook voor het voeren van waar bestek. Immers, het varende fregat is bij
het tekenen van de plek in de kaart niet meer daaraan te relateren als er geen rekening wordt
gehouden met de koers en de vaart van het schip én de stroming van het water. Bij het voeren van de navigatie gaat het er om om waarschijnlijkheid te verkrijgen over waar het fregat
zich in het toekomende zal bevinden; bijvoorbeeld in wel of niet (meer) veilig vaarwater. Het
gissen geeft zo aan het brugteam het besef om, indien noodzakelijk, te reageren en de koers
van het schip tijdig en veilig te verleggen.
De te verwachten positie van het schip gegeven een bepaalde koers, vaart en tijd wordt
gis genoemd. De plekbepalingen en het gissen in de kaart ondersteunen zo het navigeren. In
de kaart staan, naast de peilpunten en de contouren van het land, ook posities van navigatiekenmerken als boeien aangegeven. Ook staan er dieptevermeldingen op. De navigatiekaart is
zo een hulpmiddel voor een veilige navigatie en een doeltreffende routebepaling. De laatst
bepaalde plek of gis geeft een directe oriëntatie op de locatie van het schip ten opzichte van
de buitenwereld of omgeving waar het schip zich bevindt: relatief ten opzichte van het schip
zelf en ‘absoluut’ voor wat betreft haar geografische positie (in lengte-en breedtegraden) op
het moment van het maken van de plek. ‘Absoluut’ dient hierbij te worden opgevat in relatie
tot het gekozen geografische stelsel van coördinaten (meridianen en parallellen) en de projectie van de kaart (bijvoorbeeld mercatorprojectie).
Gissen in het zijnde
Het proces van dit inpeilen, plek bouwen en gissen wil ik nu verbinden met de denkbeelden,
zoals Martin Heidegger die ontvouwt in Zijn en Tijd (1998). Zo gaat hij in op het begrip
ruimtelijkheid in relatie tot het erzijn (p. 138). In zijn onderzoek naar wat er onder ruimtelijkheid kan worden verstaan, gebruikt Heidegger begrippen als oriëntering, streek, verheid, tuig
en plek.186 Twee begrippen staan voor Heidegger centraal in het kenmerken van het begrip
ruimtelijkheid: verwijdering (Ent-fernung) en oriëntering (Ausrichtung) (p. 142)
“Verwijderen in de zin van ont-verren houdt in: verdrijving van de verte, nadering.
Erzijn is naar zijn aard ont-verrend, het laat, als het zijnde dat het is, telkens een zijnde
in de nabijheid tegemoet treden. Ont-verring ontdekt verheid. Dit is, evenals afstand,
een categoriale bepaling van het zijnde dat niet van de aard is van het erzijn. Aan
ont-verring moeten we daarentegen als existentiaal vasthouden. […] Twee punten zijn
net zomin ver of dichtbij als willekeurig welke twee punten, omdat wegens hun zijnsaard geen van deze zijnden ont-verren kan. Ze hebben slechts een in het ont-verren
aantrefbare en meetbare afstand” (p. 143).

185
186

Ook hier wordt ‘de werkelijkheid achteraf gedaan’ (Maas 1999).
Zie Bijlage 5 voor beschrijving van een aantal begrippen, zoals door Heidegger in Zijn en Tijd toegepast.
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“Het erzijn heeft als ont-verrend in-zijn tevens het karakter van oriëntering. Iedere nadering volgt bij voorbaat al een richting binnen een streek van waaruit het ont-verde
naderbij komt, om zo in relatie tot zijn plek te kunnen worden aangetroffen. Het omzichtig bezorgen is een oriënterend ont-verren. In dit bezorgen, dat wil zeggen in het
in-de-wereld-zijn van het erzijn zelf, is bij voorbaat de behoefte aan ‘tekens’ gegeven;
dit tuig neemt de taak op zich om op een nadrukkelijke en gemakkelijk te hanteren
manier richtingen aan te geven” (p. 147).
Het begrip plek heeft een specifieke betekenis in relatie tot het begrip tuig:
“Het tuig heeft zijn plek, of het ‘slingert rond’, wat we principieel moeten onderscheiden van een puur voorkomen op een willekeurig punt in de ruimte […] We mogen
de plek en de menigvuldigheid van plekken niet uitleggen als het ‘waar’ van een willekeurig voorhandenzijn van de dingen. De plek is telkens het concrete ‘daar’ en ‘ginds’
waar een tuig thuishoort (p. 140). […] Wat voortdurend terhand is en waarmee het omzichtig in-de-wereld-zijn van meet af aan rekening houdt, heeft dus zijn plek (p. 141).
[…] De ruimte is verdeeld in plekken” (p. 142).
Die plek is in eerste aanleg niet de plek zoals die in de kaart wordt aangegeven. Het ‘waar’
van Heidegger komt tot stand in ‘de alledaagse omgang’: “Elk ‘waar’ is ontdekt en omzichtig
uitgelegd door de handel en wandel van de alledaagse omgang, en niet op een beschouwelijke manier door opmeting van de ruimte vastgesteld en in kaart gebracht” (p. 141).
Maar uitgaande van het ont-verren als “omzichtig naderbij brengen [...] als verwerven,
klaarzetten, bij de hand hebben” (p. 143) kan ‘het voeren van bestek’ wel als een praktische
toepassing hiervan worden opgevat. En zo kunnen door het uitvoeren van een verandering
van de context (contextvariatie) de bewoordingen van Heidegger worden ‘ontverd’ van een
existentiale verwoording naar een existentiële beschrijving van een sfeer in de praktijkcontext van het bestek voeren op het Marsdiep.
Zo kan er via oriëntering en ‘ingenomen’ streken (bepaald met peilingen) een relatie worden gelegd met een werkelijkheidsvinding ofwel een inruimen in de ruimtelijkheid van een
voorhanden zijnde wereld vanuit een ont-verde omringende wereld: “Dit ‘ruimte-geven’, dat we
ook inruimen noemen, is het vrijgeven van het terhandene met het oog op zijn ruimtelijkheid. Dit inruimen maakt als ontdekkende voorgift van een mogelijk, door het beloop bepaald plaatsingsgeheel de betreffende factische oriëntering mogelijk” (p. 150).
Maar waar Heidegger met dit factische oriënteren stelt: “Het dat van de facticiteit kan in
een aanschouwing nooit worden aangetroffen” (p. 180), spiegel ik met een contextvariatie
(als een Gestalt-switch) de bewoordingen van Heidegger van de facticiteit van het dát van het
oriënteren in de feitelijkheid van het wát van het oriënteren. In deze verdubbeling van betekenis van op zich dezelfde woorden, verschuift de verwoording van het filosofisch abstracte
naar het praktisch concrete. Oriëntering wordt dan in het taalgebruik oriëntatie. Met het
onderscheiden van de begrippen oriëntering en oriëntatie sluit ik aan bij het meer gangbare
verschil in betekenisverlening tussen zelfstandig naamwoorden die als achtervoegsel -ering
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dan wel -atie hebben.187 Het procesmatige dát van het oriënteren, wordt dan verbonden met
het reële wát van de oriëntatie.
En zo komt er een nieuwe vraag bij me op. Zouden empirische filosofie en filosofische
empirie niet de twee brugvleugels kunnen zijn van het empirisch filosoferen? Ook mijn onderzoek (met de neerslag daarvan in deze dissertatie) kan ook als een vaartocht worden beschouwd. Al gissend ben ik ter zee gegaan (zie Vignet 7.1.). Een zee van ruimte komt mij toe.
Door het gissen van een brugteam ontstaat een aanschouwend inzicht in de naar binnen
gekeerde band van het er-zijn op zee met daarin tekens van het land. Het waar van het erzijn
bevindt zich in een eerste aanleg niet op de plek van het zelf maar in die omringende band
(in streken gegeven met behulp van de pelorus van de kompasroos) gelegen in een nog onbepaalde verte. Ten opzichte van de tekens in deze band ontstaat vervolgens een ‘ware plaats’
van het zelf; in de hier beschreven context van het samenwerken van het team op de brug
van het fregat. Het waar is, in de eerste aanleg, in aanschouwende zin dus onthecht van het
zelf. Pas in beschouwende zin (het in kaart brengen door middel van de meetkunde) ontstaat
de hechting tussen het waar en het zelf. In schouwende zin wordt het zelf naar zijn ‘waar’
toegetrokken. Beweging ontstaat zo in existentiële zin niet vanuit de impuls (push) van het
zelf maar vanuit trekkingskracht (pull) van het waar op afstand.
Door deze omkering is nu (in voorlopigheid) de volgende stelling te poneren: Het waar
van de mens ontstaat door zich te oriënteren op zijn omgeving. De mens wordt zo een gissende mens
die zich ruimtelijk voortbeweegt.
En zo wordt met dit menselijk in-de-wereld-zijnde in de dagelijkse praktijk existentieel
invulling gegeven aan het existentiaal gestelde door Heidegger (1998): “Het omzichtig ont-verren van de alledaagsheid van het erzijn ontdekt het op-zich-zijn van de ‘ware wereld’, van het zijnde
waar het erzijn als iets existerends telkens al bij is” (p. 145).
Hoe verloopt het ‘gangmaken op het Marsdiep’ verder in de praktijk? Als een fregat de
zeehaven van Den Helder verlaat en het Marsdiep op vaart, koerst het eerst af op het eiland
Texel dat aan de overzijde van het Marsdiep ligt. Als het fregat in het draaipunt is aangekoOok voor het brugteam van een fregat varend op het Marsdiep geldt dat oriëntering in de verte plaatsvindt. Dit geeft ‘ruimte’ om tijdig te reageren als de ont-verring kennisgeeft van een nadering in het
nabije; bijvoorbeeld bij het in zicht komen van een ander schip (een tuig) ofwel het verschijnen van een
‘derde’ in de context. De uitkijk met ‘verrekijker’ - een van de op post staande matrozen met als staande
order: uitkijken over een aangegeven sector - zal in de regel als eerste een melding doen die over de
gehele brug ‘luid en duidelijk’ is te horen:
“Schip op rood tien”. En na deze eerste identificatie een nadere classificatie:
“TESO-veerboot verlaat de haven van Texel”.
Hierop volgt een gestructureerde ‘informatietrein’. De officier van de wacht, die de leiding heeft over
het brugteam, bevestigt luid dat hij de melding heeft gehoord en vergewist zich eventueel met zijn eigen
‘verrekijker’ van de melding van de uitkijk en antwoordt:
“Vasthouden”. De uitkijk houdt vervolgens de TESO-veerboot in zijn vizier of in de peiling (‘in de
streek’) en meldt herhaaldelijk de peiling van het schip.
Bijvoorbeeld: “TESO op rood 5”.

Vignet 7.1: Ont-verren op het Marsdiep.
187
Bij de vorm op -atie ligt de nadruk wat meer op het resultaat van de handeling, bij die op -ering wordt vooral het proces
zelf benadrukt. (https://onzetaal.nl/taaladvies/realisering-realisatie/, geraadpleegd op 18 april 2011.)
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men om bakboord uit te draaien richting het Schulpengat en de Noordzee, kruist het na de
draaiing eerst de route (de trek) die de veerboot tussen Den Helder en Texel aflegt.188 Een uit
het haventje van Texel komende veerboot zal zo eerst over bakboord waar te nemen zijn. Als
ervoor gekozen wordt om achter de veerboot langs te kruisen zal de peiling van de veerboot
vanaf het fregat ‘langzaam maar zeker’ moeten verzeilen over bakboord. De uitkijk die van
de officier van de wacht de order ‘vasthouden’ heeft gekregen zal bij voortgaande meldingen
op het moment van tegenovergesteld voorbijvaren de melding doen: “TESO op rood 90”.
Deze melding kan voor de officier van de wacht betekenen dat hij de situatie zodanig
acht (immers de TESO is gepasseerd) dat hij de uitkijk meldt: “TESO zeilen”. Dit houdt in
dat de uitkijk niet langer de relatieve peiling van de TESO meldt en weer verder gaat met
het uitkijken over de gehele hem toegewezen sector (bijvoorbeeld van recht vooruit over
bakboord naar recht achteruit).
Als het fregat nabij het draaipunt richting het Schulpengat is, kan de officier van de wacht
aan zijn brugteam de opdracht geven de referentiepunten op de wal nauwgezet te volgen
door deze met hoge regelmaat te peilen. Ook dan is er sprake van ‘vasthouden’. Echter nu
niet van een relatieve peiling (ten opzichte van eigen schip) maar ten opzichte van in de kaart
uitgezette peilingen van vaste punten (oriëntaties) op de wal. De kruising van de in de kaart
uitgezette peilingen is dan als draaipunt aangeven. Als de buitenpeilingen overeenkomen
met de uitgezette peilingen, bevindt het fregat zich in het draaipunt. De plek (‘ware plaats’)
in de kaart komt dan nauwgezet overeen met de positie van het fregat ten opzichte van de
ingepeilde navigatiekenmerken op het land. Deze peilingen worden weergegeven in graden
van de kompasroos ten opzichte van het noorden. Die 360 graden kunnen onderverdeeld
worden in de streken van het kompas (in achten bijvoorbeeld: noord, noordoost, oost, zuidoost, zuid, zuidwest, west en noordwest). De positie wordt dan bepaald door de ingenomen
peilingen van de streken van het kompas. Als na de draaiing het fregat op een nieuwe trek
is aangeland en er een nieuwe koers wordt opgegeven (rekening houdend met de stroom
die het fregat kan laten verlijeren van zijn trek, kunnen de inpeilers de opdracht krijgen de
peilingen te laten zeilen.
Het verloop van het gangmaken
Met dit laten zeilen wordt het ont-verren gestaakt en het er-zijn teruggegeven aan de ruimtelijkheid van het in-de-wereld-zijn (het zijnde) en daarmee wordt het er-zijn op z’n beloop
gelaten. Dit op zijn beloop laten van het er-zijn geeft in aanschouwende zin een ontvouwing
van het onschouwen: Het loslaten van het bewuste; het niet langer beschouwen van. Met het
‘laten (ver)zeilen’ wordt de oriëntatie vanuit de ingepeilde streken losgelaten en vindt er niet
langer meer een positiebepaling plaats en wordt het ‘waar’ weer losgelaten. Dit schept een
nieuwe mogelijkheid tot een aanschouwen van de ruimtelijkheid en het weer aanvangen van
het ont-verren. Maar als dit inruimen wordt uitgesteld wordt het ont-verren vervangen door
een onschouwen ofwel we laten het er-zijn op zijn beloop.

188

In de volksmond TESO (Texels Eigen Stoomboot Onderneming) genoemd.
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7.5. De gissende mens
“Het spreken moet zijn gebeurteniskarakter terugkrijgen” (Foucault, 1988, p. 62).
“Indien de vormen van spreken in de eerste plaats als groepen spreek-gebeurtenissen behandeld moeten worden, welke status moeten wij dan het begrip gebeurtenis
toekennen […]? [...] Haar plaats en bestaan liggen in de relatie, de coëxistentie, de
verstrooiing, de toetsing, de opeenhoping en de selectie van stoffelijke elementen; zij
is niet de handeling of de eigenschap van een lichaam, zij ontstaat in en zij ontstaat als
effect van materiële verstrooiing” (Foucault, 1988, p. 66).
Een passage uit mijn Reflexief dossier, juni 2012
Als een persoonlijk doel tijdens de vaardag heb ik mijzelf voorgenomen om de al eerder opgeschreven ‘vaartocht naar volle zee’ waarbij het bestek voeren in de context van Heidegger is
geplaatst in de praktijk nog eens echt ‘waar te nemen’. Ik heb al vroeg aan de scheepsleiding
aangegeven wat mijn plan is en inderdaad op de vaartocht terug naar de haven van Den Helder
krijgt de officier van de wacht van commandant Huub nog eens specifiek de opdracht om
‘zicht’ bestek te voeren en ten behoeve van mij een ‘ware plaats’ te maken door gebruik te maken van de peilpunten vuurtoren ‘De Lange Jaap’, Dok 6 op het terrein van het marinebedrijf
en tussenin de watertoren van Den Helder. Er wordt met graagte aan de opdracht voldaan. Een
heus ‘wetenschappelijk experiment’ vindt plaats dat in Figuren 7.3 tot en met Figuur 7.12 in
beeld wordt gebracht.
“Officier van de Wacht. Gaan we zometeen visueel voor de overste?”
“We gaan over naar visuele navigatie.” Peilkompassen worden gecheckt.
“Natural transit in één lijn: Watertoren en kerk.”
“Dat is ons fix-moment.”
“5 seconden stand-by fix. Standby […] Fix.”
Heidegger (1998) doet een uitspraak die de beelden verbindt: “Het omzichtig ont-verren
van de alledaagsheid van het erzijn ontdekt het op-zich-zijn van de ‘ware wereld’, van het
zijnde waar het erzijn als iets existerends telkens al bij is” (p 145).
En zo beschouw ik de uitkomst van dit experiment als een eerste onderbouwing van de
eerder geponeerde stelling ten aanzien van de gissende mens:
Het waar van de mens ontstaat doordat hij zich oriënteert op zijn omgeving.
De mens wordt zo een gissende mens die zich ruimtelijk voortbeweegt.
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Figuur 7.3:
Het uitkijken,
‘op streek komen’
(Het brugteam van
Hr. Ms. Rotterdam).

Figuur 7.4:
Het ‘oriënteren’
op de ‘streek’
(Officier in training
Ltz3 Kim).

Figuur 7.5:
Het ‘ont-verren’ vangt
aan met het voorhanden
zijnde tuig.
(Officier van de Wacht
Ltz2 Tim)
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Figuur 7.7: Het overzetten van de peilingen
in de kaart: de translatie van de ‘ontverring’
(Wachtsofficier Ltz2 Johan).

Figuur 7.6: De ‘ontverring’ van de Lange Jaap

Figuur 7.8: Voorhanden zijnde tuig ten behoeve van het bestek voeren: de translatie naar de kaart.
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Figuur 7.9: Het voeren van het bestek en veilig navigeren (Opgewerkt team op de brug).

Figuur 7.10: De tabel met de peilingen: het tuig voor de meetkundige translatie.
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Figuur 7.11: De ‘ware plaats’ in de kaart.

Figuur 7.12: Positie bepaald. De ont-verring kan weer worden prijsgegeven aan het erzijn:
een onschouwend moment!
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7.6. Het ‘waar’ nader beschouwd: synchroniseren en lokaliseren
Door zeemanschappelijk taalgebruik te verbinden met het taalgebruik van Heidegger heb ik
een nadere verkenning uitgevoerd naar het waar van de mens. Ik stel daarover dat de mens
als een gissende mens kan worden opgevat. Een gissende mens die niet op voorhand weet
op welke plaats hij zich bevindt. Pas door zich te oriënteren op zijn omgeving of sfeer ontstaat door het naderbij brengen van tekens, kennis over de plaats waar hij zich bevindt. Deze
procesgang die vaak ook onbewust verloopt is aan te duiden als gissen. In deze paragraaf wil
ik dit werkwoord gissen nader onderzoeken in betrekking tot het waar van de mens. Ik doe
dat door eerst twee ‘hulpwerkwoorden’ te gebruiken: synchroniseren en in het bijzonder
lokaliseren. Daarmee wil ik onderzoeken of het maritieme werkwoord gissen ook generiek
is toe te passen bij het waarnemen door de mens. Dit waarnemen wil ik tenslotte aanhouden
tegen het begrip lokalisatie waardoor het zeemanschappelijk voeren van gegist bestek als een
synoniem kan worden beschouwd van het landschappelijk plaats bepalen.189
Het werkwoord synchroniseren (zie Vignet 7.2) lijkt in eerste instantie een toepasselijk
begrip om het creëren van een synchrone context of sfeer aan te duiden.190 Synchroniseren
krijgt door het gebruik binnen de filmwereld een betekenis waarbij niet alleen de gelijktijdigheid (1), maar tevens het bij elkaar brengen (2) en zelfs het overeenstemmen van beeld en
geluid (3) begrepen kan worden. Sloterdijk (1999) stelt in de eerste van zijn antropologische
stellingen (p. 76) dat zien en horen zintuigen van de verte zijn. Deze stelling heeft hij overgenomen van Heidegger (1998): “Zien en horen zijn zintuigen van de verte, niet op grond
van hun draagwijdte, maar omdat het erzijn als ont-verrend zijnde zich daarin overwegend
ophoudt” (p. 145).
Het integreren van zintuigelijke waarnemingen leidt in de regel tot een eenduidige (overeenstemmende) interpretatie van een omgevingssituatie. Dit proces van zintuiglijk integreren wordt in het taalgebruik van de marine beeldopbouw genoemd. In het taalgebruik van
Heidegger vangt dit proces van beeldopbouw aan met het oriënteren en het innemen van
streken. Dit innemen vindt plaats aan de hand van het nemen van peilingen. Het synchroniseren is daarmee als een eerste bepaling van het ont-verren te beschouwen en laat het gissen
aanvangen. Met het verwerken van de peilingen wordt het ont-verren vervolgd met wordt
aangevangen met het bepalen van de plaats of plek.

Op de volgende pagina geef ik aan dat het begrip ‘propeniem’ hiervoor een passender benaming is.
Het woordenboek van Van Dale (1989) verstaat onder synchroniseren: “in tijd doen samenvallen; b.v. het aanbrengen van
geluid op films, zodanig dat beeld en geluid geheel met elkaar overeenstemmen” (p. 2832).
189
190
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Vignet 7.2: Het ‘versmelten’ van betekenishorizonnen (Bron: Reflexief dossier, juni 2012).
Gedurende de vaartocht aan boord Hr. Ms. Rotterdam, zijn in de ‘binnensfeer’ van het schip een aantal
bijeenkomsten belegd tussen de Zeeketen programmaleiding en de overkoepelende leiding uit Den
Haag (programma SPEER). De bijeenkomsten gaan over de voortgang van de Helderse deelprojecten
en de toestemming om een volgende fase in te gaan. Na afloop krijgen de Haagse collega’s in gezamenlijkheid met de Helderse collega’s in diverse subgroepen een rondleiding door de scheepsbemanning over
het schip en bezoeken locaties waar SAP in de nabije toekomst zal worden ‘uitgerold’ en verblijven zo in
dezelfde ‘omgevingscontext’ of binnensfeer met de toekomstige gebruikers aan boord. In het gesprek na
afloop wordt met lof gesproken over het georganiseerde. Met name de terugkoppeling van de ‘IT-groep’
was positief. ‘Interessant om in de praktijk de operationele collega’s aan het werk te zien.’ ‘Goed om in
gesprek te gaan.’ Het geeft de op zich niet zo verwonderlijke gevolgtrekking dat het ‘synchroniseren’ van
de omgevingscontext, als ‘het zich in elkaars nabijheid bevinden’ bijdraagt tot het in-gesprek-gaan-metelkaar en zo het ‘versmelten’ van betekenishorizonnen wordt opgestart.

Hiervoor kan ook het begrip lokaliseren worden toegepast.191 Het lokaliseren is daarmee
een nadere bepaling van het ont-verren en geeft als zodanig mede vorm aan het gissen: “Het
erzijn is ruimtelijk op de manier van het omzichtig ontdekken van ruimte, en wel zo dat het
zich steeds ont-verrend verhoudt tot het aldus ruimtelijk tegemoet tredende zijnde” (p. 147).
Als ik vervolgens synoniemen van lokaliseren en lokalisatie wil onderzoeken op hun
mogelijkheid om het begrip ont-verring in zijn praktische betekenis nader te duiden, is niet
de overeenkomst van betekenis interessant maar juist de ‘inter-esse’ van beide betekenissen
ten opzichte van elkaar. Niet als ‘evenwoord’ maar als ‘nabijwoord’ wordt aan elkaar betekenis
verleend. Het lijkt daartoe passender (zie Vignet 7.3) om niet langer over synoniem te spreken maar over propeniem.192
Als ik de propeniemen van peilen (zie Vignet 7.4) beschouw, verwijzen ze naar een palet
aan zintuiglijke waarnemingen: gezichtsvermogen, gehoor en tastzin. Ze laten ons bewust
worden van werkelijkheden. De propeniemen van peilen zijn echter ook te relateren aan
rationele vermogens; bijvoorbeeld het doorgronden van opvattingen. Terwijl het propeniem
onderzoeken naar beide kan verwijzen.
Het propeniem lokaliseren is gerelateerd aan het bepalen of toekennen van een plaats of
tot een bepaalde plaats beperken. Als ik nu vervolgens inzoom op twee afgeleide begrippen
lokalisering en lokalisatie (zie Vignet, 7.3, 7.4 en 7.5), is een interessant verschil of inter-esse in
betekenisverlening aan te brengen tussen beide begrippen. Waar lokalisering meer naar een
geheel van activiteiten, ofwel het proces ervan of de gedachtegang erover, verwijst, verwijst

191
Onder lokaliseren verstaat Van Dale (1989): 1. Tot een bepaalde plaats beperken, en 2. Een plaats toekennen […] vaststellen
op welke plaats iets of iemand zich bevindt (p. 1596). Het verwante begrip lokaal heeft evenzeer interessante betekenissen.
Naast de verwijzing naar een ‘concrete’ ruimte zelf (ruim vertrek, zaal bepaald met betrekking tot het doel waarvoor het gebezigd wordt: de lokalen van een school, de vertrekken waar les wordt gegeven) heeft het ook de betekenis van plaatselijk, lokale
toestanden of lokale kleur (couleur locale), het geheel van de voor een plaats of een situatie karakteristieke bijzonderheden, sfeer:
een lokaal gesprek, gesprek binnen één telefoonnet, waarvoor alleen het abonneenummer en niet eerst het netnummer hoeft
te worden gekozen; lokale kennis, bekendheid met de plaatselijke toestanden. Als derde betekenis wordt aangegeven: op een
bepaalde plaats betrekking hebbende: een lokale verdoving.
192
Het Latijnse prope kan vertaald worden als ‘in de nabijheid, ‘dichtbij’.
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Bron:
nde),

Vignet 7.3: Synoniem of ‘propeniem’ (Bron: nl.wikipedia.org/wiki/Synoniem_ (taalkunde),
geraadpleegd op 17 januari 2005).
Een synoniem of evenwoord van een bepaald woord in een taal is een ander woord in dezelfde taal met
min of meer dezelfde betekenis. […] Oorspronkelijk heeft elk woord zijn eigen specifieke betekenis.
Synoniemen ontstaan dan ook in eerste instantie volledig los van elkaar. Ze kunnen vervolgens in het
algemene taalgebruik in vergelijkbare contexten voorkomen, en zodoende uitwisselbaar worden. […]
Synonieme woorden, zinnen en uitdrukkingen zijn niet zonder meer uitwisselbaar in dezelfde context.
Hoewel ze dus min of meer dezelfde denotatie hebben, kunnen de connotaties onderling sterk verschillen. […] Afhankelijk van het taalgevoel en de ontwikkeling ervaren mensen bepaalde synoniemen dus
al dan niet als geheel identiek qua betekenis. Bepaalde lexicografen zijn om deze reden van mening dat
geen enkel synoniem exact dezelfde betekenis heeft als een ander woord
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Vignet 7.4: Grafische weergave van ‘propeniemen’ van peilen.
(Bron: Synoniemen.net, geraadpleegd 13 augustus 2014
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Vignet 7.5: Grafische weergaven van ‘propeniemen’ van oriëntatie en lokalisatie.
(Bron: Synoniemen.net, geraadpleegd op respectievelijk 18 april en 17 januari 2014)
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lokalisatie meer naar het resultaat van een activiteit (ofwel de waarneming of de consequentie
ervan) in de realiteit. Hier toont zich weer de taalbrug die ik ook in paragraaf 7.4 heb verwoord met behulp van de begrippen oriëntering en oriëntatie. Het dát van de lokalisering
spiegelt zich in zo het wát van de lokalisatie. Het filosofische ‘waar de mens is’ van Sloterdijk
verkrijgt zo een empirische uitwerking in het lokaliseren in de praktijk.
Lokaliseren kan zowel tot een plaats als een plek leiden. Lokaliseren is daarmee in zijn
aard meervoudig. Net als tijd is ook ruimte een heterogeen begrip. Waar de tijd loopt maar
ook kan duren, wordt de ruimte bepaald maar ook vervuld. Het werkwoord lokaliseren met
de begrippen lokalisering en lokalisatie geeft zo een mogelijkheid tot duiding, in aanvulling
op het synchroniseren van onder meer in tijd, van een nadere (lokale) inruiming van het
zijnde.193 Die nadere (lokale) inruiming wordt door Heidegger als plek aangeduid: “Het
innemen van een plek moeten we begrijpen als ont-verren van het binnen de omringende
wereld terhandene en het inbrengen ervan in een bij voorbaat omzichtig ontdekte streek.
Het erzijn verstaat zijn ‘hier’ vanuit het ‘daar’ van de omringende wereld. Het ‘hier’ doelt niet
op het ‘waar’. […] Het erzijn is overeenkomstig zijn ruimtelijkheid in eerste instantie nooit
hier, maar daar; vanuit dit daar komt het terug op zijn hier, en dat weer alleen zo dat het zijn
bezorgend zijn in betrekking tot… uitlegt vanuit hetgeen ‘daar’ terhand is” (p. 146).
Dit bezorgen maakt van plaatsen plekken. Dit bezorgen (een niet langer aan- en/of
beschouwen) zorgt voor een weer op z’n beloop laten van het erzijn en daarmee voor ‘het
uitruimen’ van de ont-verringen door de tekens terug te geven aan de verte. Tekens die overigens kunnen leiden tot een nagenoeg onschouwde omgeving ofwel een sfeer als van een
couleur locale - door het ‘hier’ worden in de onmíddellijke nabijheid van de ‘waar’nemer (zie
Figuur 7.13).

Figuur 7.13: Couleur locale:
context of sfeer? Collega Warder wordt tijdens een vaartocht
van de betrokkenen bij het
programma SPEER bevorderd
door de programmaleiding
door het aanbrengen van zijn
nieuwe rangonderscheidingstekens. Traditie leert dan dat
de nieuwe ‘strepen’ vervolgens worden gedoopt door het
overgieten met bier (Reflexief
dossier, juni 2012).

Binnen de marine wordt de uitdrukking ‘lokaal nemen’ gebruikt voor het terugnemen van de bediening van de voortstuwingsmachines (op afstand) op de brug naar de collega’s van de technische dienst in de technische centrale tot zelfs het
(plaatselijk) bedienen in de machinekamer zelf.
193
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7.7. Situational Awareness: het bezorgen van een plek
Heidegger stelt dat het erzijn “telkens een plek inneemt” (p. 146) en dat het naderbij brengen
vanuit het ‘daar’ naar het ‘hier’ van het erzijn “[…] niet (is) gericht op het met een lichaam
behept ik-ding, maar op het bezorgend in-de-wereld-zijn” (p. 146). Dit ‘bezorgend in-dewereld-zijn’ is voor Heidegger de grondhouding van de menselijke existentie. Het erzijn van
de mens is ook altijd al een “kunnen-zijn” (p. 250). Heidegger benoemt dit kunnen-zijn als
“zichzelf-vooruit-in-het-al-in-een-wereld-zijn” (p. 248). Toekomst of toekomende is bij voorbaat
al gegeven aan de mens.Voor de wijze van tegemoet treden daarvan gebruikt Heidegger het
begrip zorg. Het erzijn en zorg zijn aan elkaar verbonden begrippen. Het in-de-wereld-zijn
is “naar zijn aard zorg” (p. 249). Het geeft een leidraad aan mijn onderzoek: “‘Theorie’ en
‘praktijk’ zijn zijnsmogelijkheden van een zijnde waarvan het zijn als zorg bepaald moet
worden” (p. 250).
Als ik het begrip zorg overbreng van zijn filosofische betekenisgeving naar een praktische
betekenisverlening, ontstaat een interessante verbinding met werkwoorden als waarnemen en
waarschuwen (zie Vignet 7.6.)
Een belangrijk begrip voor zeevarenden is het verkrijgen en onderhouden van situational
awareness. Het varende schip beweegt zich in tijd en ruimte. Veilig varen betekent een tijdig
gewaarworden van een toekomende situatie die de veiligheid van het schip en haar bemanning in gevaar kan brengen. Maar varen is in het algemeen geen willekeurige menselijke
activiteit. Bemanningen varen om in het toekomende of in de toekomst ergens weer aan te
landen. Hiervoor zorgdragen betekent niet alleen een gewaarschuwd worden in het hier en
nu, maar ook een gewaarworden van een mogelijk aanstaande situatie in het daar en straks
Het filosofische “zichzelf-vooruit-zijn van het erzijn” (p. 248) van Heidegger, vervat in het
begrip zorg, kan zo in de zeevaartkundige praktijk worden verbonden als het verkrijgen en
onderhouden van situational awareness.
Waarnemen (Bron: T. Pluim, 1911, Keur van Nederlandsche woordafleidingen)
letterl.: zorg-nemen, zorg voor iets nemen, voor iets zorgen. „(De dokters) namen sulke ware te hem (zorg
voor hem), dat hi binnen ene maent genas.” „Si nam di kinder met hare ende hadder toe goede ware.” Zie
Bewaren, Vrijwaren. De Germ. wt. war bet. opmerken; waar is dus eig.: opmerkzaamheid, oplettendheid, zorg;
vandaar: waarnemen = opmerken, gewaar worden. – Ook in waarschuwen is ’t eerste lid zorg; het woord
w.d.z.: zorg schouwen of toonen, n.1. voor een dreigend gevaar.
Waarnemen (Bron: N. van Wijk, 1912/1936, Franck’s Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal)
ww., mnl. wāre nēmen “acht slaan, zorg dragen”. = ohd. os. wara nëman resp. niman (nhd. wahrnehmen) “id.”.
Het znw. mnl. wāre, ohd. os. wara v. “het acht-slaan, zorgen” = ags. waru v. “het zorgen, in acht nemen”.
Zie verder bij waar II en waarborg. Verder hoort hierbij het bnw. mnl. ghewar, ghewāre “oplettend, vief,
vlug klaar” (ook in ghewāre werden, nnl. gewaarworden), ohd. giwar “oplettend, voorzichtig, gewaar” (nhd.
gewahr), os. war “voorzichtig”, giwar “opmerkend, gewaar”, ags. wær “gewaar, attent, voorzichtig”, gewær
“gewaar” (eng. (a)ware)
Aware (adj.) (Bron: online etymology dictionary, https://www.etymonline.com/word/aware)
late Old English gewær “watchful, vigilant,” from Proto-Germanic *ga-waraz (source also of Old Saxon
giwar, Middle Dutch gheware, Old High German giwar, German gewahr), from *ga-, intensive prefix, +
*waraz “wary, cautious,” from PIE root *wer- (3) “perceive, watch out for.

Vignet 7.6: ‘Ware nemen’ en ‘gewhare werden’ (Pluim, 1911;Van Wijk, 1912/1936; website).
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Hoe verloopt het gewhare werden en ware nemen voor een gissende zeevarende? En hoe
wordt gezorgd voor het verkrijgen en onderhouden van situational awareness? De gissende
zeevarende weet dat hij, door het voeren van het bestek, de plek (hier) van het schip heeft
bepaald, het schip (doorvarend) alweer een nieuwe plaats (daar) heeft ingenomen. Met een
gis geeft een zeevarende aan, rekening houdend met koers, vaart en stroming, waar hij zich
in een volgende nabijheid denkt te bevinden. Een nabijheid die te kenmerken is als veilig
vaarwater. Een ingenomen plaats dus waar de omstandigheden overeenkomen met het wenselijke, het verlangde of het tot doel gestelde: Een plek als plaats bezorgd van aard, waar het
erzijn weer op z’n beloop wordt gelaten.
Ook kan het stellen van een gis met het fundamentele begrippenkader van Heidegger
worden geïllustreerd:194 “Het erzijn is ruimtelijk op de manier van het omzichtig ontdekken van ruimte, en wel zo dat het zich steeds ont-verrend verhoudt tot het aldus ruimtelijk
tegemoet tredende zijnde. Het erzijn heeft als ont-verrend in-zijn tevens het karakter van
oriëntering. […] Zowel de oriëntering als de ont-verring worden als zijnsmodi van het in-dewereld zijn bij voorbaat door de omzichtigheid van het bezorgen geleid” (p. 147).
Hoewel Heidegger het erzijn fundamenteel (dat wil zeggen voor hem, ontologisch en
ontisch) wil doorgronden, maakt hij, als hij nader ingaat op het zijnde, een verbinding naar
begrippen waarmee ook het “alledaagse erzijn” (p. 143) gekenmerkt kan worden: “Ont-verring ontdekt verheid. Dit is, evenals afstand, een categoriale bepaling van het zijnde dat niet
van de aard is van het erzijn. Aan ont-verring moeten we daarentegen als existentiaal vasthouden. Alleen in zoverre op enigerlei wijze een zijnde in zijn verheid voor het erzijn is ontdekt, worden aan het binnenwereldlijk zijnde zelf in relatie tot iets anders ‘verwijderingen’
en afstanden toegankelijk” (p. 143).
Vanuit het bepalen van de plek en het stellen van de gis kan nu het oriënteren (in gedachte het categorale ont-verren) uitgesplitst worden in tweeën:
• Een ingaand oriënteren door het bepalen van de plek van het schip als gevolg van het
ont-verren van het daar naar een hier;
• Een uitgaand oriënteren van een hier naar een daar.
En juist in deze tweeledigheid bevindt zich de crux. Het nabij brengen is niet alleen een
cognitieve exercitie maar in de werkelijkheid van het zijnde van een zeevarende ook een
reële praktijk. In het navigeren toont de gissende mens zijn ware aard.
Dit navigeren vindt in zijn “alledaagse omgang” (p. 141) dus plaats op basis van een inkomend oriënteren en een uitgaand oriënteren. Ik wil weten waar ik was en ga vervolgens daarheen waar ik wil zijn. Mijn eerdere stelling in voorlopigheid krijgt een amendering: Het waar
van de mens ontstaat doordat hij zich oriënteert op zijn omgeving. Dit oriënteren is afwisselend ingaand
en uitgaand van hoedanigheid. De mens wordt zo een gissende mens die zich ruimtelijk voortbeweegt.
Overigens maakt de huidige zeevarende niet altijd meer gebruik van het eeuwenlange
vertrouwde tuig van de zeekaart waarin hij om het waar van het schip te bepalen een plek in

In het zeemanschappelijk taalgebruik wordt het werkwoord ‘maken’ gebruikt. Gezien het hier ook gebruikte begrippenkader van Heidegger vind ik het hier toepasselijker om van ‘stellen’ te spreken.
194
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de zeekaart construeert. Op de nieuwste schepen van de marine, bijvoorbeeld Zr. Ms. Karel
Doorman, zijn tijdens normale omstandigheden geen papieren zeekaarten meer in gebruik.
De ‘plek’ wordt ook in niet meer “in kaart gebracht” (p. 141), maar het waar wordt vanuit
zijn alledaagse omgang via het GPS-systeem195 direct gekoppeld met een lijnstuk dat richting
en vaart weergeeft, gepresenteerd en kan vervolgens afgelezen worden door de zeevarende.
De plek is dan nog steeds te beschouwen als “het concrete ‘daar’ en ‘ginds’ waar een tuig
[het schip] thuishoort” (p. 140), maar laat zich aanschouwen als een gang in een voortgaande
beweging. Een gang op basis waarvan het uitgaand oriënteren nog steeds onverminderd de
aandacht verdient. Hoe voeren gissende vakmensen hun bestek in de praktijk?
Passages uit interview met commandant Peter:
“Zonder plek geen gis, je moet dus weten waar je nu bent om
te kunnen voorspellen waar je straks zal zijn.” 196
Nu met een nieuwe inrichting van de brug, bijvoorbeeld zonder papieren kaarten meer, kan je ingaan op
de betekenis van gissen, bestek voeren en het begrip ‘plek’?
Je hebt nu real time plek informatie van de GPS. Je hebt nu een ondersteunend systeem
gekregen om veel nauwkeuriger de gis te bepalen bijvoorbeeld the course over the ground, the
speed over the ground en je indicatie voor je dwarsverplaatsing. Het is wel de operator die deze
informatie moet interpreteren.
De gis is de plaats waar het schip zich in de toekomst zal bevinden. Daar gaat het natuurlijk om. Hoe groter de eenheid hoe verder je vooruit moet denken. Als voorbeeld: mijn
remweg is 1.8 kilometer. Het is allemaal trager en je hebt minder marge en mogelijkheden
om te corrigeren. Zonder plek, geen gis; je moet dus weten waar je nu bent om te kunnen
voorspellen waar je straks zal zijn.
Mis je de papieren kaart op de brug?
Ik had gedacht dat ik hem zou missen. Maar je ziet dat de ondersteuning van ECDIS197 zo
goed is dat het gemis van dat papier al heel snel is weggevallen. Je blijft wel je theoretische
kennis en achtergrond nodig hebben om de kwetsbaarheden in het systeem te interpreteren.
Kwetsbaarheid zou erin kunnen bestaan als de beide systemen niet helemaal meer overeenkomen met elkaar, maar er zit redundancy in en die moet je wel kennen.
Het enige wat je wel ziet, omdat het systeem zo ondersteunend en interactief is, is dat het
de werkelijkheid bijna overneemt. Uiteindelijk vaar je wel in de werkelijkheid. Bijvoorbeeld
als je een officier van de wacht vraagt hoe de stroom staat en hij neigt er vervolgens toe om
naar het systeem te kijken in plaats van naar buiten te kijken naar de stroomrichting van het
stromend water langs een boei.

GPS staat voor Global Positioning System.
Bron: commandant Peter (onder meer eerste commandant van Zr. Ms. Karel Doorman).
ECDIS staat voor Electronic Chart Display Information System. Het systeem maakt het mogelijk elektronische zeekaarten
te bekijken.
195
196
197
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Ook zag je dat bij het aanvaren van Willemstad Curacao. Daar staat om de bocht bij
de ingang een zodanige stroom dat je schip even behoorlijk slingert. De GPS bevindt zich
hoog in het schip en slaat dan veel verder uit dan het schip bij de waterlijn zelf. Je moet dan
gewoon naar buiten blijven kijken in plaats van te gaan reageren op de berekende posities in
het systeem, dat veels te veel verspringingen vertoont waardoor de posities in het systeem te
veel variaties krijgen.
De techniek schrijdt voort. Hoe houd je de aandacht vast voor de werkelijkheid van buiten?
Dat vind ik echt een lastig probleem. Het zit in het wezen en de cultuur van de huidige generatie die steeds meer gericht is op het gebruik van computers. Je ziet het bijvoorbeeld met
hoofdrekenen. Hoe je bijvoorbeeld uit je hoofd bovenstroomse koersen kunt uitrekenen dat
zakt allemaal weg. Je wordt dus steeds afhankelijker van het systeem.
Welke betekenis hecht je aan het hebben van situational awareness?
De hoeveelheid data is heel groot. En dat wordt in het bijzonder ook vergroot door het systeem met allemaal geïntegreerde informatie met betrekking tot kaart, positie, stroom etcetera.
Maar dat is wel allemaal actuele informatie. Het anticiperend vermogen en de vragen met
‘what if’s’ liggen nog steeds bij de mens zelf. Dat is wel het belang van de gis. Ik kan wel een
systeemgis krijgen maar dat geeft mij nog geen antwoord op wat ik moet doen. Moet ik bijvoorbeeld vaart terugnemen of koers veranderen. De mens blijft toch altijd zelf de bepalende
factor daarvoor. Het systeem blijft ondersteunend.
Daar zit, denk ik, de crux, omdat het anticiperend vermogen en het feit dat iets ondersteunend is, vragen om ervaring en gevoel hoe die toekomst zich kan ontwikkelen. En dat is
het punt bij officieren van de wacht die in het systeem gezogen worden en de realiteit daarbij
uit het oog verliezen.
Praktische vorming blijft dus van belang?
Het gevoel van het varen; het gevoel van de zee moet je meegeven. Dat kan alleen maar in
de praktijk en daarom is het varen ook een vak en geen functie.
Passages uit interview met officier van wacht Marinka:
“Dat het ‘buiten’ gebeurt en dat dat wel het belangrijkste is” 198
Kun je vertellen hoe de brug er daar (Hr. Ms. Amsterdam) uitzag qua inrichting en apparatuur?
De brug was nog een stuk anders dan hier op Zr. Ms. Karel Doorman. Het schip was uit
1995 en al die systemen kwamen ook uit 1995. Bijvoorbeeld de ‘Kelvin Hughes’. Dat is een
radarsysteem. Dat was één kast. Het is een radarscherm waarop we andere schepen of contouren van land konden zien.We gebruikten het als navigatieradar voor al de scheepvaart. Als

199

Bron: luitenant ter zee Marinka (officier van de wacht op de navigatiebrug van Zr. Ms. Karel Doorman).
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we een haven moesten voorbereiden, dan moesten we alle ‘safe water limits’, waar en relatief,
in de radar zetten. Dus eigenlijk is dat plotten in de radar.
Met het waar bedoelen we het overzetten van de coördinaten vanuit de kaart. Dan prik
je echt punten uit de kaart en dan maak je er een lijn van. Dat is dan de lijn van de safe water
limits, waar je niet overheen mag varen omdat het dan te ondiep wordt. Met relatief bedoelen we de lijn die vanuit het schip zelf er is in gezet. Die relatieve lijn mag de ware lijn niet
passeren. Immers dan vaar je het onveilige gebied in.
Hoe heb je dat geleerd?
Dat heb ik geleerd van de andere wachtsofficieren en van de NAVO (navigatie officier) en de
basis op het KIM.199 Op het KIM was meer de werking in het algemeen van het radarsysteem
en hoe dat in elkaar zit. Maar de werking zelf heb ik aan boord geleerd als PBI-er, 200 waarbij
ik de eerste zes weken toegevoegd liep aan een officier van de wacht en daarna zelfstandig
als officier van de wacht liep. Dat ging snel omdat er iemand weg ging als wachtsofficier. We
waren in de West met weinig scheepvaart en de commandant had er vertrouwen in. Hij was
toen ik nog toegevoegd liep al een paar keer langs geweest en vroeg hoe het ging?
Hoe ging het kaartwerk aan boord?
Je had een kaartentafel waar we tijdens de oversteek om het kwartier een positie moesten
maken met GPS en in nauw vaarwater om de drie minuten. En dat was met DGPS, want dan
had je ook een landbaken waaraan de positie zich ook oplijnt. 201
In hoeverre maakte je toen zelf ook gebruik van het maken van peilingen?
Als we dicht onder de kust waren dan deden we altijd ook visuele peilingen om zo de positie
te controleren. We maakten een positie in de kaart en dan gisten we vooruit met de huidige
koers en vaart en dan tekenden we een lijn vanuit die positie en afhankelijk van het interval
waarop we de positie maakten, zetten we een dwarsstreepje waar we de nieuwe positie verwachten. Dat was dan de vooruit gegiste positie. Als de twee posities dan verschillenden dan
gingen we kijken waardoor dat kwam; door koers of vaart verandering of door stroom of
door een onjuist geplotte positie.
Hoe navigeer je dan vervolgens op de ‘Karel Doorman’?
De ECDIS geeft een continue fixing en je hebt dus iedere seconde een update van niet alleen
je positie maar ook van een gegiste positie. Het is eigenlijk heel erg gemakkelijk geworden,
maar het probleem is dat je in het systeem gezogen kan worden en niet meer naar buiten
kijkt. Dat is altijd iets waar we hier heel goed op moeten letten en zodra het mogelijk is maak
je ook een visuele positie in de ECDIS. Dat doe je niet alleen voor de control maar ook voor
de situational awareness.

199
KIM staat voor Koninklijk Instituut voor de Marine, een onderdeel van het NLDA, de Nederlandse Defensie Academie te
Den Helder. Toekomstige marineofficieren volgen op het KIM hun initiële opleiding.
200
PBI is de afkorting van Praktische Bedrijfsintroductie.
201
DGPS is de afkorting van Differential Global Positioning System.
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Wat versta je onder situational awareness
Dat je weet waar je bent en wat er om je heen gebeurt. Waar je bent, dat je echt op de
hoogte bent waar je je bevindt. Dat zie je ook op de radar maar de radar kan ook een fout
maken, of iets niet detecteren als er bijvoorbeeld een heftige zee is, dan kan het systeem geen
bootjes detecteren die we wel met het oog kunnen zien. De radars hebben ook allemaal nog
een dode hoek. We hebben voorop drie radars die achteruit een dode hoek hebben. Daarom hebben we achteruit op het schip ook nog een radar die is erg handig in het geval van
vliegoperaties.
Wat betekent voor jou gissen en bestek voeren?
Je positie weergeven op de ECDIS en zo te bepalen waar je bent op dat moment en waar je
over drie minuten of zes minuten bent afhankelijk van het interval.
Wat vind je voor jezelf belangrijke punten om je bewust te blijven van je vak als wachtsofficier?
Naar buiten blijven kijken, dat is echt het belangrijkste en controleren of het klopt, wat het
systeem weergeeft. Het systeem geeft zoveel informatie; je wordt er snel helemaal ingezogen.
Je hoeft niet alle data zelf meer te verwerken. Maar je moet het wel zelf blijven controleren
of het klopt.
Wat zou je zelf weer aan jongere collega’s willen meegeven?
Ik zou wel de basis willen meegeven van het kaarttekenen en willen uitleggen hoe dat ging
en hoe het nu gaat; dus het verschil. Het principe blijft hetzelfde alleen wordt het anders
weergegeven. En dat het ‘buiten’ gebeurt en dat dat wel het belangrijkste is.
Passages uit interview met commandant Hans:
“Het allerbelangrijkste is om dat plaatje ook tussen de oren
te brengen van je medewerkers” 202
Wat is het belang van het hebben van situational awareness?
Het zien dat we dáár heen willen en vervolgens er ook kunnen komen op basis van ervaring.
En, er is niemand die een boek openslaat. We verzanden heel vaak in het beschrijven van de
uitvoering. Als we dat vervolgens gaan uitvoeren dan blijkt bij stap drie dat we vastzitten.
Vervolgens gaan we dan stap drie oplossen, terwijl we niet even uitzoomen om te analyseren
waarom het niet werkt, of dat erg is en of er geen by pass is om te gaan naar waar we heen
willen. Nee, we zijn dan opeens alleen met stap drie bezig, terwijl dat het probleem helemaal
niet is.

202

Bron: commandant Hans (onder meer commandant Hr. Ms. Tromp).
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Hoe is een gedeelde organisatorische ‘beeldopbouw’ te realiseren?’
Je moet je eigen organisatie kennen. De omgeving waar je werkt en alle processen en actoren
moet je in kaart kunnen brengen. Je moet me dan niet vragen om dat plaatje te laten zien,
want dat zit in je hoofd. Het allerbelangrijkste is om dat plaatje ook tussen de oren te brengen van je medewerkers. Waar ik heen wil is dat ik een vragenlijst van vijftien vragen maak
en dat mijn staf die beantwoordt zoals ik die zou beantwoorden; dat al die antwoordlijsten
hetzelfde zijn en vervolgens iemand me adviseert om het toch anders te doen. Dat versta ik
onder common picture.
Met wat voor een soort vragen zou die ‘kaart’ opgesteld moeten worden?
Vragen als: Wat willen we nu bereiken?, Wat zijn de acties van de externe actoren? Het
is een soort van stakeholder management: Welke issues horen bij welke betrokkenen? Ik kon de
Taipan-actie uitvoeren omdat ik exact dacht te weten hoe die piraten zouden reageren op
het geheel.203 En dat kwam ook uit.
Passages uit interview met commandant Ruud:
“De man ter plekke kan het toch het beste bevinden.” 204
Hoe kenschets je het verschil tussen het aanwezig zijn in het operatiegebied zelf en het oefenen en
voorbereiden op de reis ernaartoe?
Bij het vooroefenen op de reis erheen probeerden we de situaties al zo veel als mogelijk na
te bootsen. Sommigen zeiden dan: “Moeten we dat nou echt doen?” Totdat je er bent, dan
weet je waarvoor je het hebt gedaan.
Je ziet de koopvaarders met hun zelfbeschermende maatregelen als brandslangen en prikkeldraad. ‘Dat maakt het echter’. Zo ook de intensiteit op de verbindingen en de hitte van
soms 50 graden Celsius. De effecten daarvan zijn groter dan je denkt. Zo hebben we ook een
geval van hittestuwing gehad.
Je stelt je er op in. Als we een actie hadden gehad en de hele dag in touw waren geweest,
dan was het team echt op. In een bepaalde situatie heeft dat ertoe geleid dat aan een vervolgopdracht van de commandant van SNMG1 geen gehoor is gegeven.205 Dat ik nee zei
vanwege de reeds gedane inspanning, werd begrepen. De man ter plekke kan het toch het
beste bevinden.

7.8. Opus et locus versus locus et opus
De bemanningen van de schepen van de marine worden voor de uitoefening van hun taken
grotendeels voorbereid in de eigen omgeving van hun thuisbasis Den Helder. De haven zelf,
het Marsdiep, de Noordzee en de wateren rondom Plymouth waar de eindoefeningen plaatsEen actie van de Nederlandse marine in 2010 waarbij een door Somalische piraten gekaapt Duits containerschip werd ontzet.
Bron: commandant Ruud (onder meer commandant Hr. Ms. De Zeven Provinciën).
205
SNMG1 is de afkorting van Standing NATO Maritime Group 1.
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vinden vormen de sferen waarin de bemanningen tot hechte teams worden opgewerkt. De
uitvoering van de opgedragen taken (de inzet) vindt over het algemeen plaats elders (op en
vanuit zee) waar ook ter wereld. Tijdens het opwerken wordt stap voor stap, van individu tot
team, geleerd, getraind, gecoached, geoefend en uiteindelijk gereed gesteld in een omgeving
en sfeer waarin de uitoefening van die vaardigheden als geheel (de inzet) in de regel niet
plaatsvindt. Het waar van de voorbereiding is ergens anders dan het waar van de uitvoering.
Toch zijn deze sferen en werelden nauw met elkaar verbonden. De scenario’s van de lessen,
trainingen en oefeningen komen overeen met de wijze en inhoud waarop eventueel een
inzet elders zou kunnen plaatsvinden. De plaats daar is vooralsnog een plek hier. Het werk
daar (opus) wordt hier (locus) voorbereid om in het voorkomende geval daar (locus) te worden
uitgevoerd (opus). Er vindt als het ware een omkering plaats: opus et locus wordt locus et opus.
Deze omkering vindt ook plaats bij de omkering van het inkomend oriënteren naar het
uitgaand oriënteren. Waar aan de hand van het inkomend oriënteren (opus) een plek (locus)
van het schip wordt bepaald, wordt bij het uitgaand oriënteren, gegeven de plek in het toekomende (locus) door een gis bepaald. Hierbij dient gegeven het daar van die gis wel of niet
gehandeld en bijgestuurd te worden (opus). Het vakmanschap met betrekking tot het voeren
van het bestek richt zich dus op het samenstel van het inkomend en het uitgaand oriënteren
en de omkering die daarbij plaatsvindt in de relatie tussen het werk (opus) en de plek (locus).
In de gang van de beweging zijn het werk en de plek waar het werk plaatsvindt, onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Het opwerken (van individu tot gehele bemanning) richt zich in extenso op het aanbrengen van vaardigheden om, in de ruimtelijkheid van het werk, het voeren van het bestek
van het gereedstellen als een voortgaand en voortdurend proces te laten verlopen. Met het
gangmaken op het Marsdiep vangt een trek naar toekomende sferen aan. Met dit proces van
gereedstellen is, gegeven de stand van tuig en technieken, al vele tientallen jaren ervaring
opgedaan. Het overdragen van vaardigheden en het aanbrengen van routines gebeurt door
ervaren collega’s. Collega’s die zich erop richten dat de op te werken bemanning zichzelf
leert leren. Dat ze zelfkritisch durven zijn en willen verbeteren: “Maak het zelfdragend”. Een
open wijze van aanspreken is een sine qua non om zich naar elkaar toe te openen.
• “Het belangrijkste daarbij is dat je je managementteam op één golflengte krijgt en dat
er dan in dat team, door een open benadering, communicatie kan plaatsvinden” (commandant Peter).
• “De vraag was toen ‘Hoe gaan we nou door? We zijn toen ‘de hei’ opgegaan met het
leidinggevende team. ‘Daar openden ze zich naar elkaar’” (commandant Ruud).
In dit voortgaande wederzijds aanspreken van elkaar krijgt het opwerken gestalte. Een
daar van de toekomende vaardigheid en uitoefening daarvan door een ‘jongere’ collega wordt
in een hier van de aanwezigheid van een meer ervaren collega onder woorden gebracht en
in een ‘oefenpraktijk’ voorgedaan. Het onbestemde of onvertrouwde van de een, wordt door
ondersteuning van het bestemde of vertrouwde van een ander, voor de eerste bestemd en
vertrouwd gemaakt. Het bestemmen is hier het onder woorden brengen van de begeleidende
taalvaardigheden waarmee het ter beschikking getelde tuig en de voorhanden technieken
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op vaardige wijze kunnen worden toegepast in de praktijk. Het toepassen van technologie
vereist niet alleen handvaardigheid maar ook taalvaardigheid. Het elkaar aanspreken richt
zich daarbij niet alleen op ‘de zaak goed gaan doen’ maar ook of nog steeds ‘de goede zaak
gedaan wordt’. Niet alleen de inhoud waarmee, maar ook de wijze waarop het opwerken
plaatsvindt is doorslaggevend voor succes. Naast het wat is ook het hoe van het proces voor
het slagen ervan van doorslaggevende aard. Zij die dat proces dragen, dragen zichzelf. Drager
en gedragene zijn een.
“’s Avonds zijn we in een eigen ruimte met elkaar met de deur dicht om de dag door te
spreken. Dan moeten we ook wat stoom afblazen, want het is inspannend werk. Ik heb
me laten vertellen dat training de intensiefste manier van communiceren is omdat je een
gedragsverandering beoogt. Bij het ‘afblazen’ gaat de deur dicht en laat je het even alle
kanten op gaan. Dan maak ik op een gegeven moment een wrap up met de vraag: “Waar
hebben we het over?” En dan proberen we een evenwichtig beeld op te bouwen. Je bent
je eigen procesbewaker” (commandant Sea Training Command Boudewijn).
Het bijzondere van deze verdubbeling van rol, is ook vastgelegd in de formele orgaanbeschrijving van het opwerkcommando van de marine (CZSK, 2012): “De diepgang van
de STC-werkzaamheden zit vooral in de rol als normbewaker en de beslissingen die in dat
kader tijdens het opwerktraject genomen moeten worden.206 […] Ten eerste moet vaststaan
dat het uitgevoerde opwerktraject zelf voldoet aan de norm. Hiervoor is zelfreflectie binnen
de STC-staf essentieel…” (p. 6).
Daarbij vinden de werkzaamheden plaats in voortdurend veranderende sferen: “De omgeving waarin STC opereert is bijzonder dynamisch. Vaarprogramma’s veranderen continu,
nieuwe missies vergen aanpassing van het opwerkprogramma en gehanteerde procedures en
de samenstelling van de scheepsbemanningen variëren zowel in kwantiteit als in kwaliteit.
Om relevante training te kunnen blijven geven moet STC zich continu aanpassen” (ibid.).
Aan de horizon van de verkregen ruimte gist de gissende mens zichzelf naar het voorkomende. Ruimtelijkheid en uitbreidbaarheid vallen daar samen. Het ‘we’ in de vraag van Sloterdijk (2003), “Waar zijn we, wanneer we in het [onbestemde] zijn?” (p. 396), valt hier samen
met de opwerkers die al gissend het daar van het ‘niet gehiere’ van de buitenruimte tot het
‘gehiere’ van de binnenruimte maken en daarmee de binnenruimte uitbreiden op een wijze
zoals Sloterdijk aangeeft (zie hoofdstuk 6): De beïnvloeding van buitenaf door “[…] de opkomst van het uiterlijke, vreemde, toevallige” vindt plaats in een “proces van werelddichting”
waarbij het streven is “[…] het uiterlijke, ook al is het nog zo gruwelijk en heterogeen […] in
een verruimd innerlijk te corporeren.”207 “Context verandert in tekst, net zo vaak en net zo
lang tot het uiterlijke weggewerkt of tot aanvaardbare proporties is teruggebracht. Ordening
is in dit verband vooral het resultaat van het overdragen van interieur op exterieur” (p. 42).
Het zijn de opwerkers die de gangmakers zijn in het uiterlijke en daarmee invulling ge-

STC staat voor Sea Training Command.
Sloterdijk (2003) voegt hierbij als illustratie een aforisme van Franz Kafka (1912, p. 20): “Luipaarden dringen de tempel
binnen en drinken de offerkruiken leeg; dat herhaalt zich keer op keer.Ten slotte kan men het van tevoren berekenen, en gaat
het deel uitmaken van de ceremonie. (Franz Kafka)” (p. 42).
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ven aan de uitbreidbaarheid van het ruimtelijke. De eerste verkenning daarvan vindt plaats
door het plaatsen van een gis. En dit dus niet van een daar vanuit een hier (een inkomend
oriënteren), maar door een daar vanuit een daar. Een daar als een plaats waarvan het hier als
plek nog ingenomen moet worden. Welke plaats in het daar daarvoor in aanmerking komt
wordt bepaald door de onderhouden situational awareness van de gangmaker. Pas in een gegeven situatie, door het aanwezig zijn ter plekke, kan een gangmaker de streek bepalen waarin
het ont-verren en daarmee het inkomend oriënteren kan aanvangen. Aan de horizon van de
bestemde ruimte, is de gís de plaats van vertrek bij het navigeren in het onbestemde. Aan de
horizon van een ruimte vindt dus wederom een omkering plaats. Waar in het bestemde een
gis op een plek volgt, volgt in het onbestemde een mogelijke plek op een gis. De voortdurendheid van een zich uitbreidende ruimte manifesteert zich in een proces van afwisselend
gissen en plekken en gissen, etcetera. Welk tuig, techniek of systeem daarbij wordt gebruikt,
het is immer ondersteunend van aard.
“Het enige wat je wel ziet, omdat het systeem zo ondersteunend en interactief is, is dat
het de werkelijkheid bijna overneemt. Uiteindelijk vaar je wel in de werkelijkheid”
(commandant Peter).
“Je moet dan gewoon naar buiten blijven kijken in plaats te gaan reageren op de berekende posities in het systeem” (commandant Peter).
“Het anticiperend vermogen en de vragen met ‘what if’s’ liggen nog steeds bij de
mens zelf. Dat is wel het belang van de gis. Ik kan wel een systeemgis krijgen maar
dat geeft mij nog geen antwoord op wat ik moet doen. Moet ik bijvoorbeeld vaart
terugnemen of koers veranderen. De mens blijft toch altijd zelf de bepalende factor
daarvoor. Het systeem blijft ondersteunend” (commandant Peter).
“Dat het ‘buiten’ gebeurt en dat dat wel het belangrijkste is” (officier van de wacht
Marinka).
Het onbestemde ‘buiten’, kan zich in twee hoedanigheden voordoen. Het ene onbestemde ‘buiten’ bevindt zich achter de kim van een sfeer zelf. Er is dan sprake van een ‘plaats der
moeite’. Het uiterlijke is nog zo onbestemd dat het in haar onmiddellijkheid van voorkomen
pas kan worden opgenomen in een verruimd innerlijk als eerst een gis wordt gemaakt in een
streek waarvan door het onderhouden van een ‘situatieve bewustwording’ een daar ten hoogste ontverd kan worden tot een hier of plaats in voorlopigheid. De ontstane stemming leidt
tot een signalering. De verleiding tot luisteren en ook kijken is veranderd in een urgentie tot
horen en zien. Wat hoor ik hier? Wat zie ik hier? Wat word ik hier gewaar? Als zintuigen van
de verte is de prikkeling intens. De situatie laat zich echter vooralsnog niet klaren.Toch heeft
een eerste interventie plaatsgevonden in de toekomende overgangszone tussen het bestemde
binnen en het onbestemde buiten. Het extra-esse heeft zijn eerste hoedanigheid.
In een tweede hoedanigheid is er, volgens Sloterdijk (2003), sprake van een onbestemd
‘buiten’ in de zin van “[…] een inwonen bij het [onbestemde].” Hoewel hij geen onderscheid
maakt tussen beide hoedanigheden van het onbestemde geeft zijn betoog aan dat de hoedanigheid van een onbestemdheid benaderd kan worden vanuit verschillende standplaatsen of
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perspectieven. Dit is van belang gezien de transformatie van de bestemde sfeer als globe naar
onbestemde sferen van het schuim waarbij “[…] de laatste mensen voor zichzelf een buiten
zijn geworden” en Sloterdijk, Heidegger volgend, ons uitdaagt “om ons in te laten met de
[onbestemdheid] van het uiterlijk” (p. 396). In beide gevallen is al wel sprake van plaatsen of
plekken en streken. Hoewel een uitdaging, kan het ont-verren aanvangen met een inkomend
oriënteren. Het is de ervaren medestander (de opwerker) die hier op deze plek der moeite
de minder ervaren of onervaren collega’s bij de hand neemt en hen leert ‘zelfdragend’ te
worden om zo met het hen beschikbaar gestelde tuig en de overgedragen vaardigheden het
geschikte bestek te voeren om de gesignaleerde plek der moeite van het daar naar een hier
te bestemmen. Hier is sprake van een te delen en onder woorden te brengen inter-esse. Hier
kunnen betrokkenen elkaar aanspreken ten einde met-elkaar in gesprek te gaan. Hier speelt
tijd geen rol: time out. Slechts de duur van het gesprek doet ertoe.
Wat versta jij onder ‘sparren’?
“Dat is het offline kunnen spreken met iemand om te bepalen of we de juiste koers
houden; een soort time out. Je schetst dan een breder perspectief; even het grotere
beeld zien; het plaatsen van het moment in het totale traject; het proces schetsen. Wat
komt er achter de horizon vandaan?
Als je niet af en toe spart met de commandant, is het gevaar als je een team onder
druk zet, ze blindelings over het hekje gaan springen en er niet meer bij na denken”
(commandant Sea Training Command Boudewijn).
Maar nu, terugkerend naar het extra-esse, wat als er sprake is van een eerste betrokkene en
een eerste betrekking die zich in volle onmiddellijkheid laat gelden. Als de commandant er
alleen voor staat en er geen opwerker is, geen meer ervaren collega. Hier is de commandant
als gangmaker zelf zijn eigen toehoorder. Hier kan hij (als zijn eigen procesbewaker) slechts
naar zichzelf luisteren. Hier spreekt hij zichzelf aan. Hier dient de gangmaker zelf het woord te
nemen. Hier zal de gangmaker zelf moeten spreken en handelen. De vraag naar verstaanbaarheid doet zich in zijn grootste urgentie voor. Gevraagd wordt om te spreken en te handelen in
onmiddellijkheid. Ik kom tot deze uitspraak door te luisteren naar Arendt (2009): “Het feit dat
de mens in staat is tot handelen, betekent dat het onverwachte van hem kan worden verwacht,
dat hij kan waarmaken wat in de hoogste mate onwaarschijnlijk is” (p. 162).

7.9. Het spreken en handelen in het onbestemde
Bij het uitgaand voorbijvaren van de midvaarwaterton De Verkenner wordt het betonde deel
van het Schulpengat tussen het Marsdiep en de Noordzee verlaten en bevindt een schip zich
op volle zee. Bij helder weer kan de zeevarende vakman of -vrouw zijn of haar blik flink
verruimen en in de verte kijken naar de open horizon richting het zuiden en het westen.
Naar het oosten toe is de kustlijn nog lang te volgen en zijn in de verte de installaties van
de staalfabrieken van IJmuiden zichtbaar. Het gevoel van ruimte, staand op de brugvleugel
met een hoogte van meer dan 10 meter, is immens en werkt aanstekelijk. De voortdurende
uitgestrektheid van de open zee, waar de alsmaar opschuivende horizon de drempel naar
wenkende perspectieven vormt, schept een geheel ‘eigen’ ruimte voor de zeevarende om
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zijn zeemanschap vol te ontvouwen en het schip op koers te houden langs de gewenste trek.
Op volle zee vormt het land niet langer de begrenzing van de mogelijkheden om bestek
te voeren en zeemanschap te tonen maar regeert de gewenste koers langs de trek richting
een bestemming ver achter de horizon. De zeekaart vormt hierbij een voornaam hulpmiddel.
Bestek voeren betekent ook hier plaats bepalen én gis maken, want niet zozeer de positie
die al achter het schip (achterwaarts) ligt, immers het schip váárt, maar veeleer de plek waar
het schip zich in het toekomende (voorwaarts) bevindt is de crux van een vaardige navigatie.
Maar die voorwaartse gis komt wel vanuit een achterwaartse positie tot stand. En zo wordt,
aan de hand van uitgetekende lijnen als trek in de kaart het schip naar haar bestemming in
een toekomende ruimte gevaren. De zeevarende is een vakmens in de handvaardigheid van
het navigeren in de uitgestrektheid en de voortdurendheid in volle zee Bestek maak je niet,
bestek voer je!
Maar hoe voer je je bestek als je bij het inkomend oriënteren, bij het ont-verren, iets
onbestemds gewaarwordt? Welk tuig is er dan voorhanden? En waar heeft dat zijn plek? Heidegger (1998) geeft aan dat het waar tot stand komt in de alledaagse omgang: “Elk ‘waar is
ontdekt en omzichtig uitgelegd door de handel en wandel van de alledaagse omgang” (p. 141).
Sloterdijk (1999) geeft vervolgens aan dat er in de sfeer van de alledaagse omgang tegenwoordig sprake is van een „dem Ungeheuren einwohnen” en roept op „[…] sich die Ungeheurlichkeit des Äußeren einzulassen” (p. 643).
Maar hoe te reageren als wij het onbestemde gewaarworden op de wijze waarop Goethe
(1981) er over schrijft op zijn Italiaanse reis? „Der Mond ging auf und beleuchtete ungeheure
Gegenstände” (p. 23). Goethe ondergaat een onverwachte gewaarwording, een onmiddellijke
ervaring, en geeft daar met het gebruikmaken van het begrip ungeheure invulling aan. Maar
kan er dan, doorredenerd op Heidegger (1928), al sprake zijn van een waar? “We mogen de
plek en de menigvuldigheid van plekken niet uitleggen als het ‘waar’ van een willekeurig
voorhanden zijn van de dingen. De plek is telkens het concrete ‘daar’ en ‘ginds’ waar een tuig
thuishoort” (p. 140) “[…] De ruimte die in het omzichtig in-de-wereld-zijn als ruimtelijkheid van het tuiggeheel is ontdekt, behoort telkens tot het zijnde zelf, als zijn plek. De zuivere
ruimte is nog verhuld (p. 142).
Sloterdijk stelt zich de vraag: “Waar zijn we als we in het onbestemde zijn?” Gezien het
gegeven van het onbestemde is dat waar in die vraag nog een verhuld waar. Een waar waar
het tuig nog rondslingert, waar nog geen sprake is van het concrete daar en ginds, laat staan
van een hier (Heidegger, 1998, p. 142). Het waar heeft nog geen plek en is nog verhuld in het
‘erzijn’ zelf. Een antwoord in voorlopigheid op de vraagstelling van Sloterdijk zou daarom
kunnen luiden:Vooralsnog verhuld in de zuivere ruimte van het erzijn.
Maar zijn vraag stelt hij niet in het luchtledige. Hij spreekt ons aan. Hij spreek zijn lezers aan. Hij spreekt mij aan en ik stel mezelf een vervolgvraag: “Hoe kunnen wij ons dan
oriënteren als we ons nog in het onbestemde bevinden?” Hoe kan ik het tuig verwerven
om het ont-verren aan te vangen en het nog verhulde waar in een eerste kennismaking een
plaats der moeite te geven? Waar kan ik het nog verhulde waar mee synchroniseren zodat
het lokaliseren een aanvang kan nemen? Heidegger (1928) geeft ons een aanwijzing in het
voorhanden zijn van de streek:
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“Maar aan het toebehoren aan een tuiggeheel, waarin elk tuig zijn plek heeft, ligt als
mogelijkheidsvoorwaarde ten grondslag: het ‘waar’ zonder meer, met het oog waarop
aan een tuigsamenhang het geheel van plekken wordt toegewezen. Dit in de bezorgende omgang bij voorbaat omzichtig in het oog gehouden ‘waar’ iets als tuig mogelijk thuishoort, noemen we de streek (Gegend). ‘In die en die streek’ wil niet alleen
zeggen ‘in die en die richting’, maar tevens in de omgeving van iets wat in die richting
ligt. […] Zoiets als een streek moet al ontdekt zijn, wil het aanwijzen en aantreffen van
plekken van een omzichtig beschikbaar tuiggeheel mogelijk worden. Die streekgebonden oriëntatie van de diverse plekken van het terhandene maakt het omringende
uit, het om-ons-heen van het in de omringende wereld allereerst tegemoet tredende
zijnde (p. 140). [...] Een streek wordt niet pas gevormd door gezamenlijk voorhanden
dingen, maar is in elke afzonderlijke plek telkens al terhanden. De plekken zelf worden het terhandene ofwel in de omzichtigheid van het bezorgen toegewezen, of ze
worden als zodanig aangetroffen” (p. 141).
De handreiking van Heidegger pak ik op “‘In die en die streek’ wil niet alleen zeggen ‘in
die en die richting’, maar tevens in de omgeving van iets wat in die richting ligt” (p. 140).
Om je te oriënteren, om je oor te luisteren te leggen, op het onbestemde is het raadzaam
om je eerst te oriënteren op de directe omgeving, of zoals Goethe (2002) het duidt: „Ein
ungeheures Oval is ringsum mit Statuen besetzt, alle berühmter Männer vorstellend, welche hier gelehrt
und gelernt haben” (p. 61).
Niet het peilen zelf (als ter hand genomen tuig) draagt zorg voor het ont-verren van het
onbestemde en laat het zijn plek der moeite geven, maar een bewustworden van de directe omgeving van het onbestemde ontsluit een mogelijkheidsvoorwaarde voor een nadere
kennismaking met het onbestemde (p. 140). Met het verkrijgen én onderhouden van een
situational awareness wordt aan deze voorwaarde voldaan. Het onbestemde bevindt zich dan te
midden van het bestemde. Maar wie wordt zich hier nu bewust van? Wie kan hier worden
aangesproken? Wie onderhoudt die situational awareness? Dat is geen ‘wat’ (bijvoorbeeld een
kaart of een beeldscherm) maar precies wat er staat: ‘een wie’. Wie is die wie als hij wordt
aangesproken en vervolgens zelf gaat spreken? Wie vangt aan en begint te spreken? Wie gaat
er handelen als het onbestemde zich aandient? Wie is die wie die, al gissend, in het uitgaand
oriënteren een koers aangeeft, een plek der moeite omvormt tot een plaats van bestemming:
een plek waar het daar tot een hier is geworden en het ‘niet gehiere’ weer tot het ‘gehiere’
behoort.Wie neemt ons aan de hand om, aldus Sloterdijk (2003), “[…] het uiterlijke, ook al is
het nog zo gruwelijk en heterogeen […] in een verruimd innerlijk te corporeren”(p.42). Als
sferen inderdaad zijn te beschouwen als “ruimtescheppingen die als immuunsysteem werken”
(p. 23), wie treedt dan op als ‘sfeerveranderaar’? En, hoe kan die ‘wie’ zich verstaanbaar
maken? Welke menselijke eigenschap kan hiervoor worden aangesproken?
In De menselijke conditie introduceert Arendt (2009) de conditie van het menselijk handelen, het leven zelf:
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“Handelen, de enige activiteit die zich rechtstreeks, en niet via dingen of materie,
tussen mensen voltrekt, correspondeert met de menselijke conditie van de pluraliteit,
met het feit dat op aarde geleefd en de wereld bewoond wordt door mensen, niet door
de Mens” (p. 15).
“Alles wat, rechtstreeks of zijdelings, een min of meer blijvende rol in het leven van
de mens gaat spelen, neemt onmiddellijk het karakter aan van een conditie van het
menselijke bestaan. Op grond daarvan zijn mensen altijd, wat zij ook doen, geconditioneerde wezens” (p. 17).
“Anderzijds kunnen de dingen die het menselijke bestaan conditioneren – het leven
zelf, nataliteit en sterfelijkheid, het zijn in de wereld, pluraliteit, de aarde – nooit ‘verklaren’ wat wij zijn of het antwoord geven op de vraag wie wij zijn, om de eenvoudige
reden dat ze ons nooit absoluut conditioneren” (p. 19).
In het handelen toont een mens zijn authentiek zelf.Waar discourses volop de menselijke
wijze van leven vorm en inhoud geven, blijft er ontegenzeggelijke een rest over; de ruimte
om je zelf te manifesteren. Niet als een vervolg maar als een begin. Voor Arendt behoort
nataliteit fundamenteel (ontologisch) tot het zijn van een menselijk zelf. Niet wat hij is maar
wie hij is, wordt erdoor gevormd. Dit vormen, het onthullen van zichzelf, vangt telkens opnieuw aan, overeenkomstig “de menselijke conditie van de nataliteit” (p. 163), als een mens
handelt en spreekt. Door het handelen en spreken kunnen mensen zich verstaanbaar maken:
“De menselijke pluraliteit, de fundamentele voorwaarde voor zowel handelen als spreken,
draagt het tweeledige karakter van gelijkheid en verscheidenheid. Als mensen niet gelijk
waren, zouden ze elkaar en hen die voor hen kwamen niet kunnen verstaan, noch in staat
zijn plannen te maken voor de toekomst en de behoeften te anticiperen van hen die na hen
zullen komen. Als mensen niet verschillend waren, ieder menselijk wezen niet verschilde van
ieder ander dat is, was, of ooit zal zijn, zouden zij noch het spreken noch het handelen nodig
hebben om zich verstaanbaar te maken (p. 160).
De vraag naar de verstaanbaarheid is, aldus Arendt, allereerst een vraag naar het handelen
en spreken van een mens. Dit handelen en spreken zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden:
“Handelen zonder spreken zou geen handelen meer zijn, omdat er geen handelende persoon meer zou zijn, want de handelende persoon, de verrichter van daden, is alleen maar
een mogelijkheid als hij tegelijkertijd de spreker van woorden is” (p. 163). Met dit handelen
verkrijgt elk mens de mogelijkheid een “initiatief te nemen”, iets “aan de gang te brengen”
en voorgaan in iets (p. 162).
Met dit handelen en spreken kan dus leiderschap worden getoond (zie Vignet 7.7). Het
tonen van leiderschap juist als het onbestemde ont-verd moet worden als men zich gewaarwordt van een plék der moeite en het geconditioneerde (hoe vakkundig ook) voeren van
het bestek geen soelaas meer biedt. Arendt geeft vervolgens een handelingsperspectief: “Het
feit dat de mens in staat is tot handelen, betekent dat het onverwachte van hem kan worden
verwacht, dat hij kan waarmaken wat in de hoogste mate onwaarschijnlijk is (ibid.).
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Vignet 7.7: Het tonen van leiderschap
(http://www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/NL/EN/voorgaan, geraadpleegd op 25 januari 2017).

In de volgende paragrafen ga ik daar naar op zoek. Hoe verloopt het omgaan met het
onbestemde als een betrokkene zich inkomend oriënterend een plék der moeite gewaarwordt? Hoe handelt hij dan? Hoe spreekt hij dan? Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er met
de verstaanbaarheid in die situatie?
Ik blijf in maritieme sferen. Door gesprekken te voeren met collega’s die in de praktijk
het aanwezig zijn op een plék der moeite ervaren hebben, probeer ik (uit eerste hand) vat
te krijgen op de wijze van handelen in een onbestemde situatie. Daar dit handelen onmiskenbaar voorkomt uit een ontstane situatie, is het optekenen van de couleur lokale, situatieve
setting of lokalisatie van de gebeurtenis daarbij een sine qua non. Waar het waar van dé mens
is te globaliseren tot in oneindigheden van onmetelijke abstracties, is het waar van een mens,
enkel te lokaliseren in een zintuiglijk betrokken zijn op zijn omgeving, hoe bestemd of onbestemd zijn aanwezigheid daarin ook is.
Ik vervolg nu mijn onderzoek met het weergeven van ervaringen in het onbestemde en
wil inzien hoe die ervaringen kunnen leiden tot uitbreiding van handelingsrepertoires.208
Een uitbreiding waardoor nieuwe ‘onbestemdheden’ van dezelfde aard geen ‘hoe komt dat
toch?’-vraag meer hoeft te ontlokken maar betrokkenen de bestaande routines kunnen aanpassen hoe ingrijpend, gehoord de onbestemdheid van de situatie, het veranderen van deze
routines ook kan zijn.Vanuit de zeemanschapgeschiedenis vormt het ronden van Capo Bojador daarvan een historisch voorbeeld (zie Vignet 7.8).
Het navigeren op de (kust)lijn werd door het succesvolle eerste ‘ronden’ van deze ‘kaap
Vignet 7.8: Een ‘kaap der moeite’ (Van der Wijk, J. (Red.).
De taal van het water: interactieve encyclopedie, website.
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Zie ook: Woodward (2012);Van Iersel (2010); Klein (1999).
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der moeite’, na deze bestemming van het onbestemde, uitgebreid met de ontvouwing van
een geheel nieuw referentiekader (de zeekaart) waarmee het bestek voeren op volle zee zijn
intrede deed en de ‘verovering’ van de wereld als ‘globe’ zijn aanvang nam. Het globaliseren
ving aan vanuit de onbestemdheid met het lokaliseren. Het inkomend oriënteren en het
uitgaand oriënteren zijn de verdubbelende werkwoorden van de gissende mens. Door te
handelen en te spreken kan hij desgewenst het perspectief (als een Gestalt-switch) van de ene
naar de andere laten overgaan. Het onbestemde vormt daarvoor de inspiratie.

7.10. Het gaan varen
“Handelen wil, in de meest algemene betekenis van het woord, zeggen: een initiatief
nemen, beginnen (zoals het Griekse woord archein, ἀρχειν, ‘beginnen’, ‘voorgaan’ en
ten slotte ‘regeren’ aanduidt), iets aan de gang brengen (wat de oorspronkelijke betekenis is van het Latijnse agere).” 209
Passages uit interview met commandant Peter:
“Ergens zit er dus een kantelmoment” 210
Kan je een kritische gebeurtenis beschrijven tijdens je commando?
Er is een moment dat je het schip van de werf afhaalt en dat je moet gaan varen. Op ‘De
Doorman’ was er een grote druk om voor het zomerverlof te gaan varen. In de voortstuwing
hadden we een aantal kritieke problemen liggen en dat leidde ertoe dat we over een periode
van zeven dagen de vaarperiode steeds moesten uitstellen, terwijl we wel in zeewacht zaten.
Op een gegeven moment zijn we op een zondag vertrokken. Maar op zaterdag kwam de
projectleider me vertellen dat we niet konden vertrekken, omdat een cruciale functionaris
was omgevallen. Hij stelde vervolgens voor het vertrek met een week uit te stellen.
Dan zit je wel. Je mist een cruciaal persoon maar je denkt: “De organisatie kan toch niet,
hoewel het een specialist is, van één persoon afhangen.” Vervolgens moet je wel dat probleem van de voortstuwing, want daar ging die specialist over, voor jezelf zien te mitigeren.
We hebben er toen voor gekozen om met een sleepboot vast op de rede voor anker te gaan
en vervolgens de voortstuwing in te regelen. Als ik het toen had laten lopen, was ik ervan
overtuigd geweest dat we niet meer voor de zomer waren vertrokken en maanden vertraging
hadden opgelopen.
Het voordeel om naar zee te gaan is dat iedereen letterlijk in hetzelfde schuitje zit en dat
iedereen gefocused is op het hetzelfde product, de lijnen korter worden en de verantwoordelijkheden lager en directer belegd worden. Je weet in één keer wie je moet spreken. Aan
de wal loopt het allemaal via voormannen en de managementlaag.
Ergens zit er dus een kantelmoment waarin je veel dieper in je organisatie op detailniveau
rechtstreeks zaken wil en moet doen. Dan gaat het om je productrealisatie. Op dat soort mo-
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Arendt (2009), p. 162.
Bron: commandant Peter (onder meer eerste commandant van Zr. Ms. Karel Doorman).
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menten ben je sturend bezig. En dat is eigenlijk de echte invulling van je commandoschap.
Een taakvolwassen team kan je op de taak monitoren maar hoe je een team taakvolwassen
maakt, moet je zelf aansturen op productniveau.
Passages uit interview met officier van wacht Marinka:
“Je leerde zo van elkaar en door het veel te doen” 211
“In handelen en spreken laten mensen zien wie zij zijn, onthullen daadwerkelijk hun
unieke persoonlijke zelf, en worden aldus verschijningen in de mensenwereld […]
Deze onthullende eigenschap van spreken en handelen treedt het duidelijkst aan het
licht waar mensen tezamen met anderen en noch voor noch tegen hen zijn –dat wil
zeggen: in de zuiver menselijke saamhorigheid.” 212
Hoe waren de eerste ervaringen op de brug van de Karel Doorman?
Ik kwam aan boord begin april 2014 in Vlissingen toen het schip nog werd afgebouwd. Toen
lag de brug nog helemaal open met kabels. Ik kon me toen nog moeilijk voorstellen om
met het schip naar zee te gaan. Op 22 juni gingen we voor het eerst varen. Bij de eerste keer
ontmeren deed de NAVO dat samen met de commandant. De NAVO, Stef-Jan, was een zeer
ervaren NAVO van bijna veertig jaar oud. Ook de commandant was zeer ervaren. Er was ook
een loods aan boord omdat we in procedure nauwe vaarwateren de Westerschelde afvoeren.
Op de Westerschelde is het net als in veel havens verplicht om een loods aan boord te hebben.
De officier van de wacht stond achter de roerganger. De NAVO ontmeerde het schip
en voer tot voorbij de havenhoofden. Toen nam de officier van de wacht het roer over. De
commandant en de NAVO bleven wel op de brug vanwege procedure nauwe vaarwateren.
Ik ondersteunde de officier van de wacht en stond in de ECDIS en radar en ik gaf in het
begin de afstand door tot de kade en gaf vervolgens aan hoeveel veilig vaarwater we hadden
tot de safe water limits in het verlengde van de voorliggende koers. Er gingen tijdens de eerste vaartocht heel veel verschillende alarmen af van de ECDIS, de radar, de stuurpompen, het
brandmeldingsysteem etcetera. We wisten daarbij niet welk alarm bij welk systeem hoorde.
Gaf dat geen onbestemd gevoel?
Ja, want je wist niet waar en waarom het alarm afging. Maar we hadden wel het gevoel dat we
veilig voeren.We zaten in het begin vast aan een sleepboot en we konden het ook goed zien.
Het was goed zicht en het was een bekend vaargebied. We hadden een hardcopy gemaakt
van de papieren kaart en we hadden ‘nav notes’ gemaakt. Een nav note is een soort samenvatting voor de officieren van de wacht die je in de hand kunt handen tijdens het varen om zo
op ieder moment te weten waar je vaart (bijvoorbeeld ten opzichte van bepaalde boeien of
landkenmerken).
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Bron: luitenant ter zee Marinka (officier van de wacht op de navigatiebrug van Zr. Ms. Karel Doorman).
Arendt (2009), p. 164.
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Er waren dus wel alarmen maar er viel niets echt uit. Er waren ook werknemers van
DMO (Defensie Materieel Organisatie), scheepswerf Damen, en General Electric mee. Zij
waren de specialisten van de systemen. Zij waren op de brug of ergens anders in het schip.
Van ieder systeem was de specialist aan boord. En die gaf aan: “O dit. Dat komt daar en daar
van”. En dat werd vervolgens direct doorgesproken tussen de specialist en iemand van het
schip of dat tot een probleem zou kunnen leiden of niet.
Hoe heb je geleerd om te gaan met de nieuwe technieken?
Je leert best heel snel met zo’n systeem om te gaan. Bijvoorbeeld met de ECDIS omdat je
er de hele dag mee werkt en de specialisten waren aan boord zodat je vragen kon stellen. We
hadden ook een handboek aan boord en als we iets niets wisten dan zochten we het op. We
waren soms zestien uur per dag op de brug waardoor je heel veel met de nieuwe systemen in
aanraking kwam en dan leer je heel snel. Je liep je eigen wachten en daarnaast ondersteunde
je dan je collega-officieren van de wacht, waardoor je echt heel veel met het systeem ging
werken. Je leerde zo van elkaar en door het veel te doen.
We spraken tijdens de proefvaart ook veel met de specialisten. De eerste proefvaart duurde
ongeveer twee weken en alle specialisten van de marine (DMO) en de bedrijven als Damen,
Imtech, Thalys, General Electric en Rolls Roys waren aan boord. We hadden bijvoorbeeld
problemen met MK (machinekamer) noodmaatregelen. Dat is anders dan op andere schepen.
KMTO (Koninklijke Marine Technische Opleidingen) had een standaardprocedure voor
MK Nood opgeschreven voor op de brug maar deze klopte niet voor het JSS (Joint Support
Ship) (‘De Doorman’). Dat was een doorlopend proces om dat steeds aan te passen en te
verbeteren. De standaard lijn was bijvoorbeeld de melding: “Kan telegraaf niet volgen”, maar
bij ons heb je drie mogelijkheden bij “Kan telegraaf niet volgen” in plaats van één.
Op de brug van ‘de Doorman’ is geen kaartenbak meer met navigatiekaarten.Voelde je je wel vertrouwd
zonder papieren kaart?
Ja, omdat we twee onafhankelijke systemen hebben waar de gegevens vandaan komen: De
Phins 1 en 2, waardoor de positie, heading, koers, roll en pitch gemeten worden. Die kunnen
in storing zijn of een verschil hebben, maar de kans daarop is heel klein en we checken wel
iedere wacht of de gegevens overeenkomen. We hebben een overzichtspagina waar alle data
op gecontroleerd wordt.
Is het varen/navigeren veranderd door de nieuwe wijze van werken?
Ja, Het is digitaler geworden. De reisvoorbereiding kost veel minder tijd. Daarnaast geeft het
geen rotzooi om wijzigingen aan te brengen. Dit was wel het geval met de papieren kaart.
Voel je je nu helemaal ‘happy’ in je vak?
Ik moest in het begin wennen aan het scherm in plaats van een grote overzichtskaart. Door
de kaart had je het gevoel dat je meer navigatorisch bezig was. Met een passer, geodriehoek
en potlood. Het hoort er allemaal bij. Bijvoorbeeld met een passer de positie uitprikken. Het
is gewoon een nieuwe tijd.We maken meer gebruik van de systemen en de mogelijkheden en
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we hebben meer tijd voor andere dingen bijvoorbeeld oefeningen met de commandocentrale.
Mis je de open brugvleugels niet?
Wel een beetje omdat je het gevoel met buiten niet hebt.Waait het buiten echt zo hard, maar
bijvoorbeeld de geluiden van andere schepen en helikopters mis je wel. Maar we hebben ook
microfoons om het schip heen om geluiden op te vangen van andere schepen maar we kunnen met dichte mist ook nog iemand buiten op de seindekken zetten. Eén keer met dichte
mist zijn we Den Helder aangevaren, maar we hebben veel vertrouwen in het systeem en het
is ook een vertrouwde haven.

7.11. Het veranderen van de opdracht
“Het feit dat de mens in staat is tot handelen, betekent dat het onverwachte van hem kan worden verwacht, dat hij kan waarmaken wat
in de hoogste mate onwaarschijnlijk is.” 213
Passages uit interview met commandant Ruud:
“Het was pionieren. Zo heb ik dat ervaren. Je stelt jezelf allerlei vragen.” 214
‘Kritische’ gebeurtenis
De planning was na het succesvol afronden van de tweede keer in de FOST om ingedeeld te
worden bij het NATO-vlootverband SNMG 1.215 Dit internationale verband van eenheden
zou een deployment krijgen out of area waarbij op de heenreis naar het Verre Oosten, eerst twee
weken geopereerd zou worden in de Indische Oceaan nabij Somalië in het kader van het
beschermen van koopvaardijroutes tegen aanvallen van piraten. Ook op de terugreis zou het
NATO-verband enige weken nabij Somalië verkeren.
Na drie weken in de FOST,216 bleek dat de piraterij in en rondom de wateren van Somalië ‘exponentieel’ aan het toenemen was. De eerste aanpassingen op het komende programma
waren het gevolg. Niet twee maar zes weken zou het eerste verblijf bij Somalië gaan duren.
Vervolgens werd duidelijk dat de hele out of area-deployment werd gecanceld en het schip in
plaats daarvan de gehele periode anti-piraterij operaties in de wateren rondom Somalie zou
gaan uitvoeren. ‘We zouden nu vanaf februari tot half juni vier maanden bij Somalië gaan
opereren’. Niet alleen het beschermen van de koopvaardijroutes was het doel meer, maar ook
het actief onderscheppen van de ‘piraten met hun boten’. De operatie kreeg een ‘specifiek
anti-piraterij karakter’. Dit betekende een operatiegebied dichter in de buurt van Somalië
zelf met andere operationele omstandigheden.

Arendt (2009), p. 162.
Bron: commandant Ruud (onder meer commandant Hr. Ms. De Zeven Provinciën).
SNMG 1: Standing NATO Maritime Group 1.
216
FOST-opwerkperiode duurt in totaal 5 weken.
213
214
215
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Hoe verloopt zo’n proces van het veranderen van de missie voor de bemanning?
Je weet formeel nog niets, maar weet wel dat er bij de operationele staven in de Den Helder
en Den Haag wordt nagedacht over een eventuele verandering van de missie. Formeel kun
je daar als commandant nog niets mee. Vervolgens ‘hoor je via de ‘tamtam’ en ‘via de band’
van ‘het thuisfront’, familieleden bij de marine, de informele lijnen dus’, dat het schip een
andere missie gaat doen. Het zijn geruchten die vaak een eigen leven gaan leiden binnen een
bemanning en voor je het weet wordt dit voor de mensen aan boord ‘de waarheid’. Er wordt
tegen je gezegd: “Houd er rekening mee dat...” Na drie weken werd het duidelijk: ‘Langer bij
Somalië en een missie met een specifiek anti-piraterij karakter’.
Hoe verliep het voorbereidingsproces vervolgens?
In de loop van de ontwikkeling naar de aangepaste missie ‘zag je al een beetje wat je ging
doen’. Zo zouden we een beperkt mandaat krijgen. Dan stel je je de vraag ‘Wat heb ik
nodig’? Je gaat dan met je team zitten en legt de vragen voor ‘Wat gaan we doen?’ en ‘Wat
denken we nodig te hebben?’. ‘Je krijgt dan een iteratief proces’. ‘Zo ga je ook de dialoog
aan met het operatiecentrum aan de wal en vindt er afstemming plaats. Krijgen we een team
mariniers aan boord (UIM-team)? 217 Komt er ook een helikopter mee? Welke wapens gaan
er mee? Hoe gaat de bevoorrading verlopen?
Nadat we op donderdag de FOST hadden gehaald stonden die middag de vrachtwagens
al op de kant en voer ’s avonds de mijnenjager met spullen Plymouth binnen. De hele logistiek werd keurig opgezet vanuit Nederland. Zo hadden we het weekend om stoom af te
blazen, rest and recreation en voeren we maandag uit naar Djibouti voor het rendez vous met
het NATO-verband. ‘Maar de Tweede Kamer moest op dat moment nog akkoord gaan.’ Dat
volgde tijdens het havenbezoek Djibouti.
De afstemming met de andere eenheden (Spaans en Portugees) had al voor een groot gedeelte via het berichtenverkeer plaatsgevonden, de logistieke voorbereiding voor het initeel
geplande out of area deployment had al eerder plaatsgevonden. De logistieke add-ons vanwege
de gewijzigde missie waren grotendeels in Plymouth aan boord gekomen. Enkele add-ons
volgden in Djibouti.
Hoe heb je de voorbereidingen op de veranderde missieopdracht zelf ervaren?
Het was pionieren. Zo heb ik dat ervaren. Je stelt jezelf allerlei vragen. Hoe ga ik nou de
operationele bedrijfsvoering doen? Bij voorbeeld welk wachtsysteem gaan we draaien en
welke geschutsposities moeten erbij komen? Hoe gaan we het UIM-team inzetten? Hoe
gaan we met surveillance om zonder helikopter? Hoe gaan we dan de RHIB (Rigid-hulled
Inflatable Boat) inzetten? Wat zijn vervolgens de risico’s als ze vanuit een piratenboot onder
vuur worden genomen?
Je moet continu afwegingen maken. Dat deed ik veelal ook in samenspraak met mijn
commandteam: de hoofden van dienst en de commandant van het UIM-team. En ook met
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de chefs van dienst. Zij waren dagelijks aanwezig tijdens de Command Brief die elke ochtend
werd gehouden en waarbij dagprogramma, actiepunten, thema’s en bedrijfsvoeringszaken
werden besproken. Daarnaast waren er werkgroepen ingesteld. Bijvoorbeeld medisch met de
arts en de ziekenverpleger. De vraag was steeds: Hoe gaan we dingen doen? Je borduurt voort
op het geleerde in de FOST. Maar het is toch anders.
Hoe manifesteert zich dat anders zijn?
De operatie is geen full scale warfighting, maar beperkt zich veeleer tot surveillance activiteiten
en boarding-operaties. Dat zijn acties laag in het geweldspectrum. Maar je kan wel te maken
krijgen met een FIAC (Fast Incoming Attack Craft). Hoe ga je daar mee om? Wat voor regels
stel je daarvoor op? Hoe leg je de verantwoordelijkheid goed neer bij de geweerschutter?
Hoe leg je zelfverdediging uit? Hoe doe je dat wanneer zo’n scenario zich aan het opbouwen
is. Je gaat table toppen. En je praat met de matroos zelf. Initieel deed het hoofd operationele
dienst dat, maar ‘ik keek ze zelf ook in de ogen’. Je zit ook in een totaal andere situatie dan
in een full war fighting-scenario waarbij de tegenstander op afstand en vaak niet zichtbaar
wordt bestreden. De operaties vonden vanaf het dek zelf plaats direct in de buitenlucht.
Verder kende ik de mensen goed. Ik keek wel wie was ingedeeld. De geschutsbemanning
werd samengesteld uit niet alleen personeel van de operationele dienst maar ook uit de andere dienstvakken. Het moesten natuurlijk goede lui zijn met een bepaalde mate van stabiliteit.
Ik maakte daarvoor inschattingen en ging ook op mijn gevoel af. Ik deed ook een final check.
Even een check-vraag aan op post staand personeel: “Wat doe je in die of die situatie?”
De eerste dag in het operatiegebied hadden we ’s avonds direct al de eerste actie. Een
van de rules of engagement die dan cruciaal is, is de rule met betrekking tot de hostile intent,
welke intenties heeft de tegenstander? Welke gedragingen ondersteunen die intenties? Die
regels wat wel of niet te doen in zo’n situatie hebben we uitgeschreven nadat we er ‘uit den
treure’ over hebben gesproken. Met bijvoorbeeld de eerste officier als second in command of de
commando centrale officieren (CCO’s) die als vuurverdeelofficier konden optreden als het
nodig was. Je had natuurlijk naast de mitrailleurs ook de beschikking over het scheepskanon.
De commandocentrale zelf werd tijdens de missie voornamelijk als informatiecoördinatiecentrum gebruikt.
Tijdens de table tops was ook steeds de centrale zin: ‘Ik beschouw als hostile intent dit of
dat. Je kunt dat goed ‘doorakkeren op weg naar…’ en binnen 24 uur was het dus ook werkelijk raak. Er was geschoten op de Duitse Marine Bevoorrader FGS Spessart. Waarschijnlijk
hadden de piraten eerst niet door dat het een marineschip was, want ze voeren vervolgens
snel weer weg. Na een aanval op het Duitse marineschip werden wij aangewezen om assistentie te verlenen. We kregen een piratenboot in zicht en de tolk die Somalisch sprak, riep
de piraten met een loudhailer (megafoon) op te stoppen terwijl een matroos van de logistieke
dienst hun boot onder vuur hield. Het bleek afdoende, want de piraten staken alle vier hun
handen omhoog, zonder dat er een schot was gevallen. De matroos gaf aan dat hij ‘peentjes
had gezweet’. En ik zei hem dat ik het ook heel spannend vond. Je weet nooit of ze toch niet
ook een RPG (rocket propelled grenate) bij zich hadden gehad en zonder helikopter moest ik
toch behoorlijk dichtbij komen.
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Vervolgens zijn ze dus door ons onderschept en hebben we ze onder schot gehouden.
Een andere eenheid die onder het ruimere EU-mandaat (Atalanta) opereerde, heeft vervolgens de piraten in arrest genomen.
Hoe ervoer je het verschil tussen het varen naar het operatiegebied toe en het daadwerkelijk aanwezig
zijn in het operatiegebied?
Je wordt alerter in het operatiegebied. Er is bijvoorbeeld een hoge false alarm raid, c.q. veel
meldingen van koopvaarders over VHF-kanaal 16 die denken dat ze worden aangevallen
door piraten. Je komt ook in een overkoepelende force structure terecht. ‘Je moet je daarin
settelen’. Je begint met de opbouw van situational awareness. Je gaat na verloop van tijd ook
patronen zien, zoals de visserijgronden van Jeminitische vissers. Zo deden we ook friendly
approaches. We voeren met een van onze RHIBs naar een groep vissers toe om een praatje te
maken en te vragen of zij verdachte activiteiten of piraterijzaken hadden waargenomen. Op
die manier leer je het gebied steeds beter kennen. Als tegenprestatie overhandigden we de
vissers dan een klein informatiepakket en een zakje krentenbollen.
Tijdens een van die friendly approaches van een groep vissers kwam opeens een van
die vissersbootjes met hoge vaart op ons af. De situatie werd er snel een die voldeed aan alle
criteria die een eventuele wapeninzet rechtvaardigde. Het zou immers een FIAC kunnen
zijn. Alle posten werden vol bezet. Het bootje bleef maar naderen. Als wij van koers veranderden, ‘prikte’ hij steeds bij. Er ontstond een situatie waarbij we de wapens tot en met
doorladen in gereedheid hadden gebracht. Maar het bleek uiteindelijk gewoon een visser die
‘even kwam kijken’. Blijkbaar was hij vol gevist met tonijn en op weg naar de haven. In zo’n
situatie merk je dat ‘het hele team op scherp staat’. ‘Dan valt dat allemaal keurig in elkaar.’
‘Als commandant ben je continu risico’s aan het analyseren. Wat ga je doen? Wat zijn je
opties?’ Het is een doorgaand afwegingsproces. ‘Ik praatte ook altijd hardop. Ik probeerde
dan mijn denkproces te verwoorden zodat ik gechallenged kon worden.Vooral de NAVO (navigatie officier) en het HOD (hoofd operationele dienst) deden dat. Later hebben we zo’n
situatie weer meegemaakt en reageer je minder gespannen. ‘Het voelt vertrouwder’.

7.12. Kritische ervaringen in het onbestemde
“Omdat de handelende persoon altijd optreedt te midden van en met betrekking tot
andere handelende personen, is hij nooit alleen slechts iemand die ‘doet’, maar altijd
tegelijkertijd ook iemand die ondergaat. Doen en ondergaan zijn als de keerzijden
van een medaille, en het verhaal dat met een bepaalde handeling een aanvang neemt,
is het relaas van de uit die eerste handeling voortvloeiende daden en tegenslagen.” 218
Passages uit interview met commandant Boudewijn:
“Luister ook naar je onderbuik; het gevoel van iets klopt hier niet;
218
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Arendt (2009), p. 174.
Bron: commandant Boudewijn (onder meer commandant Sea Training Command CZSK).
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misschien zelfs wel ondefinieerbaar, maar luister ernaar.” 219
Kun je vertellen over ‘kritische’ operationele ervaringen van je?
Ik ben als dienstplichtig officier in 1988 in een ernstmissie ingezet waar ik als mijnenjachtofficier een live-mijnenveld invoer. 220 Daar heb ik de ervaring gehad dat we een stuk van het mijnenveld veilig verklaard hadden en dat we er later toch nog een mijn vonden. ‘Ik schrok enorm
van het besef dat als je faalt in je kennis en uitvoering het je dood kan betekenen.’ […] ‘Dat was
serieuze shit’.Voor mij was de les; Je moet echt verrotte goed zijn in je vak. Kennis en ervaring.
Dat is de basis. Toen ik later in vaste dienst terugkwam bij de marine heb ik het vak geleerd.
In juni 2012 was ik commandant van Zr. Ms. Evertsen dat stafschip was van de commandant van de NATO-operatie Ocean Shield. Na een lange zoektocht in zwaar weer met
een sluw tactisch estimate spel hebben we vissers op een dhowboot kunnen bevrijden. Daarbij hebben we zeven verdachte piraten gevangengenomen en konden we zeven zeelieden
bevrijden. Er bleek ook één overledene te zijn. In die actie is alles wat we geleerd hadden
samengekomen: zoeken, detecteren, identificeren en ingrijpen, gevangenen bewaren, chirurgisch ingrijpen, schip herstellen, zeemansbegrafenis en de overdracht van gevangenen. ‘Je
hoefde als commandant maar één ding te doen, de GO geven.’ De rest gaat dan vanzelf want
je hebt ervoor getraind. Er was slechts één ding dat anders ging als gedacht, de gegijzelden
sprongen massaal overboord toen de nadering werd ingezet.
Het totale plan verliep echter zoals je dat in alle varianten had beoefend, waardoor je als
commandant het overzicht hebt en kunt houden en de rust hebt om een afwijkende gebeurtenis meteen op te pakken, te processen en er je plan op aan te passen.
Hoe ga je met onbestemde situaties om?
Luister ook naar je onderbuik; het gevoel van iets klopt hier niet; misschien zelfs wel ondefinieerbaar, maar luister ernaar.
Kan je jezelf erop voorbereiden? Wanneer neem je een beslissing in geval van bijvoorbeeld een situatie
waarbij de ROE ‘hostile intent’ aan de orde is? 221
Eerlijk gezegd weet ik het niet precies. Maar ik denk hoe meer technocraat je bent, je het
systeem het beste kent, vaak gelijk zult hebben en dat ook goed zult kunnen beredeneren,
maar er komen situaties voor dat je toch in onzekerheid verkeert of je moet handelen. De
geschiedenis leert dat, hoe duidelijk een situatie ook voldoet aan je ‘vuur openen criteria’, hij
toch anders kan zijn. Dat is het moeilijke punt en de essentie van onze rol als commandant.
Als je iets niet doet en het is fout dan heb je een probleem (HMS Sheffield), maar als je het
wel doet en het is fout dan heb je ook een probleem (Airbus, USS Vincennes). Omgaan met
dit dilemma is nu juist het voornaamste onderwerp in de onderlinge gesprekken die ik voer
met de commandant tijdens het opwerken. Hierin ligt misschien wel de kern van het bepalen
van de commandogeschiktheid.

220
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Een operationele uitzending (e.g. inzet in een operatiegebied)
ROE staat voor rules of engagement, gedragsregels, in dit geval bij vaartuigen met mogelijk vijandige bedoelingen.
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Passages uit interview met commandant Hans:
“We moeten oppassen dat het geschreven pad niet heilig wordt.” 222
Ten derde ben ik ook in 2002 commandant van Hr. Ms. Van Amstel geweest tijdens de
operatie Enduring Freedom bij de Straat van Hormus. Voor die missie heb ik de hele bedrijfsvoering aan boord omgevormd. De bedrijfsvoering was in die tijd nog helemaal georiënteerd
op een ‘klassieke’ oorlogs- en gevechtswacht opzet. De focus van mijn operationele product
lag nu heel anders, dus moest ook mijn bedrijfsvoering veranderd worden. In de oude situatie ging het vooral om het verkrijgen van situational awareness veraf. Nu ging het om situaties
op zeer korte afstand om een vijand te engagen. De bedrijfsvoering was dus echt heel anders.
Zo hadden we bijvoorbeeld de brandbestrijding anders ingevuld omdat ik geen missile–inslag
verwachtte maar meer eventueel inslagen van kogels of een RPG (Rocket propelled grenate)
Ik had bijvoorbeeld tachtig MAG-schutters opgeleid op een bemanning van totaal 160.223
We hebben met Hr. Ms. Van Amstel acht escortes door de Straat van Hormus begeleid
en elke keer werden die anders uitgevoerd en dat kwam omdat we naar afloop debriefden,
analyseerden en aanpasten. Dat gaf ons op een gegeven moment zo’n leerproces dat we bij
escorte zeven en acht tijdens het escorteren in staat waren de werkwijze aan te passen.
Het mooiste was dat we in één situatie al voorzagen wat er zou gaan gebeuren. We
waren aan het patrouilleren en we konden over de verbindingen horen dat de begeleiding
van een Amerikaanse munitiecarrier door een Frans fregat niet lekker liep. Op een gegeven
moment werden we opgeroepen of wij het konden overnemen. En dat hadden we al van
tevoren voorzien, zodat we er op konden inspelen. We gingen er heen en tijdens het heengaan moesten we dus omschakelen van patrouilleren naar escorteren. We hadden aan boord
drie gereedheidsgraden en we gingen van drie naar twee. Op het moment dat we bij dat
munitieschip aankwamen, ontwikkelde zich een situatie die wij hadden gekenschetst als een
aanval met van die kleine snelle bootjes die we tegenwoordig als go fast aanduiden. Wat daar
vervolgens gebeurde was dat, zonder het te zeggen of te benoemen, we automatisch doorschakelden naar gereedheid één.Vervolgens hebben we ook op de bootjes het vuur geopend.
Je zag daar dus het moeiteloos opschakelen juist vanwege het voorspreken met elkaar, om te
begrijpen wat je wilt bereiken, zodat de mensen wisten wat ze moesten doen.
Toen ik vervolgens na acht jaar op Hr. Ms. Tromp kwam, merkte ik overigens dat veel
routines waren weggezakt en bepaalde procedures niet meer bestonden. […] Toen ik vervolgens jaren later op Hr. Ms. Tromp in de twee weken Free play in de NOST boardings ging
uitvoeren op kleine bootjes, dus geen grote koopvaarders maar dhow’s, ging het in eerste
instantie helemaal mis, bijvoorbeeld bij de positionering van het eigen schip ten opzichte van
zo’n dhow of hoe je met een RHIB zo’n dhow moest benaderen. Ik schrok daar wel van. En
dan kom je erachter dat ondanks dat er boeken en lessons learned databases waren, niemand
222
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Bron: commandant Hans (onder meer commandant Hr. Ms. Tromp).
De MAG is een middelzwaar machinegeweer.

259

ze blijkbaar had gelezen. Het punt is, wat je dan ziet, dat we hele mooie databases met lessons
learned hebben, maar dat het daarmee niet beklijfd in het denken en het opereren.
In hoeverre is er zelf, naast de officiële evaluaties, over deze ervaringen verteld?
Later heb ik in de LTD (Leergang Topmanagement Defensie) in een presentatie met als onderwerp ‘een levensveranderende situatie’ verteld aan mijn klasgenoten wat ik daar in 2002
zag. Bijvoorbeeld dat de MAG-schutters aan boord het niet gewend waren om te vuren op
mensen die ze daadwerkelijk zelf zagen. De matroos die heeft geschoten zei na afloop tegen
mij: “Ik heb gevuurd alleen omdat u dat direct tegen mij zei.” Toen ik dat vertelde kwam dat
bij mijn klasgenoten wel hard aan. Het was inmiddels 2008 en er werd erkend dat we toen
nog steeds mensen aan het opleiden waren die niet op dat soort situaties werden voorbereid.
En dat heeft zich weer helemaal bewaarheid bij het Taipan-verhaal. Toen daar op een gegeven moment door de piraten zelf op ons werd geschoten, doken er verscheidene schutters
weg. Eén meldde nog: “Er wordt op ons geschoten.” Slechts de hofmeester vuurde direct
terug. Dit gebeurde terwijl het ruim was beoefend en het terugvuren ook werd verwacht.
Dat dit zo gebeurde komt omdat we wel schietoefeningen doen met de boordbemanning
maar we leren ze niet dat er ook op hen geschoten wordt, wat bijvoorbeeld bij de mariniers
wel gebeurt. Die zien bijvoorbeeld mondingsvuur als ze een landing beoefenen.
Maar hoe werd gereageerd toen de melding kwam dat een van de mariniers gewond was geraakt?
Ik had een hele goede afspraak met de commandant BBE.224 Hij was iemand die mijn vijftien
vragen zou beantwoorden op mijn manier en dus had ik afgesproken dat vanaf mijn moment
van de uitspraak GO, ik mijn mond zou houden met uitzondering van een levensbedreigende situatie. Toen dat vervolgens gebeurde meldde hij me: “We hebben een gewonde. Maar
we kunnen de missie uitvoeren.” Hij had dus een by pass bedacht. Dit is voor mij dus ook
exemplarisch voor het begrip Mission Command. Ik heb me toen wel tig keer moeten inhouden om al die vragen die in mijn hoofd zaten niet te stellen.225
Een ander mooi voorbeeld van een eigen actie die bijdroeg aan het bereiken van de missie, was de actie van de helikopterredder die bij het opstijgen van de helikopter van de Taipan
niet als gebruikelijk de rope (het touw waarlangs de mariniers afgedaald waren) binnenhaalde
maar de rope domweg afsneed. Dat scheelde dus weer tijd.
Is er verder nog een aspect om in te brengen?
Ik denk echt dat we meer moeten investeren in dat we de lessons learned ook met elkaar moeten bespreken en vervolgens moeten monitoren dat ze ook uitgevoerd worden. We moeten
oppassen dat het geschreven pad niet heilig wordt.

7.13. Wereldvorming, ontmoeting en beïnvloeding
De wereld van ICT-veranderingen bij de overheid wordt voor een belangrijk deel bepaald
Bijzondere Bijstandseenheid.
Zie artikel ‘De Bevrijding van MS TAIPAN’ (Carre/910013) waarin een minuut tot minuut beschrijving wordt gegeven
van de actie.
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door metaforen uit de bouwfamilie. Deze ‘bouwtaal’ wordt echter beperkt verstaan door
uitvoerend betrokkenen. In de wereld van zeevarenden (in dit onderzoek die van de Koninklijke Marine) heerst de taal van het navigeren: het voortbewegen door het maritieme
domein. Dit heeft in de marine sfeer een bijzonder doel; navigeren naar een positie waar een
bijzondere omstandigheid heerst: een positie (in of vanuit zee) waar vrede en veiligheid in
het geding is.
Om zich daarop voor te bereiden oefent de bemanning zich niet alleen in het navigeren
maar ook in het opereren. Dit oefenen wordt opwerken genoemd. De taal van het opwerken
is de taal van de marine. Een taal die succesvol is gebleken niet alleen voor het uitvoeren van
taken in de praktijk, waarbij een opus et locus is veranderd in een locus et opus, maar ook als
nieuwe technieken op nieuwe schepen door een reeds ervaren bemanning moesten worden
geïntroduceerd in operationele bedrijfsvoeringen. Leren doe je in afwisseling tussen theorie
en praktijk. Groepsleren vindt plaats tussen geschoolde ervaren collega’s en betrokken ontvankelijke leerlingen. De locatie waar dat plaatsvindt doet ertoe. Niet zozeer als plaats of plek
der moeite maar veeleer als het positioneren binnen het gebeurteniskarakter van het spreken
en het handelen. De sfeer zorgt voor de context maar wordt allereerst (als emergentie) door
het spreken en handelen opgeroepen. In deze slotparagraaf ga ik nog een keer in het kort in
op het gebeurteniskarakter van dit spreken en handelen aan boord van een marineschip om
vervolgens deze groepsvaardigheid van het opwerken te voorzien van een ondergrond die
‘de zaak zelf ’ betreft: de gissende mens die zich oriënteert in de wilde uitwendigheid van de
ruimte.
Hoe verloopt dat verstaanbaar maken bij het opwerken bij de marine?
In een maritiem militaire wereld kruisen drie discoursen elkaar, Op een operationeel fregat
oriënteren de betrokkenen in de commando-informatiecentrale zich op de gebeurtenissen
op zee, in de lucht en onder water. Elk domein heeft zijn eigen specifieke kenmerken en dynamieken en daarmee zijn eigen discours. Gebeurtenissen in het ene domein, kunnen gevolgen hebben op de oriëntatie en activiteiten in het andere domein. Met andere woorden, het
ongehiere in het ene domein kan het gehiere van het andere beïnvloeden. In de ‘zeewereld’
van een fregat betekent dit dat door te oefenen (opus et locus) het locus et opus wordt voorbereid. Met andere woorden de afzonderlijke gezelschappen werken op om gereed te zijn om
de niet gehiere signaleringen, gevat in de streken van het eigen discours, en de onbestemde
signaleringen (geïnitieerd vanuit een ander discours) te ont-verren en onder te brengen in de
gehiere routines van de gehele gemeenschap.
Door dit opwerkproces ontstaat uiteindelijk een gereedheid waarbij de gemeenschappen hun afzonderlijke ontverringsprocessen zodanig op elkaar hebben afgestemd dat sprake is van een nieuwgevormde, vergrote gemeenschap. In maritiem militaire termen wordt
dan gesproken van een opgewerkte eenheid. De gemeenschappen hebben de aangereikte
werkwijzen ingebed in de reeds voorhanden zijnde werkroutines en hebben daarmee hun
werkareaal verruimd. De nieuwe werkwijzen zijn aangereikt door ervaren vakgenoten (leden van het opwerkcommando) die de hoeder zijn van de condities van de gereedstelling.
Zij dienen ‘hun hoofd’ erbij te houden in de opus et locus -fase zodat in de locus et opus-fase
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de gemeenschap (de eenheid) kan vertrouwen op haar vernieuwde ervaringen en leren. Er is
gang gemaakt door te signaleren, te attenderen en te beseffen. Er zijn condities gecreëerd, de
gemeenschap heeft nieuwe ervaringen opgedaan en de ruimte naar voren is verstrekkender
geworden. Het acteren in de toekomende ruimte kan zijn gang gaan - in de woorden van
Sloterdijk (2003): “een proces van werelddichting” (p. 42) heeft zich voltrokken.
Lokalisatie bepaalt het ergens, positiebepaling de zorg
Maar nu. Als het ontverringsproces hapert. Als bij het inkomend oriënteren de positiebepaling niet tot stand komt? Het niet gehiere daar geen hier wordt. Het discours van de streek
of streken waarin het niet gehiere wordt gesignaleerd, geen of te weinig houvast biedt om het
onbestemde onder woorden van de streek te brengen. Er is signalering. Er is attendering. Er is
besef. Maar er zijn geen woorden voor een knagend onbestemd gevoel. De streek van waaruit de ontverring hapert, wordt een streek van onbestemdheid in het daar en de locatie van
waaruit de oriëntatie plaatsvindt wordt een plék der moeite. Het uitgaand oriënteren wordt
een gissen in het onbestemde. De routines van het voeren van het gegiste bestek voldoen niet
langer. De gang van zaken stokt. Het gesprek stokt. De wilde uitwendigheid van het discours
slaat op het discours zelf terug.Wie neemt het woord en spreekt? Wie gaat er handelen? Hier
vloeien het verstand, het denken en het discours tezamen in het situatieve bewustzijn van
de direct betrokken leden van de gemeenschap. Hier komt het op het eigen vermogen tot
bewustwording aan. Hier spreekt of handelt niet de Mens of mensen maar het individu. Hier
is een gangmaker aan zet. Er wordt een urgent appel gedaan op zijn ‘ik zelf ’. Wat ga ik eraan
doen? De zaak staat op het spel: beleef het onbestemde! En ga op ruimtelijke verkenning…
In een opgewerkte gemeenschap kan er gesproken en gehandeld worden. Er vindt kortstondig een continue schakeling plaats tussen het verstand, het denkvermogen en het discours verbonden met de specifieke locatie. Situatieve bewustwording klaart het onbestemde.
Lokalisatie bepaalt het ergens. Situationeel spreken en handelen volgt. De posities worden
ingenomen en zorg wordt verleend. Opwerken is de menselijke conditie voor het verkrijgen
van situatieve bewustwording. Gangmakers zijn de verkenners en vormen de voorhoede.
Zij zijn de gissende mensen die het uitgaand oriënteren in de wilde uitwendigheid van de
ruimte op zich nemen en het onbestemde bestemmen. Spreken en handelen behoren tot hun
verstandelijkheden.
In een niet voldoende opgewerkte gemeenschap dreigt echter, wanneer ik de redenering
van Sloterdijk (2003) volg door een inherent aanwezige instabiliteit van een sfeer, een degeneratieproces dat zelfs tot imploderen van de gehele sfeer kan leiden. De gemeenschap is dan
in een permanente situatie van onbestemdheid geraakt. Onrust is nauwelijks meer te beteugelen. Het denken springt alle kanten op, op zoek naast houvast. De ruimte verkavelt zich tot
omheinde arealen, waarbij de omheining bestaat uit inperkend en grensbepalend taalgebruik
dat slecht verstaanbaar en vertaalbaar is. De wilde uitwendigheid van het discours heeft
zich teruggetrokken in de ingegraven sloten en achter opgehoogde dijken waardoor het
niet gehiere uit het zicht verdwijnt en wordt weggehouden. Het daar moet vooral daar blijven. Zorg verbrokkelt. Zelfzorg heerst. De situatie verengt zich tot eenduidigheid en enkelvoudigheid. Zorgroutines worden vervangen door rekenregels. Situatieve bewustwording

262

verwordt tot enkelvoudig bewustzijn en gerelateerde meervoudigheid tot absolute waarheid.
De oorspronkelijke sfeer bestaat nog slechts in de herinnering en in de verhalen van de geschiedenis. Dolende gangmakers zoeken hun heil elders. Zij kunnen niet anders. Wereldvorming is de genese van de mensheid.
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8.	De MILEDA-benadering:
een projectbestek voeren
8.1. Hoe dan wel?
Een verandering onder woorden brengen en begrijpbaar maken
Met de ‘hoe komt dat toch?’-vraag in mijn achterhoofd ga ik in deze dissertatie op zoek
naar dieperliggende verbanden en relaties die ten grondslag liggen aan de hardnekkige problematiek van ICT-projecten bij de overheid. Gegeven de stelling dat een zoeken ook een
verwachting van vinden impliceert richt ik me, gezien de aangegeven weerbarstigheid van de
problematiek, niet zozeer op bevindingen die ‘de zaak goed doen’ maar veeleer op het vinden
van een benadering die richting geeft aan ‘de goede zaak doen’. Gaandeweg kwam ik echter
tot besef dat ik ook ‘de zaak zelf ’ ter hand moest nemen. In de lijn van het schrijven van
deze dissertatie hield en houdt dit veel (na)denkwerk in. Inzichten lijken te ontstaan vanuit
denkarbeid. Overigens juist op die momenten wanneer je ze niet verwacht. Ze lijken op te
komen vanuit een ‘denkniets’. Ik noem ze zelf ‘springende gedachten’.
Soms ben je al schrijvend in de weer en lijken de zinnen als vanzelf op het scherm te
verschijnen. Nalezend ontstaat vervolgens het aangename gevoel dat wat er aan het ‘buiten
jezelf ’ is toevertrouwd niet alleen herleesbare zinnen zijn, maar dat deze optekening ook een
verbinding oproept naar een in die tekens ingeweven betekenisverlening. Een verbinding overigens die op zichzelf niet te vangen is in de tekens waarmee de zinnen zijn samengesteld. Het
werkt meer als een emergentie. Een eigenschap niet van oorsprong aanwezig maar ontstaan
door het samenbrengen van de afzonderlijke bestanddelen: de tekens, de woorden, de zinnen.
Het op deze wijze geëmergeerde inzicht is losgeraakt van het discours waartoe het behoorde
en gaat een eigen ‘taalleven’ leiden. Mijn veronderstelling is dat het daarbij niet uitmaakt of
de oorspronkelijke ‘moederzinnen’ gerelateerd zijn aan een specifieke denk- of doe-activiteit.
Het ontstane inzicht is een soort begrijpen dat zich nog niet direct verbonden heeft met het
discours waaruit het is voortgekomen, maar ook nog niet een verbinding is aangegaan met
een ander aanwezig discours dat (de meervoudigheid van de taalruimte beschouwend) zich
in een nabijheid (een daar) bevindt. In eerste instantie is het talig inzicht te beschouwen in
het daar, nog niet behorend tot een discours, metaforiserend: een ‘taalgebeurtenis’. Discourshechting heeft nog niet plaatsgevonden. Het bevindt zich nog in een wilde uitwendigheid…
Ik ben op zoek naar verstandelijkheden. Verstandelijkheden die mij ten dienste staan
in een meervoudigheid van werkelijkheden opgespannen door discoursen. Discoursen die
niet alleen in een kritische analyse onder woorden zijn te brengen maar ook zijn te onderzoeken met een genealogische benadering. Een benadering rekening houdend met een
aantal methodische vereisten zoals principes van discontinuïteit en uitwendigheid. Gegeven
de funderende rol van taal bij wereldvorming en daarmee het ontstaan van werkelijkheden,
heb ik me vervolgens toegelegd op hoe verstaanbaarheid als een van de verstandelijkheden
wereldvorming beïnvloedt.
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Mijn stelling is dat in de wereld van de ICT die verstaanbaarheid als problematisch te
beschouwen is. Men praat tegen elkaar, maar men verstaat elkaar vervolgens niet. Dit vindt
plaats in een driehoeksrelatie: deskundige ICT-ers van ‘buiten’ de organisatie, topmanagement ofwel bestuurders van ‘binnen’ de organisatie en uitvoerend betrokkenen in de bedrijfspraktijk zelf. In het onderlinge praten worden begrippen gebruikt (vaak bouwkundige
metaforen, zie paragraaf 7.1), die als vrije taalradicalen wel de gesprekken voeden, maar geen
hechting hebben in de beroeps-of vaktaal in de betrokken bedrijfspraktijken. Het blijft een
vreemde taal die maar matig wordt gesproken en begrepen. Vertaling is hoognodig, maar
ontbreekt. Maar, gezien de bevindingen van de tijdelijke commissie ICT van de Tweede
Kamer (2014): er ontbreekt ook besef. In mijn onderzoek werk ik dat uit in het besef dat
er onvoldoende taalvaardigheid aanwezig is. We denken een buiten(landse) taal te beheersen
maar we bevinden ons in een gepraat in een onbestemd buiten.
Ik heb mij in de jaren dat ik betrokken was bij de introductie van het ERP ICT-pakket
SAP binnen de defensieorganisatie veelvuldig beziggehouden met hoe ik in nauwe samenwerking met mijn team een overbrugging kon maken tussen de werelden van ICT-deskundigen (consultants) en defensiecollega’s (management en uitvoering). Stap voor stap is daar
de MILEDA-benadering uit voortgekomen. Hiervan heb ik in paragraaf 5.4 verslag gedaan.
Ook heb ik op diverse plaatsen vignetten ingevoegd die kenmerkende illustraties zijn van
de context en sfeer waarin we onze werkzaamheden uitvoerden. Ze zijn afkomstig uit het
reflexief dossier dat ik in de loop van jaren heb bijgehouden om mijn ervaringen te kunnen
laten bezinken en er uiteindelijke inzichten aan te kunnen ontlenen die de MILEDA-benadering meer houvast konden geven. Na al deze jaren is de verslaggeving ervan in deze
dissertatie een samenvoegen geworden van het vele denk- en doewerk dat de afgelopen jaren
heeft plaatsgevonden.
Startpunt is het stellen van een viertal vragen over de gewenste verandering:226
• Begrijpen we het?
• Kunnen we het uitvoeren?
• Kunnen we het beheren?
• Krijgen we het operationeel?
Betrokken teams die een gewenste verandering gaan begeleiden of ondergaan nemen
met elkaar eerst deze vragen ter hand om voor zichzelf inzichten te verwerven alvorens ze
de uitvoering van de daadwerkelijke introductie van een nieuw ICT-systeem (c.q., uitrol,
migratie of implementatie genoemd) ter hand nemen. Met deze vragen in de achterzak worden gesprekken gevoerd tussen de verschillende partijen die bij de bedrijfsverandering zijn
betrokken. Het team dat de verandering begeleidt staat niet buiten die bedrijfsverandering
maar participeert daarin. De MILEDA-benadering beoogt geen aanpak of een representatief
model van een veranderwerkelijkheid te zijn. Het is een aanzet tot een verbindingstaal dat
een bedrijfsvocabulaire aanreikt om gesprekken te voeren in een sfeer waarin de gewenste
verandering, te midden van vele andere veranderingen, zich voordoet. Waar mensen organiseren, organiseren zij veranderingen.

226

Invulling van ingaand oriënteren.
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Gaandeweg kunnen zo inzichten ontstaan over het begeleiden van een verandering die
zich stap voor stap richt op het co-creëren van condities. Condities die de wens om te veranderen omvormen tot een vermogen tot veranderen. De inzichten daarvoor zijn onder
meer onder woorden gebracht met behulp van het taalregister dat de MILEDA-benadering
aanreikt. Maar de verkregen inzichten hoeven zich daar vanzelfsprekend niet toe te beperken.
Het door alle betrokkenen ter hand nemen van de vragen richt zich op het gesprek (het spreken met elkaar) in de verandering zelf. Samen met de daden (het feitelijke ter hand nemen)
worden vervolgens de veranderingen op een bestemde plaats in de praktijk reëel gemaakt.
De MILEDA-benadering zelf richt erop veranderingen:227
• Begrijpbaar te maken;
• Uitvoerbaar te maken;
• Beheerbaar te maken;
• Operationeel te maken.
Maar de benadering realiseert deze niet. Dat is aan betrokkenen zelf voorbehouden. Spreken in de aangereikte taal van MILEDA kan wel de daarvoor benodigde inzichten opleveren.
Inzichten waarmee gunstige condities voor een succesvolle begeleiding al co-creërend tot
stand kunnen komen. Waar mensen succesvol organiseren doen ze dat mede door het toepassen van verkregen inzichten. Inzichten brengen een bijzonder soort werkelijkheid voort.
Hoe kan je inzichten verstaanbaar maken? De vraag bevat een metaforische tegenstrijdigheid. Maar als een inzicht ontbreekt hoe breng je dat dan onder woorden? Bij een ICT-project wordt vaak als een van de hulpmiddelen de procesbeschrijving toegepast. Maar wat
beschrijft zo’n proces eigenlijk? Het inzicht dat een keten van aansluitende activiteiten een
uitkomst genereert? Maar is de beschrijving (vaak ook tekening) gestoeld op een logische
gedachtegang óf een uitkomst van handelingen die in een reeks leiden tot een waarnemen of
ervaren in de praktijk. Het begrip proces is op zich een abstract begrip dat als een inzicht kan
worden beschouwd ten aanzien van een groepering van activiteiten die tot een verwachte
waarneembare uitkomst leidt. Het is te beschouwen als een vrije taalgebeurtenis die pas zijn
begrijpbare hechting krijgt in de praktijk van alledag. Een proces dat zonder waarneembare
activiteiten blijft, blijft letterlijk en figuurlijk in het luchtledige hangen en, om het eens (metaforiserend) onversneden te zeggen: Het is luchtfietserij en verplaatst slechts warme lucht.
Bij aanvang van een ICT-project waarbij veranderingen in de bedrijfsvoering en bedrijfspraktijk worden gevraagd, zullen gewenste veranderingen in op zich abstracte begrippen als sturing, processen, kennis en kunde nog niet of slechts beperkt overeenkomen met
waarneembare activiteiten die veranderingen in praktijk vormgeven: het begrip zal in zijn
hoedanigheid van abstracte logica naar ervaren praktijk moeten overspringen. Daar ligt het
verschil dat overbrugd moet worden.
Met de MILEDA-benadering bied ik veranderaars taalhandvatten aan bij dit omvormen van
abstract rationeel denkbaar naar praktisch relationeel toepasbaar.Deze talige handvatten zijn niet
ontsproten aan enkel denkwerk. Juist ervaringen in contexten en sferen van verandering hebben
voor mij deze talige handvatten met hun onderlinge verbanden tot emergentie gebracht. Ik voel
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Vignet 8.1: Factsheet CZSK 228 Programma BOEG.
Aanleiding
Het CZSK is verantwoordelijk voor de gereedstelling en instandhouding van de Zeestrijdkrachten. Eén
van de speerpunten van de Commandant Zeestrijdkrachten is een verdere verbetering van de bedrijfsvoering om een stabiel fundament voor operaties te creëren. Sinds het najaar van 2014 ontstonden er na
de evaluatie van de “Reorganisatie CZSK 2013” en de migratie van SAP bij DMI veel losse initiatieven
ter verbetering van de bedrijfsvoering. Een bundeling van deze initiatieven leek wenselijk. Niet alleen
om dubbel werk te voorkomen maar meestal is er ook sprake van CZSK-brede problemen die niet vanuit één directie zijn op te lossen.
Om alle belangrijke thema’s op het gebied van bedrijfsvoering binnen het CZSK te inventariseren
zijn daarom vanaf het najaar van 2014 interviews gehouden met leden van de AR en afdelingshoofden. Tijdens deze gesprekken is steeds gevraagd wat de belangrijkste problemen zijn die men tegenkomt bij de gereedstelling en het opwerken van de operationele eenheden. In deze inventarisatie zijn
ook de resultaten meegenomen van het evaluatierapport van de “Reorganisatie CZSK 2013” en van de
PTB-rapportage van de issues van het Programma “Zeeketen”.
Analyse grondoorzaken van problemen
Na deze inventarisatie vond een analyse plaats van de uitkomsten. Eerst zijn de oorzaken die in de interviews zijn genoemd, geclusterd in een aantal grondoorzaken voor de problemen in de bedrijfsvoering.
Daarbij is gebruik gemaakt van de MILEDA Bedrijfsroos. Deze bedrijfsafbeelding kent vier bedrijfsstramienen die de manieren omvatten waarop wordt gewerkt in een organisatie. Het betreffen de stabiliteit
(Organisatie & Data), de productiviteit (Processen & Systemen), de continuïteit (Sturing & Informatie)
en de kwaliteit (Kennis & Kunde). Met behulp van deze bedrijfsstramienen zijn de interviewresultaten
en de hieruit voortvloeiende oorzaken geclusterd in grondoorzaken en verder geanalyseerd.

me daarbij vooral geinspireerd door de wijze van onderzoeken door Michel Foucault (1982):229
“[…] gesteld dat empirische kennis op een gegeven tijdstip en binnen een gegeven cultuur
nu eens werkelijk een duidelijk afgebakende regelmatigheid vertoonde? […] Als, om kort te
gaan, de geschiedenis van het informele weten een zélf een bepaald systeem bevat? Dat was
mijn eerste hypothese, het eerste risico dat ik nam” (p. 7-8).
De MILEDA-benadering is zo als een aanzet tot een verbindingstaal (zie paragraaf 8.2
Intermezzo.) te beschouwen, gevoed vanuit theorie en praktijk. Een verbindingstaal die
kan helpen om regelmatigheden onder woorden te brengen in begrippen als patronen en
stramienen, metaforiserend: ‘streken’. Deze patronen en stramienen, met de bedrijfsruimten
die zij opspannen, zijn te beschouwen als het bedrijfskundige zorgdomein waarin collegiale
bedrijfszorg gegeven dient te worden op die plaatsen in de organisatie waar veranderingen
gedurende het organiseren in de praktijk om begeleiding vragen.
De presentatie van de MILEDA-benadering in deze dissertatie beoogt ook de invulling te zijn
van de vierde fase van mijn aanzet tot een nieuwe taalstromingsleer.230 Het legt daarmee een verbinding tussen theorie en het aanreiken voor empirische validatie ofwel het verwezenlijken als ‘tuig’
van het veranderen in organisatorische sferen voor het uitgaand oriënteren in een beroepspraktijk.
228
In deze paragraaf wordt naast de marine ook als naam gebruikt: Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). Commando
Zeestrijdkrachten is de operationele uitvoeringsorganisatie van de Koninklijke Marine.
229
Foucault, M. (1982, origineel 1966). De woorden en de dingen: een archeologie van de menswetenschappen. (2e Druk). Baarn;
Ambo. Hierin is een vertaald voorwoord van Foucault opgenomen.
230
Waar reuring ontstaat in het spreken, kunnen aansprekende metaforen of metonymen door wederzijdse beïnvloeding van de
te onderscheiden spreekcontouren tot een leerzaam discours samenvloeien. Een discours waarmee het toekomende nader onder
woorden kan worden gebracht. Na verloop van tijd verletteren de metaforen en metonymen tot voegwoorden van het discours.
Verletterlijking leidt tot een overgang van het tekenen met taal naar het betekenen van taal, waarmee een verleden onder woorden wordt gebracht.Vanuit de gedachte dat alle taal metaforisch van aard is, is er sprake van een beeldspraakmetafoor.
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Het situatief bewustworden van gebeurtenissen
Het ware onderwerp van beschouwing is de bewustwording waar een verandering in de
praktijk van betrokken mensen aangrijpt; een bedrijfspraktijk als sfeer vervuld van gebeurtenissen (zie Vignet 8.2), zoals Foucault (1988) dat heeft omschreven: “Haar plaats en bestaan
liggen in de relatie, de coëxistentie, de verstrooiing, de toetsing […] van stoffelijke elementen;
[…] zij ontstaat in en zij ontstaat als effect van een materiele verstrooiing (p. 66).
Anders dan Foucault gaat het mij niet zozeer om een kritische analyse van de problematiek, maar richt ik mij gezien de eerdergenoemde weerbarstigheid in het bijzonder op een
genealogische benadering. Niet op wat was maar op wat wordt en kan worden richt ik mijn
voornaamste vizier. Kritische analyses van geschiedenissen, zoals in de eerste hoofdstukken
van mijn dissertatie aangehaald, en geschiedenissen zoals vastgelegd in mijn reflexief dossier
hebben mij wel ondergrond en achtergrond gegeven (een positie), maar de voornaamste blik
is genealogisch gericht op het toekomende, emergerend vanuit een wilde uitwendigheid.
Als gissende onderzoeker die, zijn bestek voerend, zijn gissen aan de hand van nieuwe
waarnemingen van gebeurtenissen en inzichten, die daaruit ontstaan, steeds weer probeert te
verbeteren. Het is the situational awareness, de situatieve bewustwording, van gebeurtenissen
die zich aan het voltrekken zijn, die er toe doet. Gebeurtenissen waarvan het waarneembare emergeert tot betekenisvolle inzichten die ingebracht kunnen worden in onderlinge
gesprekken die het verschil kunnen maken. Dat is de premisse van het besef van dat wat er
gaande is op een plék der moeite. Het is mijn onderzoek naar “de daarwerkelijke formatie
van het spreken” (p. 71) om de koers naar veilig vaarwater te verleggen en de gang, hoe onbestemd verder, naar gewenste bestemmingen te vervolgen. Trossen los. Et vade…
Vignet 8.2: De gebeurtenis als onderwerp van analyse.
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Het besef ook dat alle betrokkenen in gezamenlijkheid doet leren. Het ontbreken ervan
zal, naar mijn inschatting, de berg van ICT-onderzoeksrapporten verder doen groeien. Binnen de marine is met dit gezamenlijk leren in de vorm van bedrijfskundig opwerken een
aanvang gemaakt (zie Vignet 8.1). Daarmee is de plek der moeite van de ICT-projecten bij de
overheid echter niet direct omgevormd tot een haven van bestemming. Er zal nog veel water
door het Marsdiep stromen. Maar het uitgaand oriënteren kan beginnen. Het bedrijfsbestek
kan gevoerd worden. Het gangmaken op het Marsdiep is aangevangen.

8.2. Intermezzo: een aanzet tot een verbindingstaal
De bedrijfsroos
De netwerkafbeelding of het onderzoeksvizier (zie Figuur 8.1) heeft de naam bedrijfsroos
en kan als (presentatie)hulpmiddel gebruikt worden voor het in samenhang onder woorden brengen, toelichten en geleiden van veranderingen in bedrijfspraktijken (reorganiseren,
herinrichten, implementeren, oplossen van problematieken, wegnemen risico’s, doorontwikkelen, opwerken).
Patronen
Een bedrijfsroos vormt opgetekend een samenstel van patronen (een bedrijfsconstellatie) van
manifestaties van bedrijfspraktijken die aan elkaar zijn te relateren. Deze patronen manifeste-
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ren zich in en tussen acht bedrijfsdomeinen: sturing, organisatie, kennis, systemen, informatie,
data, kunde en processen. 231 Deze werk ik hier nader uit en licht ik toe. Door patroonherkenning ontstaat inzicht in de loop en het verloop van de onderlinge relaties tussen de
domeinen. Bij een beperkt waarnemen van of bijzonderheden over die relationele patronen
is nadere bevraging op zijn plaats. De bedrijfspraktijk van waaruit het patroon wordt gevoed
hapert mogelijk. Te stellen vragen zijn: Doen we hier de dingen goed? Welke verbeteringen
zijn binnen de bestaande bedrijfscondities, allocaties en regelruimte mogelijk?
Bedrijfsstramienen
Een aantal van de patronen heeft een bijzondere betekenis voor de doorloop en het continueren van de bedrijfspraktijken. Dat zijn de patronen die als stramien fungeren voor de
algehele bedrijfspraktijk. Een bedrijfsstramien vormt als het ware een draagconstructie van
de bedrijfspraktijk. Is dit bedrijfsstramien niet ingeregeld en manifesteert het zich in onvoldoende mate dan zal, is de stelling, de algehele bedrijfspraktijk, of de gewenste verandering,
niet tot gewenste productie of wasdom kunnen komen. Dit stramien is te vergelijken met
een draagmuur in een huis. Met het weghalen ervan stort een deel van het huis in. De bewoonbaarheid van de rest wordt twijfelachtig. Een bedrijfsstramien manifesteert zich in een
complementaire, elkaar aanvullende relatie. Als een bedrijfsstramien zich niet manifest of onvoldoende presenteert in een bedrijfspraktijk is de vraag aan de orde: Doen we hier de goede
dingen? Vervolgvragen richten zich dan op de condities, het allocatieproces en de ordeningen
waarmee het bedrijf is vormgegeven. De bedrijfsstramienen zijn:
• Organisatie & Data > richt zich op het stabiliseren/de stabiliteit van het bedrijf;
• Processen & Systemen > richt zich op het produceren/de productiviteit van het bedrijf;
• Kennis & Kunde> richt zich op het kwalificeren/ de kwaliteit van het bedrijf;
• Sturing & Informatie > richt zich op het continueren/de continuïteit van het bedrijf.
Uitgangspunt bij het toepassen van de bedrijfsroos is de stelling dat als mensen organisaties
bouwen, zij zelf het bouwwerk vormen. Bedrijfsinrichting en -verandering is dus mensenwerk en daarmee ook vakwerk. Een afbeelding ervan kan slechts als een navigatiehulpmiddel
dienen die het veilig navigeren door de bedrijfszee slechts kan bevorderen maar nimmer kan
overnemen.Veilig varen kan enkel in de praktijk zelf. De waar te nemen activiteiten betreffen
dan ook werkwoorden als: sturen, organiseren, kennen, functioneren, informeren, communiceren, kunnen, en in-, door-, en uitvoeren (‘processen’ en operationaliseren).
Als deze activiteiten (verwoord in werkwoorden) een mate van plaatselijkheid, voortdurendheid en consistentie verkrijgen, kan de werking emergeren van de stramienen en de
patronen (verwoord in zelfstandig naamwoorden) om een bedrijfsspecifiek discours te dragen.232 Specifiek voor de bedrijfsstramienen geeft dat de navolgende nadere beschrijvingen:

Een bedrijfsdomein is een te onderkennen manifestatie van gelijkaardige bedrijfspraktijken waarbij de vorm-en inhoudgevende activiteiten op zichzelf ook weer behoren (als bij het ‘Droste-effect’) tot een bedrijfsdomein (bijvoorbeeld de organisatie van
de sturing, de kennis van de processen, etcetera). Door deze cascadering is er bijvoorbeeld een indeling aan te brengen in verschillende bedrijfsniveaus. Een bedrijfsdomein is in zijn hoedanigheid niet in totaliteit in kaart te brengen en als zodanig niet in
zijn geheel kenbaar. Bij een beschreven of opgetekende afbeelding wordt het bedrijfsdomein nader aangeduid als bedrijfsaspect.
Een aspect is dus als een soort view of kijk op het domein: de opgezette ‘bril’ waarmee het domein wordt betreden.
232
Als stelling ook toepasbaar voor elke vorm van menselijke samenwerking.
231
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Bedrijfsstramien: Organisatie & Data
• Geeft vorm aan bedrijfsstructurering die zich richt op de stabiliteit van het bedrijf;
• Brengt benodigde gegevensverzamelingen in de organisatie onder woorden.
Activiteiten: Ordenen, reguleren, structureren, vastleggen, beheren...
Organisatiedomein: Organisatorische afspraken ten behoeve van structureren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden (zie Figuur 8.2).
Beschrijving. Met het organisatiebegrip wordt invulling gegeven aan de (formele) structurering van het bedrijf. Het is de neerslag van de bedrijfsordening gericht op de formele
taakverdelingen en werkwijzen (verticale en horizontale hiërarchie) binnen het management
of sturend kader van het bedrijf.Vaak in geschreven vorm (bijvoorbeeld orgaanbeschrijving)
of afgebeelde vorm (bijvoorbeeld een organogram). Daarnaast betreft het de geformaliseerde
werkwijzen (bijvoorbeeld de bedrijfsprocedures of-regelingen). Bij het inrichten en vastleggen van een organisatie wordt gebruik gemaakt van geformaliseerde en gestandaardiseerde communicatie die vervolgens ook in bedrijfsinformatiesystemen (bijvoorbeeld SAP,
Peoplesoft) als data-objecten worden vastgelegd. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van managers en kader worden eveneens vastgelegd. Naast optekening in een formele
administratie (bijvoorbeeld taakbesluiten, orgaanbeschrijvingen) kan ook een zogeheten
RACI-tabel worden ingevuld.233 Een ingrijpende formele verandering in de bedrijfsordening wordt aangeduid als reorganisatie.
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Figuur 8.2: De bedrijfsroos, structurering van verantwoordelijkheden en bevoegdheden in organisatie.
Het RACI-model geeft in een matrix de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende deelnemers weer die bij een
project of lijnwerkzaamheden betrokken zijn.

233
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Data-domein: Gegevensverzamelingen t.b.v. gestandaardiseerde bedrijfscommunicatie.
Beschrijving. Gegevens zijn de objectief waarneembare neerslag of registratie van feiten op
een bepaald medium, zodanig dat deze gegevens uitgewisseld en voor langere tijd bewaard
kunnen worden. Het woord data is taalkundig een meervoud. Inhoudelijk is er bij data sprake
van een meervoud aan gegevens.
Met data wordt er een model van de werkelijkheid (een selectief deel dus) vastgelegd in de
tijd. Om data geschikt te maken voor verschillende vormen van gebruik kan data gecodeerd
worden en/of in andere media of dragers worden opgeslagen om aan verschillende maatstaven
te voldoen. Niet alleen voor wat betreft de aanwezigheid van de benodigde gegevens, maar
ook voor wat betreft andere factoren (compleetheid, correctheid, correcte koppeling aan andere gegevens, accuraatheid, …). Als gegevens door mensen geïnterpreteerd worden en een
activerende betekenis wordt verleend, dan spreekt men niet meer van data(communicatie)
maar van informatie.
Bedrijfsstramien: Kennis & Kunde
• Bedrijfsexpertise ten behoeve van de kwaliteit van de bedrijfspraktijken;
• Brengt vaardigheden door opgedane kennis onder woorden.
Activiteiten: Vormen, leren, autoriseren, trainen, inregelen, opwerken, (be)oefenen, toepassen…
Domein Kennis: Kennisopbouw ten behoeve van geautoriseerd handelen (zie Figuur 8.3).
Beschrijving. Kennis is het persoonlijk vermogen dat iemand in staat stelt om juist en conform verwachting te handelen in een bedrijfscontext. Met betrekking tot het gebruikmaken
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Figuur 8.3: De bedrijfsroos, kennisopbouw voor geautoriseerd handelen.

273

nis
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van beschikbare functionaliteiten van een informatiesysteem, wordt kennis geacht aanwezig
te zijn bij het verkrijgen van een autorisatie voor het gebruiken van het systeem. Het opleidingsniveau van de medewerkers van een bedrijf geeft een indicatie van de aanwezige kennis.
De volgende kennisgroepen kunnen worden onderscheiden:
• Basiskennis. Dit is kennis waarover elke medewerker wordt voorondersteld te beschikken;
• Vakkennis. Dit is kennis waarover elke medewerker gekoppeld aan zijn vak, functie of rol
wordt voorondersteld te beschikken;
• Ondersteunende kennis. Dit is kennis waar een medewerker over beschikt waardoor hij
anderen in hun werk kan ondersteunen, maar waarover hij voor zijn eigen werk niet direct
hoeft te beschikken. Het kan ook latente kennis zijn waarover hij in een nieuwe positie
noodzakelijk moet beschikken;
• Additionele kennis. Dit is kennis waarover een medewerker beschikt zonder dat dit direct
voor het werk noodzakelijke kennis is.
Door het toepassen van kennis in een bedrijfspraktijk ontstaat vaardigheid en expertise die
zorgdragen voor de kwaliteit van de uitvoering van de bedrijfsproductie.
Domein Kunde: Expertise ten behoeve van het vaardig handelen
Beschrijving. Kunde is bekwaamheid, vaardigheid, expertise, ervaring en voorbehouden
aan menselijke uitoefening. Kunde is de eigenschap om kennis toepasbaar in te zetten; ook wel
vaardigheden of competenties genoemd. Gereedstellen (inregelen) en opwerken zijn bij uitstek
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Figuur 8.4: De bedrijfsroos, procesafbeeldingen.
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activiteiten waarbij vaardigheden en expertises (bedrijfs)generatie op generatie door seniore vakgenoten (meesters) aan juniore vakgenoten (gezellen) worden overgedragen. Oefening
baart kunst. Oefeninspanningen kunnen enkel in bedrijfspraktijken zelf tot hun recht komen
en funderen deze zelfs. Welk bedrijf beroept zichzelf niet op het zijn van vakbedrijf?
Bedrijfsstramien: Processen & Systemen
• Geeft vorm aan bedrijfspraktijken die zich richten zich op de productiviteit van het bedrijf;
• Brengt processen onder woorden die door systeemfunctionaliteiten zijn ondersteund.
Activiteiten: Voorbereiden, in gang zetten, doen, uitvoeren, maken, leveren, …
Domein processen: Procesafbeeldingen ten behoeve van het uitvoeren van samengestelde
activiteiten (zie Figuur 8.4).
Beschrijving. Een proces is een verzameling samenhangende en aaneengeschakelde (serie)
activiteiten om één of meerdere bedrijfsdoelen te bereiken. Een proces(model) omschrijft
tevens de wijze waarop de activiteiten verlopen (productie) en hoe zich een gespecificeerde
routing (keten) ontwikkelt: transformatie van beginà tussenà eindproducten/diensten.Voor
de uitvoering van bedrijfsprocessen wordt gebruikt gemaakt van systeemfunctionaliteiten.
Bij administratieve processen in een door een geïntegreerd informatiesysteem ondersteunde
bedrijfsvoering betreft het functionaliteiten van het informatiesysteem (bijvoorbeeld van een
ERP ICT-systeem). In materiële productieprocessen betreft het functionaliteiten van machinetechnieken.
Domein systemen: (informatie)systeembewerking voor het beschikbaar stellen van functionaliteiten.
Beschrijving. Een informatiesysteem is een systeem waarmee data en informatie over objecten of personen beheerd kan worden - verzameld, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en
gepresenteerd. In het algemeen kan men zeggen dat een informatiesysteem bestaat uit:
- Informatiesysteemfuncties;
- Gegevensverzamelingen;
- Technische voorzieningen;
- Handmatige procedures.
De geautomatiseerde systeemfuncties worden meestal aangeduid met applicatie. Een
groep bij elkaar horende (systeem)functionaliteiten in een softwarepakket noemen we een
module. Met een module kunnen specifieke (systeem)transacties worden uitgevoerd.
Bedrijfsstramien: Sturing & Informatie
• Uitspraken voor het bewerkstelligen van de continuïteit van het bedrijf;
• Brengt de hoedanigheid van bedrijfssturing door informatievoorziening onder woorden.
Activiteiten: Identificeren, informeren, classificeren, prioriteren, kiezen, beslissen, besluiten, volgen…
Domein sturing: Geleidingen ten behoeve van productiviteit, kwaliteit, stabiliteit en continuïteit van de bedrijfspraktijken (zie Figuur 8.5).
Beschrijving. Sturing is:
• Aangeven van richting/opdrachtstelling (vast/bijstellen van doelen, doelstellingen,
algoritmes, bedrijfsregels en kaders);
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• Uitspreken van intenties (doelbereiking) over;
• Scheppen van condities voor;
• Toewijzen/allocatie van middelen voor het handelen binnen de bedrijfscontexten.
Sturen richt zich op het verloop van de werkzaamheden in de werkstromen (doeltreffendheid, doelmatigheid en veiligheid) met betrekking tot het wie (uitvoerend kader en
personeel), het wat (inhoud), het hoe (vorm) en het waar (locatie en omgeving).Ten behoeve
van het sturen is informatie benodigd uit verschillende en te onderscheiden bronnen (in tijd,
afstand en hoedanigheid) die in vele gevallen buiten het directe waarnemingsbereik van de
sturende actor liggen en als zodanig een integratie- en validatieproces dient te ondergaan.
Om te sturen is voortstuwing een sine qua non.
Domein informatie: Informatiepatronen voor het signaleren van prestaties
Beschrijving. Informatie is datgene dat het weten verrijkt waardoor bewust en overwogen (bij)sturen van bedrijfspraktijken mogelijk wordt. Informatie voegt bepaaldheid toe en
vermindert zodoende onwetendheid en onbestemdheid. Informatie is interpreteerbaar. Het
interpreteren en integreren van informatie resulteert in kennis ten behoeve van sturing. Informatie verkregen vanuit de informatiehuishouding in een informatiesysteem wordt daaruit
onttrokken door de monitoringfunctie in de vorm van rapportages.Voor het integreren van
deze informatie met informatie vanuit de bedrijfspraktijk zelf is door betrokkenen bij de betekenisgeving (identificeren, classificeren, normeren, appreciëren) het onderhouden van een
situatieve alertheid en perceptie-vermogen (situational awareness) noodzakelijk (‘voeling en
voeding houden’). Communicatie is daarbij te beschouwen als de draaggolf van informatie
en is immer aanwezig in de hoedanigheid van een zichzelf bevestigende context.
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Figuur 8.5: De bedrijfsroos, uitspraken ten behoeve van continuïteit van de organisatie.
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8.3. Uitgaand oriënteren: het vatten van verandering
Aan het einde van Hoofdstuk 2 doe ik een oproep tot het bewerkstelligen van een Copernicaanse wending van het taalgebruik bij organisatorische veranderingen. In het bijzonder
als er sprake is van het introduceren van nieuwe ICT-systemen. Mijn stelling is dat de uitvoering niet langer om het beleid heen moet draaien maar het beleid om de uitvoering.
Om deze wending in gang te zetten is het besef van een ander denken, spreken en handelen
noodzakelijk.Voor het denken houdt dit in dat niet langer wordt uitgegaan van het bestaan
van een eenduidig te kennen buitenwereld. Dé wereld is een utopische illusie. Werelden
ontstaan doordat mensen in onderlinge relaties betekenissen geven aan omgevingen waarin ze verkeren. De vormsels daarvan zijn werkelijkheden die zich manifesteren door taal.
Betekenissen worden dus vanuit het taalgebruik gegeven. Dit taalgebruik bezit een eigen
zelfstandigheid en bestendigheid dat door de afzonderlijke spreker niet als vanzelf kan worden veranderd. Werkelijkheden bestendigen zich door een heersend taalgebruik. Als je een
werkelijkheid wilt veranderen dan dien je het taalgebruik te veranderen. Maar waar mensen
hun taal gebruiken zijn ze ergens in een door hen omringende sfeer. Het gebeurteniskarakter
in die sfeer doet er vervolgens toe. In die sfeer hebben mensen posities ingenomen en zijn
ze door hun taalgebruik gerelateerd aan elkaar. Die posities zijn als plaatsen of plekken aan
verandering onderhevig zolang de beschikbare taal daarvoor toereikend is. Verstaanbaarheid
is daarvoor de conditie.
Een verandering stokt op een plék der moeite. Hier kan slechts de wilde uitwendigheid
van de taal soelaas bieden. Verleiden om te luisteren en luisteren om te horen zijn verstandelijkheden die aan verstaanbaarheid voorafgaan. Op een plék der moeite dienen betrokkenen die als een verstandelijke eigenschap te bezitten. Door dit luisteren naar elkaar en het
horen van elkaar ontstaat een gedeelde situatieve bewustwording (situational awareness). Het
gebeurteniskarakter van dit spreken en handelen geeft een nader tot stand komen van de
sfeer waarin de betrokkenen onderling verkeren. Al sprekend vormt zich hun gesprek. Al
handelend hun handelingen. Een nieuwe werkelijkheid komt zo, als het ware emergerend in
onderlinge betrokkenheid, tot stand. De betrokkenen verlenen met zorg aan een locatie een
nieuwe werkelijkheid. Een onbestemd daar is een verwelkomend hier aan het worden. De
onbestemdheid van een plék der moeite maakt gaandeweg plaats voor een bestemming waar
huiselijke sferen heersen. Men voelt zich thuis. De onderlinge gesprekken verlopen langs
kabbelende beekjes samenvloeiend in gekanaliseerde rivieren. De woeste zee der onbestemdheid is ver weg. Het gissen is slechts naar het eind van de eigen tijd.
Dat gissen lijkt op een project waar alles eenduidig is. De kaders zijn gesteld, de randvoorwaarden bepaald, de faciliteiten beschikbaar, het projectteam gevormd, de risico’s gemitigeerd
én er is sprake van een controlled environment. Zo staat het in de PRINCE 2 methodiek beschreven.234 Alle factoren die van invloed zijn op de projectuitvoering zijn SMART gemaakt:
specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Gissen is dan plannen geworden
en de gewenste werkelijkheid maakbaar en controleerbaar. Maar de praktijk van de ICT-pro-

234

PRINCE 2 is een methode om projecten in te richten en uit te voeren.

277

jecten bij de overheid laat een andere werkelijkheid zien. De projecten dienen in tijd, inhoud
en geld zodanig en zo frequent bijgestuurd te worden dat plannen weer gewoon gissen is
geworden. En daarvoor gelden andere vaardigheden. In het vorige hoofdstuk stelde ik dat
deze vaardigheden van algemeen menselijke aard zijn:
De gissende mens
Het waar van de mens ontstaat doordat hij zich oriënteert op zijn omgeving. Dit oriënteren is afwisselend ingaand en uitgaand van hoedanigheid. De mens wordt zo een gissende mens die zich ruimtelijk
voortbeweegt.
De werkelijkheid van het door de brugteams voeren van het bestek en het navigeren op
zee is te beluisteren en waar te nemen. Door het ingaand oriënteren wordt de plaats bepaald
en met uitgaand oriënteren wordt de gis bepaald. Deze positiebepaling (het samenstel van
ingaand en uitgaand oriënteren) betreft niet alleen het lokaliseren zelf maar bepaalt ook de
houding (zorg) van de betrokkenen in die positie. Posities maken betekent vormgeven, inhoud bepalen én houding innemen. Een sfeer is daarvan een ruimere bepaling; een plek een
nadere bepaling. Door het verkrijgen van een situatieve bewustwording kan een sfeer tot een
plek worden omgevormd.
In de voorbereidende fase van een ICT-project wordt een ontwerp gemaakt en een plan
opgesteld waarmee een nieuw ICT-systeem geïntroduceerd kan worden in een bestaande
(overheids-)organisatie. Gezien de weerbarstigheid van de problematiek bij deze introducties,
is bij mij nu (ook gesteund door eigen ervaringen) de overtuiging gerezen dat er iets grondig
misgaat in het ingaand dan wel uitgaand oriënteren bij de voorbereiding op en uitvoering
van een ICT-project. In zeevaartkundige terminologie wordt er gegist (plannen genoemd)
zonder een afdoende plaatsbepaling.Vervolgens gaat men sturen of bijsturen als de verwachtingen anders blijken dan voorzien. Men stuurt dan bij in het ongewisse. Immers men bevindt zich wel in een sfeer maar van een plek is geen sprake. Zonder referentie van een plek
kan bijsturen slechts relatief plaatsvinden ten opzichte van een eerdere koers. De nieuwe
koers geeft echter ook geen soelaas. En wederom wordt er bijgestuurd. In een smalle vaargeul is een ondiepte nader dan gedacht. Je vaart als vanzelf de vaargeul uit en de zandbank
op. Uiteindelijk vaste grond maar zonder beweging. Het ICT-project is gestrand. Zolang een
afdoende plaatsbepaling (ingaand oriënteren) bij aanvang van een ICT-project ontbreekt, zal
vervolgens het uitgaand oriënteren, en daarmee de voortgang van een ICT-project, problematisch blijven verlopen. Het is het onbesef hierover dat mijns inziens aan de weerbarstigheid
van de ICT-problematiek ten grondslag ligt.
Met het beschrijven van de MILEDA-benadering, wil ik een verbindingstaal aandragen
die in een ICT-project kan leiden tot afstemde gesprekken en eendrachtige samenwerkingen.
Deze benadering is tot stand gekomen door er afwisselend over te denken erover en er ervaring mee op te doen. Daarmee geef ik invulling aan het door Gergen (1992) gestelde: “The
primary ingredient of theory is not its data base but is intelligibility, and the very communication of this
intelligibility already establishes grounds for its utility.Theory and practice are inseparable” (p. 217).
Deze dissertatie is te beschouwen als ondersteuning bij een inkomend oriënteren gedurende een voortgaand project. Pas in de praktijk kan een betrokkene, als gissende mens, het
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uitgaand oriënteren ter hand nemen. Daarbij wil ik aansluiten bij wat Chia (1996) benoemt
als ‘second order’ contructionalism. Ook een onderzoeker past metaforen toe. Door mij beschreven bevindingen representeren geen absolute waarheid of werkelijkheid. Maar ik heb mijn
metaforiek en metonymie wel zodanig gekozen dat er sprake kan zijn van vitale metaforen
die op een verfrissende wijze organisatorische fenomenen onder woorden kunnen brengen.
Fenomenen die in het discours van organisatorische verandertrajecten, met ICT-projecten
in het bijzonder, van invloed zijn op de hoedanigheid van veranderingen. Ik presenteer deze
organisatorische fenomenen als metaphorizers, waarbij ik hoop dat ze niet alleen voor een verschuiving van de hedendaagse organisatieparadigma’s zullen leiden maar dat ook het proces
van de verschuiving zelf emergent wordt. Daarom dient deze dissertatie ook nadrukkelijk ter
inspiratie voor die lezers die werkzaam zijn bij ICT-projecten. Alleen zij kunnen in praktijk
(als gissende mensen) ook het uitgaand oriënteren ter hand nemen. Pas dan kan een onbestemde plek der moeite weer een gewenste, gezamenlijke bestemming krijgen.
In dit hoofdstuk heb ik daarvoor een verbindingstaal beschreven die daarbij kan worden
toegepast. Een verbindingstaal niet alleen om voor aanvang van een daadwerkelijke introductie de voorbereidende werkzaamheden uit te voeren, maar ook om te bepalen hoe tijdens
de uitvoering op een kundige wijze het projectbestek kan worden gevoerd.235 MILEDA als
benaming voor deze verbindingstaal beschouw ik als het vocabulaire waarmee betrokkenen
elkaar kunnen benaderen om in gesprek te gaan. Een benadering in een praktijk van alledag
die Heidegger (1998) reeds op filosofische wijze heeft aangeduid: “Iedere nadering volgt bij
voorbaat al een richting binnen een streek van waaruit het ont-verde naderbij komt, om zo
in relatie tot zijn plek te kunnen worden aangetroffen. Het omzichtig bezorgen is een oriënterend ont-verren. In dit bezorgen […] is bij voorbaat de behoefte aan ‘tekens’ gegeven;
dit tuig neemt de taak op zich om op een nadrukkelijke en gemakkelijk te hanteren manier
richtingen aan te geven” (p. 147).
In de samenwerking die kan volgen op het op deze wijze in-gesprek-gaan tussen ICT-consultants, (top)management en uitvoerenden, zijn de streken de patronen en bedrijfsstramienen die in die gesprekken emergent kunnen opkomen. Ze vormen het ‘taaltuig’ waarmee
betrokkenen gesprekken en werkzaamheden kunnen (uit)voeren. Patronen en bedrijfsstramienen blijven op zich abstracte begrippen. In de visuele metaforiek zijn het ‘inzichten’ die
ik eerder als ‘vrije taalradialen’ in een wilde uitwendigheid van een discours kan aanvatten en
kan integreren in een discours dat daarmee van hoedanigheid verandert. Als taal verandert,
verandert werkelijkheid. Patronen en bedrijfsstramienen komen in gesprek al sprekend tot
stand. Mijn bevinding in deze dissertatie is dat deze begrippen pas in hun gebruik hun waarde kunnen betonen. Het zijn begrippen, het zijn woorden die erbij horen, die erin horen,
waarmee gesproken kan worden.
De weerbarstigheid van de ICT-problematiek bij de overheid is erin gelegen dat deze
begrippen en woorden juist niet of te weinig worden gebruikt. Niet in het eigen gesprek

235
Hier associeer ik doelbewust zowel met het begrip bestek in de bouwkunde (de omschrijving van een uit te voeren (bouw)
werk) als met het voeren van het bestek in de zeevaartkunde. Het bestek is geen ontwerp wat je terzijde legt of kan leggen. Een
bestek voer je te allen tijde. Welke bestek? Dan hangt van de benadering en de toepassing van een projectteam af.
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en al helemaal niet in het onderlinge gesprek. In het bijzonder de bedrijfsstramienen
sturing & informatie en kennis & kunde komen in veel projecten onvoldoende tot wasdom.
Het zijn in het bijzonder deze stramienen die als drager dienen om in onderlinge samenwerking tussen ICT-consultants, managers en uitvoerenden tot gesprekken kunnen leiden
over het begeleiden van de gevraagde veranderingen. De bedrijfsstramienen organisatie
& data en processen & systemen worden in eerste aanleg gevormd door logische abstracties
of taalstructuren. Ze worden vervolgens gaandeweg in het taalverkeer tussen betrokkenen
opgenomen, maar blijven vooral ook besloten in het PowerPoint discours. De bedrijfsstramienen sturing & informatie en kennis & kunde manifesteren zich, in welke kwalitatieve hoedanigheid dan ook, reeds volop in de dagelijkse praktijken van topmanagers en de uitvoerenden.Veranderingen hiervan in taal, bijvoorbeeld door het willen introduceren van een nieuw
ICT-systeem, kunnen alleen tot stand komen door nieuwe gesprekken. Immers, zoals al een
aantal keren aangegeven, als mensen organisaties bouwen, zijn zij zelf het bouwwerk. Deze
gesprekken strekken zich langs en over alle aangegeven stramienen in gelijke mate uit. Wordt
een van de stramienen niet vernieuwd onder woorden gebracht, dan zal het organisatorische
bouwwerk al op voorhand onvoldoende dragende taalstromen bevatten. Het projectbestek
kan dan slechts beperkt worden gevoerd met alle strandingsrisico’s van dien.
Het zijn emergerende stramienen, van werkwoord naar zelfstandig naamwoord, die bij
betrokkenen situatieve bewustwording tot stand kunnen brengen. Ze kunnen gerelateerd
aan een locatie of plaats en gevoed door aanwezige verstandelijkheden bij betrokkenen, ter
plekke het gedeelde bewustzijn opleveren over hoe een projectbestek gevoerd kan worden.
Het is bij uitstek een groepsgesprek dat zich gaandeweg, overeenkomstig het opwerken,
meester kan maken van een verandering. Het is de gissende mens die zich daarbij (onvermijdelijk) ook zal kunnen ‘vergissen’. Maar het is eveneens de gissende mens die het vermogen
heeft om dan bij te sturen, mits hij over voldoende verstandelijkheden beschikt. Het is het
lot van de lemmingen dat er niet een onder hen is die verstaanbaar kan waarschuwen dat de
fjord nabij is.
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9.	Een doorgang naar een toekomend
taalgebruik
		

-De ruimtelijkheid van het denken“Nu ik het einde van deze beschouwingen nader, hoop ik dat de lezer als
besluit geen samenvatting verwacht. Een dergelijke poging zou voor mij
in flagrante tegenspraak zijn met wat hier beschreven is.” 236

9.1. Zoeken om te vinden
De afgelopen jaren ben ik aan het zoeken geweest. Eerst naar antwoorden later naar vragen,
uiteindelijk naar de vraag: ‘Hoe komt dat toch?’ Een vraag die voor mij niet zozeer wijst op
‘de zaak goed doen’ maar meer op ‘de goede zaak doen’ en zich zelfs op ‘de zaak zelf ’ richt.
Een onderzoek met vragen op zoek naar verstandelijkheden waarmee de weerbarstigheid van
problemen met ICT-projecten bij de overheid weggenomen kan worden. Weerbarstigheid
die doorklinkt in het repeteren van uitspraken als ‘te laat, te lang en te weinig’ en de niet-lerende overheid. Gaandeweg ben ik zo (al zoekend) op drift geraakt en heb ‘buitengrenzen’
opgezocht. Ik plaats dit begrip doelbewust tussen haakjes want toepassing van het begrip
grens als een metafoor voor een afscheiding tussen dat wat wel en niet onderzocht is, is niet
zo eenduidig als het lijkt. Hetzelfde geldt voor het begrip onderzoeken. Hoewel mijn zoeken
geïnspireerd is door verwondering, ligt mijn motivatie om te gaan zoeken in de verwachting
iets te vinden. Ik volg daarmee Verhoeven (1998): “Zelfs het woord ‘zoeken’, toch al ritselend
van onzekerheid, lijkt zijn betekenis te danken aan enige zekerheid over een mogelijk vroeg
of laat ook werkelijk te vinden. Als die mogelijkheid definitief is uitgesloten, maar daarvoor
is nooit iemand bevoegd, zou het zoeken, een levensbehoefte, moeten ophouden en zouden
wij zijn overgeleverd aan de meest platte en triomfantelijke vanzelfsprekendheid. Dit zou niet
alleen het einde van de filosofie betekenen, maar de verstening van alle leven” (p. 20).
Zoeken om te vinden. Maar hoe heb ik dan gevonden of bevonden? Ik wil, voordat ik in
dit hoofdstuk nader inga op het wát van het vinden, de wijze aangeven waarop ik het zoeken
en vinden zelf heb ondervonden. In een gangbare benadering lijkt het schrijven van een
dissertatie een lineaire en nauw gestructureerde procesgang te volgen. Dit proces is geplaveid
met een vooraf opgezet stappenplan. Bij aanvang stond de onderzoeksvraag (onderverdeeld
in deelvragen) centraal.237
In hoeverre is de problematiek met betrekking tot ICT-projecten bij de overheid weerbarstig, en hoe kan
deze weerbarstigheid zodanig verhelderd worden, dat nieuwe perspectieven ontstaan op het slagen van
ICT-projecten bij de overheid?
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Arendt (2012), p. 249.
Zie Inleiding en probleemstelling.
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Deze algemene centrale vraag heeft zich in de volgende specifieke deelvragen vertaald:
Deel 1:
Welke constateringen en gevolgtrekkingen kunnen er worden gedaan na het bestuderen van verschillende
onderzoeken naar ICT-projecten op algemeen overheidsniveau en specifiek binnen de defensieorganisatie?
Deel 2:
Welke bevindingen kunnen er worden opgedaan na het bestuderen van internationaal en nationaal wetenschappelijk onderzoek over veranderen binnen een organisatorische context in het bijzonder gericht op
het taalgebruik van betrokkenen? En welke rol kan een individu daarbij spelen?
Deel 3:
Welke inzichten ontstaan wanneer het werk van recente filosofische denkers wordt betrokken op menselijke samenwerking en groepsleren in de praktijk? En welke rol speelt daarbij de locatie waar de ontmoeting tussen betrokkenen plaats vindt?
Welke benadering kan zich in de praktijk bewijzen de weerbarstigheid van de ICT-problematiek om te
vormen tot een vruchtbare context waarin gewenste veranderingen wél succesvol tot stand komen?
Deel 4:
Welk besef is een sine qua non om de context waarin veranderingen door het introduceren van nieuwe
ICT plaatsvinden, te begrijpen?
Vervolgens ving het proces van beantwoording aan vvia een te kiezen methodologie. De
dissertatie zelf werd vervolgens vormgegeven in hoofdstukken (inleiding, opzet, gekozen
wijze van onderzoek, betoog of analyse, beantwoording hoofdvraag of weergave conclusies,
aanbevelingen voor vervolgonderzoek). In deze epiloog wordt tenslotte afgesloten met een
afrondende reflectie op het uitgevoerde onderzoek.
Bedrijfskundige Piet Verschuren geeft over het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
een definitie: “[…] een doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm
van antwoorden op tevoren gestelde vragen. […] Onderzoek gaat om het handelen volgens
een tevoren opgesteld plan” (Verschuren, 1986, in Van Twist (1995, p. 183). Als we zo’n proces
eens vergelijken met een Tour de France en beginnen bij de proloog die wat betreft de locatie enige vrijheid kent, verloopt de tour vervolgens overeenkomstig een strak routeschema.
De slotetappe wordt in de laatste decennia in de regel naar Parijs gereden; eindigend met
een aantal slotrondes over de Champs Elysees. Uitrijden betekent de tour volbracht hebben.
Die tour is verreden conform de gestelde regels (de orde) van het wedstrijdreglement en de
wedstrijdcommissarissen. En naast de constitutieve regels zijn er ook de ploegleiders die voor
de teamleden, met of zonder ‘oortjes’, tot in de wedstrijd zelf de tactiek uitstippelen ofwel de
orde bepalen. Ten slotte is er ook binnen het team zelf een teamorde (kopman, wegkapitein
en waterdrager) die regulerend werkt op de inzet van de afzonderlijke wielrenners. Toch
dient, welke rol de wielrenner ook heeft en hoe de ploegentactiek ook is, de wielrenner zelf
enige duizenden kilometers via vlakke etappes, bergetappes en tijdritten naar Parijs te fietsen.
Een prestatie waarvoor hij waardering krijgt en die onder meer wordt ‘uitbetaald’ met het
rijden van ‘rondjes om de kerk’ na afloop van de tour.
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Figuur 9.1: Onderzoeken is als jutten aan het Marsdiep (Eigen foto).

Maar is het schrijven van een dissertatie wel te vergelijken met de Tour de France? Wordt
het stappenplan wel overeenkomstig de routekaart gevolgd? Is de eindstreep pas gehaald
in Parijs of kan ook in elke etappe op elk punt een ‘eindstreepje’ liggen? En dient men de
etappes van het begin tot het einde te volgen of is het mogelijk om zelf een etappe volgorde
te bepalen? Kan ik op de Champs Elysees beginnen om vervolgens een bergetappe te rijden
en te eindigen met de proloog? Dat lijkt organisatorisch wat lastig voor de directie van de
Tour de France’. Maar hoe zit het met de ‘directie’ in mijn eigen hoofd? Het komt mij voor
dat mijn eigen ‘tour de proef ’ in ieder geval wel zo werkt. Ik zie mijzelf namelijk al juichen
op de Champs Elysees. Alleen u weet het nog niet. En ik realiseer me dat en daar ligt dus de
voorlopigheid van de vindingen van mijn onderzoek. Hiermee sluit ik aan bij de wijze van
onderzoeken die Van Twist (1995) toepast in zijn Verbale Vernieuwing. Hij vergelijkt daarin zijn
zoeken met dat van een strandjutter, “[…] wiens zoeken overwegend te karakteriseren is als
‘bezig zijn met’. Zijn zoeken is niet geheel ongericht, maar …hij gaat gewoon op pad, volgt
de kustlijn, maar laat zich ook leiden door de wind en de regen. Soms vindt hij wat en zoekt
dan verder, soms ook niet. Dan gaat hij gewoon terug naar huis om een andere dag opnieuw
zijn zoektocht te beginnen” (p. 84).
Toch als ik, als ‘juttende’ onderzoeker (zie Figuur 9.1), mijn aankomst op de Champs Elysees geloofwaardig wil maken, zal ik mij via het volgen van een aantal regelen der kunst en
kunde zodanig moeten inzetten dat ik u als lezer in het algemeen en de wedstrijddirectie
in het bijzonder kan overtuigen dat mijn aankomst op de Champs Elysees pas daar is na-
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dat ik (net als een reguliere ronderenner) alle ontberingen heb ondergaan van proloog tot
slotetappe. Ik vraag echter belet om dat ‘rondingsproces’ niet lineair, zelfs niet cyclisch maar
op eigen wijze af te leggen. Mijn dissertatie is voor mij als een tour de schouw reizend van hôtel
naar hôtels discours en eindigend met een cruise discours. Een tour de schouw is als een reis door
de taal waarbij gaandeweg je ervan bewust wordt dat taal zich bindt aan plaats en plek. Een
schouw is als een inspectie van die plaats en plek waar taal zich aan heeft bevestigd. Dat heb
ik willen doorgronden. Van de locatie van een hôtel naar de taal van hôtels discours die zich
eraan verbonden hebben tot het overgaan van locatie naar navigatie als plaats of plek een
route wordt, van stilstand naar beweging, van land naar zee, en de taal van de navigatie zich
vormt in een cruise discours. Ik heb daarover een theorie over lokalisatie opgesteld: waar het
naaste bij en het van verre af elkaar ontmoet; waar het toekomende nadert vanuit een zee
van ruimte; waar werelden samenvloeien. Een theorie die uitnodigt tot nadenken en hopelijk
leidt, gezien Gergen’s (1992) uitgangspunt dat “theory and practice are inseparable” (p. 217) zijn,
tot inspiratie bij u als lezer om mijn denken (vervat in deze dissertatie) te transformeren naar
spreken en handelen in de praktijk.
Hoe heb ik nu mijn tour de schouw onder woorden gebracht?
Deze dissertatie is een resultante van mijn vinden. Maar in mijn gedachten zijn de woorden,
de paragrafen en de hoofdstukken niet simpel een weergave van de vele invallen en gedachten die de afgelopen jaren zijn opgekomen. Die gedachten vormen eerder een zee van verhalen waarin denkbeeldig een reis in verwondering is uitgevoerd en kusten zijn waargenomen
die nog met geen pen zijn beschreven. Maar dat is inherent aan het denken zelf. In deze
dissertatie onderzoek ik in hoeverre de locatie, de plaats, de plek van invloed kan zijn op het
verloop van een gebeurtenis. Sloterdijk heeft me op die gedachte gebracht toen ik het eerste
deel van zijn sferentriologie las en het begrip sfeer introduceert om het ‘waar’ van de mens
nader te onderzoeken. Dit waar van de mens is voor hem van doorslaggevender aard dan wat
de mens is.238 Die premisse is voor mij leidend voor mijn zoeken geweest. Maar kan ik eigenlijk (al denkend en schrijvend) wel aangeven wat ik daarover heb gevonden of bevonden? En
zijn die bevindingen wel direct toepasbaar in het waar van een praktijk van samenwerkende
mensen, in het bijzonder in een toekomstig ICT-project bij de overheid? Die laatste vraag
betreft de relevantie van mijn zoeken. Zoeken om te vinden impliceert het oppikken van het
gevondene. De ‘hoe komt dat toch?’-vraag fungeerde daarbij als hevel.

“De sfeer is het intieme, ontsloten, gedeelde ronde dat mensen bewonen […] In sferen leven betekent de dimensie voortbrengen die mensen kan bevatten. Sferen zijn ruimtescheppingen die als immuunsysteem werken, voor extatische wezens die het
buiten op zich voelen inwerken” (Sloterdijk 2003, p. 23).
238

288

Met deze vraag (paraat in het achterhoofd) ben ik op zoek gegaan naar nieuwe invalshoeken op de ICT-problematiek bij de overheid. Ik volgde daarbij een viertal leidraden:
1. Hoe is tot nu toe de problematiek onderzocht door of vanuit de overheid?
2. Welke perspectieven worden bijgedragen vanuit benaderingen van fenomenologische (met name Heidegger) en poststructuralistische denkers (met name Gergen en
Foucault)?
3. Welke inzichten verkrijg ik uit een nadere filosofische analyse van het werk van
Sloterdijk, in het bijzonder met betrekking tot de begrippen sfeer (het waar van de
mens) en das Ungeheure en van het werk van Arendt, in het bijzonder met betrekking
tot de begrippen spreken, handelen en sensus communis?
4. Het aan het schrift overdragen van de door mij gevoerde gesprekken opgetekend
vanuit mijn eigen collegiale ervaringspraktijk.
Met deze leidraden heb ik gaandeweg de dissertatie verweven tot een vertoog over verstandelijkheid en verstaanbaarheid in taal en ruimte. Maar nu ik mijn slotbemerkingen aan
het papier vertrouw, stokt de inslag al direct op de eerste schering van de vier leidraden.
Immers hoe kan ik, zoals ik eerder aangaf, een dissertatie schrijven die relevant is voor het
kraken van de weerbarstigheid van de ICT-problematiek in een tijd waarin, zoals gesteld
door poststructuralisten, het gemeenschappelijke is uiteengevallen in fragmentatie en individualisering? Dat weefsel lijkt op voorhand, het-schijnt-me-toe, direct al grote gaten te gaan
vertonen. Hoe kan men zich over een algemeenheid (de weerbarstigheid van ICT-projecten)
uitspreken ten tijde van fragmentatie? In een omkering van de vraagstelling is overigens wel
een van mijn bemerkingen terug te vinden. In het huidige taalgebruik dat wordt toegepast
in ICT-projecten, worden veel metaforen toegepast uit de bouwkunde. Als de bouwstenen
maar zijn samengesteld overeenkomstig het ontwerp en de architectuur van de blauwdruk,
zal de ICT-bouwstenenfabriek het functionele product (als een organisatorisch volmaakt
bouwhuis) opleveren. Een organisatorisch bouwhuis waar vakkrachten omgevormd zijn tot
functionarissen conform functiebeschrijving en functioneren overeenkomstig de centraal
opgestelde procesbeschrijvingen. Over metavertellingen gesproken.Waar God op de markt is
doodverklaard en de idee van Plato achter de schone schijn van de zon is verdwenen, draait
de ICT-bouwstenenfabriek nog volop in het ochtendgloren.
Ik volgde poststructuralisten in hun opvatting dat metavertellingen niet meer in dezelfde
mate aanspreken als in vroegere tijden. Maar aan het einde van mijn zoeken is er toch twijfel
ontstaan. Het doorvragen op betekenis en verschil kan de resterende verhalende samenhang
tot in de zinsconstructie afbreken. Wat rest is de leegte van het papier en een ingestorte
gedachtegang. Vervolgens geldt dan, in een variant op Heidegger:waar niets meer waar is, is
alles weer waar geworden. 239 Kan het zijn dat poststructuralisten methode en uitkomst ver-
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Citaat van Heidegger (1998): “Iedereen is de ander en niemand zichzelf. Het men, waarmee de vraag naar het wie van het
alledaagse erzijn is beantwoord, is het niemand, waaraan elk erzijn zich in het onder-elkaar-zijn telkens al heeft uitgeleverd” (p.
171). Zie ook: paragraaf 6.5.
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wisselen? Het doorvragen op betekenis en verschil lijkt verticaliteit in het argumenteren niet
alleen bloot te leggen maar ook plat te slaan. Maar in de zo ontstane horizontale verten kan
van oriëntatie geen sprake meer zijn. Met welk kompas gaat men op pad? Hoe kunnen gewenste of gewilde horizonversmeltingen überhaupt nog plaatsvinden? Alleen de illusies van
een fata morgana kunnen tijdelijk nog enig soelaas bieden.Totdat ook de laatste denkkracht is
opgedroogd. Homo sapiens is dan verworden tot homo assiccens: de uitgedroogde mens. Hoedt
u voor de woestijn van de fata morgana’s en haar pilaarheiligen. Interessant blijft natuurlijk
wel hoe zo’n ‘metapilaar’ vervaardigd wordt?
Er is vertelling en er zal immer vertelling blijven. Maar hoe komt een verhaal eigenlijk tot
stand? Verhalen waarin geloofd wordt, waarop vertrouwd wordt, waarop gebouwd wordt.Wat
maakt hen tot geheel of gehelen. Wat maakt hen tot het gevoel, de veronderstelling of zelfs
de idee van het werkelijk-zijn? Deze dissertatie is een weergave van mijn gedachtegangen.
Gedachtegangen die ik toevertrouw aan u als lezer. Die gedachtegangen waren (al zoekend)
vormend voor mijn bevindingen. Maar in het besef dat ik ook zoek voor anderen, in het
bijzonder betrokkenen bij ICT–projecten, is de vraag naar relevantie wel urgent. De çris de
coeur van vakgenoten in de operationele uitvoering, die de problematiek in hun alledaagse
werkzaamheden ervaren, doet een dwingend appèl op mij: “Help ons: doe er wat aan!” Maar
hoe kan ik hen helpen met gedachtegangen? Gedachtegangen zijn (anders dan voor mijzelf)
onverstaanbaar: ik denk, denk ik. Pas als ik ze uitspreek of opschrijf zijn ze overdraagbaar geworden en kunnen ze mogelijk worden verstaan. Maar zijn het dan nog wel gedachtegangen?
Maar waar blijven ze als je ze opschrijft of uitspreekt?
Sensus communis: het zintuig van de verstandelijkheid
Wordt de invoering van ICT-technologie niet te veel gemotiveerd door logisch klinkende
gedachtegangen ontstaan vanuit de rede? Waar door weinigen (managers en ICT-consultants)
een gedacht proces en bepaalde uitkomst worden geformuleerd, worden door velen (uitvoerend betrokkenen) in de praktijk het verloop en de effecten geheel anders ervaren. Er wordt
te veel van tevoren gedacht met gevolg dat gedachtegangen gevangen zijn in kaders, randvoorwaarden, ontwerpen en methodieken. Kaders en randvoorwaarden die vervolgens uitgeschreven worden in regelingen, protocollen en Project Initiation Documents (PID’s). Ontwerpen en methodieken die hun neerslag vinden in procesbeschrijvingen en vervolgens worden
verbeeld (als orde van het ICT-project) in de schijnsels van de PowerPoint projecties. Het is
vaak een slecht verstaanbare en matig inzichtelijke vertoning. Een vertoning die in zijn aansprekendheid hoogstens de eerste rijen, waar vaak de bestuurders zitten, kan bereiken. Al was
het alleen maar omdat (wetend als ervaringsdeskundige) de tekst-, en tekendichtheid van de
sheet veelal het zicht voor de rest van de zaal, laat staan voor de niet aanwezige betrokkenen,
totaal verduistert en de gewenste betekenisoverdracht laat verdrinken in onleesbare taalpixels.
En let wel, geachte lezers, ik heb me er zelf ook geregeld schuldig aan gemaakt: aanpraten
tegen het verschijnsel op de wand. Het scheen-me-toe. En daar bleef het dan ook bij.
Laat ik verder inzoomen op dit verschijnsel. Zoals ik eerder heb aangegeven zijn velen mij
voorgegaan in het nadenken over de ICT-problematiek. Het zou van een ongeremde hoogmoed getuigen om te stellen dat het uitgaan van ervaring in plaats van het gebruikmaken van
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de rede het ei van Columbus is. De crux zit in de samenstelling van het ei. De nadruk ligt
niet op de éénheid van het geheel of op erváringen in een sfeer. Het is de verhouding tussen
beide die ertoe doet. Door het stellen van de ‘hoe komt dat toch?’-vraag vanuit een breed
palet van invalshoeken is dat het besef dat ik heb verkregen. De rede én het verstand zijn
gerelateerd aan elkaar. Het gebruiken van je verstand kan niet zonder erover na te denken.
Sensus communis, of het Engelse equivalent common sense, leidt ons in de vele veelal onbewuste
handelingen van alledag. Het is van alledag dat het werkelijk-zijn ons toeschijnt als het geheel
van onze leefomgeving. In het ‘gehiere’ schijnt de sensus communis. Maar in het onbestemde
(das Ungeheure) zal er toch echt ook nagedacht moeten worden. Waar de waarneming van
een geheel niet langer evident is, zal het denken uitkomst moeten bieden. Maar ook dan kan
de sensus communis als zesde zintuig zijn werkzaamheid tonen.240 In de omkering van het
ingaand naar het uitgaand oriënteren, ligt de aanhechting van dit zesde zintuig. Een zintuig
dat werkzaam is voor een persoon zelf maar ook werkzaam is voor een opgewerkt team. Een
team dat in collegialiteit zijn werkzaamheden op verstandige wijze oppakt en uitvoert. De
sensus communis is als het zesde zintuig hét zintuig van de verstandelijkheid.
In hoofdstuk 6 heb ik u verhalend meegenomen op een vaartocht uitgaand Den Helder
het Marsdiep op richting Noordzee. In het verhaal heb ik de filosofische taal van Heidegger
(1998) verweven met de taal van het navigeren op zee. In dit gangmaken op het Marsdiep
vindt plaatsbepaling plaats door in een voorwaartse streek de verte te ont-verren. Een zee van
ruimte bevindt zich in voorwaartse streken.
Dit ont-verren (een dáár naar een hier brengen) leidt tot “het innemen van een plek” (p.
145). Maar voor de zeevarende is het niet zozeer het waar van een plek van belang; bij bepaling
ervan ligt die plek vanwege het tijdsverloop en de vaart van het schip immers in achterwaartse
richting. Om veilig te navigeren gaat het om het aangeven van de gis: de in te nemen plek in
het toekomende. Heidegger noemt dit in zijn filosofische terminologie “het inruimen” (p. 159).
Maar waar de positie van dat wat waargenomen is zelf onveranderd blijft, is hij als zeevarende navigator zelf in beweging en creëert daarmee een eigen gang in de ruimte. Het
oriënteren verdubbelt zich dan in een ingaand oriënteren (“Waar was ik?”) en een uitgaand
oriënteren (“Waar zal ik zijn?”). Beide vragen zorgen, in al dan niet bewuste tegenwoordigheid van de waarnemer, vervolgens voor de vraag: “Hoe zal ik gaan?” Op deze verdubbeling
wijst ook Sloterdijk (1993a) als hij verhaalt over de, in de zevende eeuw na Christus levende,
Syrische ‘Gebetsmeister’ Isaac van Ninive.241
Navigeren, het voeren van bestek, is een reis door ruimte. Navigeren is een vakmanschap
dat niet alleen verkregen wordt doordat de zeevarende zelf vele malen de route heeft gevaren,
maar juist ook doordat al vele honderden jaren de route door voorgangers werd bevaren.
240
In het Nederlands matig vertaald als gezond verstand. Zie de volgende passage die als noot van de vertalers verscheen in Arendt
(2012): “‘Gezond verstand’ is in zekere zin de slechts mogelijke, maar tegelijk de enig mogelijke vertaling van het Engelse common sense. Zoals het Latijnse sensus communis bewaart common sense een verwijzing naar de zintuiglijkheid en beklemtoont
het de gemeenschappelijkheid (intersubjectiviteit) van elke zintuiglijke waarneming. In die zin is common sense een soort zesde
zintuig. In ‘gezond verstand’ zit wel de notie gemeenschappelijkheid, maar er is geen enkele verwijzing naar het zintuiglijke. Het
woord ‘gezond’ verwijst eerder naar het niet-aangeleerde dan naar de zintuiglijke waarneming” (p. 20, p. 82).
In deze dissertatie gebruik ik de term uit het Latijn: sensus communis. Alleen in de citaten wordt de vertaling “gezond verstand”
gehandhaafd. Zelf neig ik sensus communis of common sense te vertalen als ‘zintuiglijke gemeenschappelijkheid’
241
Zie Intermezzo van deze dissertatie.
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Die ervaringen zijn niet alleen verwerkt in kaarten, instrumenten en technologie, waar veel
denkwerk bij benodigd is maar is vooral ook opgenomen, als tuig, in geroutiniseerde werkwijzen die het bestek vormen. Het kundig voeren van het bestek komt voort uit opgedane
én overgedragen expertise. Vakmannen of -vrouwen vormen daarvan in gemeenschap de
belichaming. Slechts in gemeenschap van expertise kan vaardig bestek worden gevoerd.
Deze expertise kwam en komt evenzeer tot stand door herkenning van de in te nemen
ruimte bij het uitgaand oriënteren. Het stadsgezicht op Den Helder, vuurtoren de Lange Jaap,
zandbank ‘Razende Bol’ voor de kust, de boeien van de vaargeul, het Schulpengat, naar en
van de Noordzee met als laatste of eerste boei De Verkenner. Met al dit terhandene tuig ben
ook ik jarenlang gangmaker geweest op het Marsdiep. Door al die ervaringen, hulpmiddelen
en werkwijzen overgeleverd en meegekregen van mijn voorgangers heb ik zelf samen met
mijn teamgenoten op de brug van een marineschip expertise opgedaan om op een veilige
wijze bestek te voeren en de ruimte van het Marsdiep door te varen. Dit is de kern van
opwerken. Het verkrijgen van expertise kan en doe je niet alleen. Het is een gemeenschappelijke activiteit bij uitstek. Er vindt overdracht van expertise plaats. Dat is geen een-op-een
activiteit. Het is een proeve van gemeenschappelijkheid. Juniore groepen worden als team
gevormd ondersteund door seniore collega’s. Het team is de manifestatie van de expertise die
wordt doorgeven. En het is de expertise die de werkzaamheid van de sensus communis overdraagt van opgewerkt team naar opgewerkt team. Het is hét DNA-weefsel van het organiseren. En het omgaan met het onbestemde vormt daarbij de gouden draad. Bewustworden dat
het ruimtelijke aan verandering onderhevig is. Niet alleen in het grootse ruimtelijke denken
maar in het bijzondere ook ter plaatse in een sfeer waar situatieve bewustwording van het
onbestemde (das Ungeheure) dient te leiden tot spreken en handelen.
Navigatorische routines lijken haast zonder nadenken te verlopen. Daarvoor zijn het ook
routines. Maar schijn bedriegt. Op de brug van het schip loop je de wacht en het maken van
het bestek is daar slechts één onderdeel van. Het lopen van de wacht betekent ook waakzaam
en alert zijn. De routine van het bestek maken getuigt niet alleen van een vaardigheid van
handelingen maar evenzeer van een tegenwoordigheid van geest. Bij het varen op zee vloeien
denken en ervaren ineen. Je vaart op routine maar je blijft alert. Waar de ervaring het ene is,
is het denken het andere. En het is de tegenwoordigheid van geest, de waakzaamheid, die de
verbinding legt tussen beide.
In het bijzonder wordt het denken geactiveerd als bij het uitgaand oriënteren das Ungeheure, het onbestemde, in de verte verschijnt. Dan stokt het geroutineerde oriënteren. In de
toekomende ruimte wordt een anomalie waargenomen, een afwijking van het gangbare, een
vreemde eend (in de ruimte) van de bijt. Een anomalie activeert terstond de wakkere geest:
Hier wordt gedacht, omdat er moet worden gehandeld, omdat er iets onverwachts gebeurt.
Das Ungeheure is een gebeurtenis, het stokkend ont-verren van een daar naar een hier, een
onregelmatigheid, een anomalie. Die anomalie moet een plek krijgen ten opzichte van de
andere plekken die in de ruimte zijn ingenomen. Heidegger (1998). De verbinding is verstoord. Aan de orde is het weer heel maken, het immuniseren, en de anomalie weer in te
passen in de wereld. De sensus communis is aan zet. De natuurlijke staat van een mens is niet
zijn bewustzijn maar zijn waakzaam zijn. Het succes van de menselijke survival of the fittest is
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gelegen in zijn vermogen tot tijdige bewustwording om woorden te vinden die de anomalie
inpasbaar maken. Ervaar het hier en beleef het onbestemde.
En hierin ligt de kern van de ‘hoe komt dat toch?’-vraag. Bij ICT-projecten bij de overheid werd dat hier niet of te weinig ervaren en zijn de bestuurders en ICT-consultants (op
uitzonderingen na) zich onvoldoende bewustgeworden van het onbestemde. Waar handelen
en spreken was geboden bleven zij weg of bleven zij stil bij de vele plekken der moeite van de
uitvoering. Zij leverden onvoldoende bijdragen (in condities en faciliteiten) aan het opwerken van gebruikers tot bedrijfsteams.Teams die met de nieuwe ICT-technieken hun dagelijks
bestek voeren moeten ondersteunen. In plaats van hun expertises in te brengen brachten
bestuurders en ICT-consultants in hoofdzaak gedachtengangen in. Opwerken is mensenwerk in praktijk en niet slechts denkwerk in theorie. Het ontbreken van het opwerken bij
ICT-projecten bij de overheid is verklarend voor de weerbarstigheid van de problemen bij
de ICT-projecten van de overheid. Het zich kunnen openstellen voor verstaanbaarheid is de
leidende verstandelijkheid om deze weerbarstigheid om te zetten in intelligent spreken en
handelen van bestuurder en ICT-consultant. In het ‘te duur, te lang en te weinig’, kan het
besef van een ‘te weinig’ vermogen om zich verstaanbaar te maken, van de sleetse metafoor
alsnog een vitaliserende metaphorizer maken.

9.2. Het menselijk ruimteschip
In deze dissertatie relateer ik het vraagstuk van de ICT-problematiek bij de overheid in het
bijzonder aan de locatie, plaats of plek waar de problematiek zich voordoet. Het waar van
mensen en dingen doet ertoe. Taal neemt daarbij een bijzondere rol in. Situatieve bewustwording voedt de ruimte van de sensus communis. Sensus communis waarin verstand en ervaring
samenvloeien (zie Vignet 9.1). Maar de situatieve bewustwording draagt niet alleen zorg
voor de bevestiging van de sensus communis en daarmee voor haar regelmaat en doorgaande
karakter, zij kan ook verontrusten. Verontrusten als men bij het ont-verren van het daar het
onbestemde (das Ungeheure) gewaarwordt. Bij het oriënteren in zo’n onzekere streek, dient
een beroep te worden gedaan op ons denkvermogen. Maar daarbij kan het denkvermogen
wel op een streek of streken bogen die in eerste aanleg tot das Geheure behoren en daarmee
tot de ervaren sensus communis. Het is de reeds aanwezige sensus communis die als conditie
aanwezig is om de rede zijn werk te laten doen. Dit komt overeen met de opvattingen van
Belastinginning is mensenwerk, zegt Wil Vennix, voorzitter van het Register Belastingadviseurs. Neem
de controle van middelgrote en kleine bedrijven, het mkb. ‘Daar willen wij belastingmensen over spreken’, zegt hij. ‘In het oerwoud van fiscaal recht is niet alles in algoritmen te vangen. Als er problemen zijn,
kom je met een deskundig inspecteur tot een voor de klant bevredigende oplossing. Dat contact met de
inspecteur is een relatie, daarbij moet je elkaar niet bedonderen.’
‘De Belastingdienst ontkomt niet aan de noodzaak van digitalisering en automatisering. Maar dit moet
ambtenaren niet degraderen tot verlengstuk van de computer’, aldus Leo Stevens (emeritus-hoogleraar
fiscale economie).

Vignet 9.1: Niet alles is in algoritmen te vangen (Giebels & Leeuw, 2017).
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Foucault (1988) om op te zoek te gaan naar mogelijkheidsvoorwaarden in plaats van naar
betekenisverleningen en met die van Sloterdijk (2003) die sferen beschouwt als: “[…] ruimtescheppingen die als immuunsysteem werken” (p. 23).
In paragraaf 7.9 ga ik zelf in op de wijze van ont-verren van het onbestemde: “Niet het
peilen zelf (als ter hand genomen tuig) draagt zorg voor het ont-verren van het onbestemde,
maar het bewustworden van de directe omgeving van het onbestemde ontsluit een mogelijkheidsvoorwaarde voor een nadere kennismaking met het onbestemde. Met het verkrijgen én
onderhouden van situational awareness wordt aan deze voorwaarde voldaan. Het onbestemde
bevindt zich dan te midden van het bestemde.” De zinnen van het citaat vullen elkaar aan
en laten het denken van de rede en de ervaring van het verstand samenvloeien. Met het samenvloeien van de rede en het verstand wordt een wereld verwerkelijkt. In de wisselwerking
tussen rede en verstand vormen mensen werelden. Die werelden worden in taal gegeven. De
rede in geluidloze zinnen; het verstand in gesproken woorden.
Werelden zijn geen statische entiteiten. Als alles stroomt, stromen werelden ook.Werelden
zijn stromen. En waar stromen elkaar ontmoeten, beïnvloeden ze elkaar en ontstaat er een
andere ruimte: een vernieuwde ruimte. Waar taal werelden vormt, wordt ook ruimte door
taal gevormd. Al gissend wordt een ruimte geklaard en ingenomen als een kort of voortdurend verblijf, een hier, een plek van het wonen, in huis zijn, thuis zijn of, in lijn met Sloterdijk,
het geïmmuniseerde. Waar ruimte aan de hand van het gissen (ingaand en uitgaand oriënteren) naar voren wordt uitgebreid, wordt in achterwaartse streken ruimte weer aan verte
vrijgegeven. Ons verplaatsend verblijven wij.242 Een plek is immer een tijdelijk verblijven;
een verblijf in tijdelijkheid. In achterwaartse streken neemt tijd de voortgaande klaring over
en worden in tijd gedachtegangen als herinneringen van plaatsgevonden gebeurtenissen in
verklarende taal omgezet. Klaring wordt verklaring. Hermeneutiek richt zich op deze achterwaartse streken. Waar in achterwaartse streken taal wordt betekend, wordt hij in voorwaartse
streken getekend... in de wilde uitwendigheid van de ruimte.
En zo wordt een menselijke wereld, in beginsel grenzeloos, al oriënterend verruimd en al
verklarend weer vrijgegeven. Een wereld waarin mensen schilderen al schetsend, musiceren
al tonen voortbrengend, voelen al tastend, geuren al ruikend, smaken al proevend, kijken al
ziende, horen al luisterend én spreken al talend. Dit is de wereld van de gissende mens:
Het waar van de mens wordt gegeven vanuit een oriënteren op zijn omgeving. De mens wordt zo geschouwd een gissende mens die zijn ruimte klaart aan de hand van een oriëntatie op zijn omgeving.

242

Variatie op Lyotard (1992): “[…] ons verplaatsend wonen wij” (p. 150).
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9.3. De begrenzing van het slot
Het op deze wijze beschrijven van menselijke wereldvorming brengt mij nog een keer terug
bij Sloterdijk (2003). Is de metafoor van de sfeer, de globe, het gedeelde ronde eigenlijk wel
een (toe)passelijke metafoor of methorizer voor deze wijze van wereldvorming? Zijn wereldvormingen wel te beschrijven als “[…] ruimtescheppingen die als immuunsysteem werken,
voor extatische wezens die het buiten op zich voelen inwerken?” Draagt het spreken over
“een ‘buiten’ dat binnenwerelden draagt” (p. 23) wel bij aan het metaforen maken om los te
komen van het rotsvaste denken in het maken van onderscheid, of zoals Chia (1996) betoogt:
“[…] the “inertia of thinking in categorical terms so endemic to modern Western thought” (p. 143). Is
het spreken over buiten versus binnen niet in het bijzonder de verwoording van het classificerend denken van de rede? Waar gedachtegangen ontstaan, worden grenzen getrokken. Het
grens-begrip is bij uitstek het begrip van de rede.
Hier komt de ‘hoe komt dat toch?’-vraag wederom tot een vinden. Het grens-denken
waarvan het systeemdenken als een exemplarisch voorbeeld kan gelden, bemoeilijkt op voorhand het in-gesprek komen tussen discoursen die zich kenmerken door grensmetaforen. Met
andere woorden waar een discours in hoofdzaak wordt beïnvloed vanuit de rede, zal de verstaanbaarheid achter de grensmetaforen zich beperken tot de native speakers van dat discours.
Het ICT-discours heeft met haar bouwmetaforiek en systeemtaal alle eigenschappen van een
in hoofdzaak door de rede geleid discours. De dissertaties van Schimmel en Maas vormen
daarvan pregnante voorbeelden. Maar beiden geven, tussen de regels, aan dat er gedurende
hun onderzoek ook sprake was van een ander discours, waar ze in hun zoeken geen grip op
kregen. Zo geeft Schimmel (2007) aan dat er ondanks zijn interventies als uitwerking van zijn
maatregel: “[…] het initiëren van een leerproces in de top” wel degelijk “[…] een leerproces
in de top heeft plaatsgevonden…” (p. 293).
Ook betrokken CIO’s van de departementen geven in hun Handboek Portfoliomanagement
Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf € 5 miljoen (2015) blijk van een overvloedig gebruik van abstracte systeemtaal. Het Handboek (met hoofdletter) gaat in op het Proces
Portfolio Management. Onder dit managementinstrument wordt verstaan: “Een samenhangend geheel van processen en besluiten met als doel…” (p. 10). Wat ik mis is de samenvloeiing met een spreken vanuit de sensus communis, het discours van de ervaring, de taal van de
praktijk, de gesprekken met uitvoerend betrokkenen. Processen zijn denkbaar maar slechts
activiteiten zijn waarneembaar. Het leren van fouten gebeurt niet in je hoofd maar laat je
zien in de praktijk. Dat heet geen lerende organisatie maar lerend organiseren.
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Maar het gaat mij in deze dissertatie niet om gelijk krijgen en zeker niet om gelijk hebben. Ik betreed dit onderzoeksveld zoals ik eerder in mijn toeleiding stelde: niet zozeer ter
falsificatie of validatie van de bevindingen van mijn voorgangers. Mijn grondhouding is er
een van verwondering; verwondering over de weerbarstigheid van de ICT-problematiek bij
de overheid want - zo hou ik mezelf voor:
Slechts in verwondering worden grenzen weggedacht in plaats van aangebracht.
De vraag is dan: Hoe kan ik toch nog anders denken, anders spreken, anders handelen en
anders doen? Als ik achter de zinnen van de schrijvers van de rapporten en onderzoeken probeer te lezen, te luisteren en te begrijpen, hoor ik goede intenties en oprechte betrokkenheid.
Zo heeft het Handboek tot doel: “[…] ‘de goede dingen (blijven) doen’ […] [en] […] ‘de dingen goed doen’; met andere woorden, het gekozen project tot een goed einde brengen” (p. 10).
Dat getuigt van een instelling die oprecht de problemen wil aanpakken. Maar het is de
bevinding in deze dissertatie dat de oriëntatie nog meer verbreed dient te worden. De zaak
zelf moet ook betrokken worden in het ont-verren van het daar naar een hier. De onbestemdheid van de ICT zelf is hier aan de orde. We zullen een beroep moeten doen op de
sensus communis van de betrokkenen in de praktijk. En daar horen alle betrokkenen bij (in
welke verte ze ook aanwezig zijn), immers, zoals eerder gesteld, en om te verleiden in de taal
van de nagenoeg versteende metaforen:
Als mensen organisaties bouwen, zijn ze zelf het bouwwerk.
En wie wil er nou een bouwsteen zijn? Alleen mensen kunnen zich verstaanbaar
maken. En dat geldt ook voor mijzelf. Hoe kan ik verstaanbaarheid creëren? Als ik denk
vertoon ik me slechts aan mijzelf. In mijzelf bevinden zich slechts inwendige verten waar
gedachtengangen in rond waren. Maar dat geeft nog geen verstaanbaarheid of zichtbaarheid
in de ruimtelijkheid om mij heen. Toch, in mijn drang tot zelfvertoon, wil ik strekkingen
van die gedachtegangen in uitgeschreven vorm toevertrouwen aan die uitwendige ruimtelijkheid en mij daarin verstaanbaar maken. Niet het schrijven is daarvoor de conditie, maar
de leesbaarheid ervan. Ik denk om zelf te begrijpen maar ik schrijf om te worden gelezen en
ik spreek om te worden gehoord. De relevantie van mijn dissertatie ligt in de leesbaarheid
met in het verlengde de lezenswaardigheid ervan. De schrijver mag dan dood zijn, zolang
de lezer springlevend is, is er hoop. Door leesbaarheid kan een verstaan ontstaan. Een (zich)
verstaan van én met de weerbarstigheid van de problematiek van de ICT-projecten. Gezien
die weerbarstigheid en gegeven de uitspraak over de niet lerende overheid, heeft dat verstaan
vooralsnog niet plaatsgevonden. En voor dat verstaan kan het helpen in te zien dat:
Taal voegt zich niet naar ons.Wij zullen ons naar de taal moeten voegen.
Pas dan ontstaat vrijheid van spreken en handelen.
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9.4. Tot besef komen
“Denken, dat schijven is, betekent in de woorden een jeugd wakker roepen…” 243
Zoeken om te vinden leidt tot oppakken van het gevondene. Pas bij dit oppakken van het
gevondene, is de vindplaats te lokaliseren. Maar waar bevindt zich dan die vindplaats? Hoe
vindt lokalisatie plaats? Hoe graag ik het ook anders zou willen, is het antwoord daarop voor
wat betreft mijn dissertatie ondubbelzinnig. Hier op papier. Maar de geluidloze woorden, de
zinnen, de verhalen die ik daaraan toevertrouw hebben vooralsnog, terwijl ik aan het schrijven ben, geen verstaanbaarheid. Ik ben het met Foucault (1988) eens dat voor een discours
principes van discontinuïteit en eigenheid gelden.
Maar welke consequentie trek ik hieruit voor mijn schrijven? Moet ik Van Twist (1994)
gelijk geven over dat wat overblijft van het geschrevene slechts het papier is als “materiële
rest”? Blijft er dan niet anders over van mijn “bezielende intenties” (p. 88) als denker en
schrijver? Ik, die zo graag zelf een gangmaker wil zijn. De ‘hoe komt dat toch?’-vraag bracht
me de afgelopen jaren in de diepste gewrochten van mijn denk- en inbeeldingsvermogen.
Dagen, maanden heb ik doorgebracht met het lezen van werken van eminente denkers en
onderzoekers. Vele uren heb ik besteed aan het interviewen van vakcollega’s. Geruime tijd
heb ik zelf een reflexief dossier bijgehouden waarin ik mijn eigen werkervaringen in het
ICT-domein beschreef en mijn eerste gedachtespinsels over de weerbarstigheid van de problematiek aan het papier toevertrouwde. Ik voelde mij dikwijls (geïnspireerd door het onderwerp maar ook door het zoeken zelf) als de auteur van Foucault (1988) die met zijn schrijven
“[…] midden tussen alle afgeleefde woorden binnenvalt en er zijn genie of zijn wanorde op
overdraagt” (p. 49). Dat is het streven van een onderzoeker die een dissertatie schrijft. Een
dissertatie is toch een proeve in het schrijven waarbij er juist een éigenzinnige bijdrage wordt
geleverd aan de voortschrijdende gang van de wetenschap. In de wilde uitwendigheid van het
wetenschappelijke discours wordt toch juist ook met een dissertatie als tuig het ont-verren in
gang gezet? Maar wát wordt met “het nog trillend profiel van zijn werkstuk” (ibid.) in gang
gezet? Wat kan worden verstaan onder de verstaanbaarheid van een ‘nog trillend profiel’? Wie
zijn de luisteraars? Wat is er dan te horen? Of kan er slechts sprake zijn van een bewustwording, het verkrijgen van een besef? Hoe werkt dat eigenlijk: het verkrijgen van besef?
Verhoeven (1991) hecht aan de begrippen besef en beseffen bijzondere waarde bij het
doen van onderzoek. Hij haalt daarvoor filosoof Bernard Delfgauw (1988) aan: “Besef is een
uitermate belangrijk woord, niet alleen voor de alledaagse taal, maar ook voor psychologie en
filosofie. Het vindt geen volledig equivalent in andere Europese talen. In onze taal kan besef
in veel situaties gebruikt worden: ‘Ik had er geen besef van’, ‘Hij heeft geen besef van goed
en kwaad’, ‘Er begint enig besef in mij te dagen’. Het is een uitermate geschikt woord om
het ontluikend bewustzijn aan te duiden” (p. 166, in Verhoeven, 1991, p. 16).
Alvorens op het gebruik van de begrippen in te gaan, onderzoekt Verhoeven eerst de etymologische achtergrond van de begrippen.Waar in het huidige taalgebruik als enig gangbare
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Lyotard (1992), p. 149.
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het beseffen nog wordt toegepast, bestond er ook een samenstelling met ont-. Dit ontseffen
had een betekenis als gewaarworden. Verhoeven legt vervolgens een relatie naar het begrip
suffen: “[…] een woord waarvan we de betekenis ongeveer kunnen omschrijven als: slaperig
bevangen zijn in de onmogelijkheid tot een inzicht te komen. Er zou dan een zekere verwantschap met ‘ontwaken’ kunnen bestaan.” Ook relateert hij de begrippen aan het Latijnse
sapere, “[…] ‘proeven’ of ‘smaken’ met een connotatie van ‘wijs zijn’.Verhoeven veronderstelt
vervolgens: “Langs die weg lijkt wijsheid, in tegenstelling tot wat Aristoteles dacht, met een
directe zintuiglijke ervaring van een concrete realiteit in verband gebracht te kunnen worden” (p. 17). Het is een intrigerende gedachtegang die Verhoeven doorloopt: Homo sapiens is
een beseffende mens.
Wie is een homo sapiens?
Wereldvorming is het waarnemen van een concrete realiteit waarbij het waarnemen plaatsvindt aan de hand van directe zintuiglijke ervaringen. Het beseffen duidt op de bewustwording van die concrete realiteit. Het fenomeen van het ontverringsproces is het waarnemen
van het niet gehiere, het onbestemde. Het besef daarvan geeft daaraan realiteit. Als ik mij
denkbeeldig verplaats in u als lezer van deze dissertatie, hoe verloopt dan het ontverringsproces bij dat lezen. Het proeven of smaken van de teksten zal waarschijnlijk niet tot besef leiden
van al die woorden afzonderlijk. De lezer zal zich in de ‘leesstreek’ naar voren oriënteren op
de sensus communis van de taal met haar grammatica en het algemene woord- en zinsbeeld.
De aankomend lezer krijgt het geschrevene onder ogen en er ontstaat een directe zintuigelijke ervaring. In die leesstreek ontrolt zich het ont-verren; niet van het aantal woorden,
maar van het ‘trillend profiel’ van mijn dissertatie. Dát vormt het ‘niet-gehiere’ en in eerste
aanleg onbestemde van mijn schrijven. Dat is het besef dat ik hoop dat bij u als lezer verkregen wordt. Het besef van het onbestemde in mijn teksten dat uw aandacht trekt, dat u tot
doorlezen brengt, dat u tot nadenken stemt en tot vervolg leidt: tot spreken en handelen. Het
onbestemde in mijn teksten zal u dan tot uw taal maken en opnemen in uw eigen discours.
Het daar van mijn schrijven wordt tot het hier van uw lezen gemaakt. De relevantie van mijn
dissertatie volgt niet uit mijn schrijfvaardigheid maar, zoals eerder aangegeven, ontstaat door
de lezenswaardigheid ervan. Niet schrijven is blijven, maar gelezen worden is de kwestie. Niet
het schrijven zelf leidt tot verbale vernieuwing en verstaanbaarheid op een plek der moeite,
slechts na het lezen (en daardoor geïnspireerd raken) kan een plek der moeite onder woorden
worden gebracht om daarover vervolgens een gesprek met betrokkenen aan te vangen.
De aanvang en het verloop van zo’n gesprek, dat natuurlijk ook uit een eigen spreken en
handelen kan ontstaan, heb ik eerder langs de uitschuifbare delen (de metafoor-contouren)
van de ‘taalhengel’ beschreven (zie paragraaf 4.6, met name Vignet 4.5). Aangezien deze metafoor-contouren, naar ik hoop, behoren tot het trillende profiel van mijn dissertatie wil ik deze
(als de bron van een taalstromingsleer) nogmaals onder de aandacht van u als lezer brengen:
1. Waar het besef ontstaat dat er geen woorden zijn om een besef op te roepen, kan de
bewustwording daarvan vertaald worden naar een constitutieve vraag. Er is sprake van een
‘vraag-metafoor’. In het geval van mijn dissertatie: De ‘hoe komt dat toch?’-vraag;
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2. Waar een constitutieve vraag is gesteld, kan door een daarmee ontsloten discours nadere vraagstelling plaatsvinden door het discours in haar ruimtelijkheid te onderzoeken
op haar zintuiglijkheid. Hiermee kunnen verstandelijkheden onder woorden worden
gebracht. Er is sprake van een ‘verstandelijkheids’-metafoor. In deze dissertatie betreft dat
onder meer de vragen naar verstaanbaarheid, begrijpelijkheid, scherpziendheid en leesbaarheid. Op dit argument richt zich Gergen’s Creating intelligibilities;
3. Waar in een discours de zintuiglijke waarnemingen onder woorden zijn gebracht, kan
het bewustworden van logische kortsluitingen in cognitieve structureringen en van plekken der moeite door storingen in een relatie, met gebruikmaking van metonymie, leiden
tot taalvernieuwing waarmee ook het discours zelf van aard verandert. Ik voel me daarvoor geïnspireerd door het bestaan of verstaan van een wilde uitwendigheid zoals door
Foucault onder woorden is gebracht. Een doordacht ingebracht metonyme roept op tot
spreken. Er is sprake van een spraakbeeld-metafoor. Door er gebruik van te maken, kan
het discours op zijn veranderlijkheid worden bevraagd. In deze dissertatie onder woorden
gebracht door het toepassen van het begrip opwerken.
4. Waar reuring ontstaat in het spreken, kunnen aansprekende metaforen of metonymen
door wederzijdse beïnvloeding van de te onderscheiden spreekcontouren tot een leerzaam
discours samenvloeien. Een discours waarmee het toekomende nader onder woorden kan
worden gebracht. Na verloop van tijd verletteren de metaforen en metonymen tot voegwoorden van het discours.Verletterlijking leidt tot een overgang van het tekenen met taal
naar het betekenen van taal, waarmee een verleden onder woorden wordt gebracht. In gedachte de stelling dat alle taal metaforisch van aard is, is er sprake van een beeldspraakmetafoor. In deze dissertatie ingebracht met de verbindingstaal van de MILEDA-benadering.
Een onderzoek naar het ont-verren van het onbestemde, in het geval van mijn onderzoek
de aangegeven weerbarstigheid van de ICT-problematiek bij de overheid, kan geïnspireerd
worden door een ‘Hoe komt dat toch?’- vraag. Maar gaandeweg kwam er nog een ‘Hoevraag’ bij me op: Hoe een besef op te roepen van het onbestemde? De vraag kwam bij mij op
bij het lezen van een van de meest trillende passages uit het onderzoek van de TK tijdelijke
commissie ICT-projecten bij de overheid (2014): “Verbeteringen rondom ICT-projecten van de
rijksoverheid beginnen bij het besef én de erkenning dat er iets werkelijk mis is gegaan. Dat
versterkt ook het lerend vermogen […]” (p. 91).
Het is dat besef dat ik hoop dat verkregen wordt door u als lezer. Pas nadat besef is gedaagd, kan de betrokken lezer behorend bij de overheidsgemeenschap zich gaan realiseren
wat eraan te doen is. In deze dissertatie heb ik daarover de nodige handreikingen aan het
papier toevertrouwd. Aan U als lezer of deze handreikingen voldoende trillend van karakter
zijn.Verhoeven (1991) geeft aan dat als eenmaal het besef is gekregen, er ook perspectief ontstaat: “[…] ‘Besef ’ is niet zozeer het resultaat van een voorafgaande intellectuele inspanning
als wel een intellectuele gunst of een geschenk dat, los van die inspanning of op een niet te
controleren manier daarmee verbonden is, verkregen wordt, bijna als een inval. […] Het is
datgene wat in ons ontwaakt bij de ontmoeting met de harde onontkoombare realiteit, juist
voor zover die hard, niet door ons bedacht, onontkoombaar en normerend is. […] De reali-
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teit slaat een bres in zijn autonomie, maar geeft ook […] vensters” (p. 23). Die vensters zijn
slechts (als te betreden of in te nemen ruimte) aanwezig in de realiteit in werksferen zelf. En
het is enkel de situatieve bewustwording van gedreven betrokkenen dáár die kan leiden tot
besef dat het echt anders moet én kan. Daar dient gesproken en gehandeld te worden. Dat
maakt de mens tot homo sapiens. Iets anders kan dan zijn gang gaan… de begroeting; zoals
ooit een lynx Lynkeus ontmoette.
Ik kan slechts hopen dat u zich aangesproken voelt en gangmaker wilt zijn of worden.
Met andere woorden, volg ook Lynkeus en u zult vinden… in de wilde uitwendigheid van
het toekomende. Het brengt mij, in het besef dat ruimte ons toekomt en tijd ons nalaat, tot
een ongehoorde uitspraak:
Niet de tijd van de verlichting maar de verluiding van de ruimte is hier de zaak!
Aan u (als verstaander) het spreken en het handelen om elders klaarheid te brengen.

Trossen los. Et vade…
Figuur 9.2: Het onvoltooide werk244

Achterliggende afbeelding betreft een omslag van The Great Instauration door Francis Bacon.
Het is een onvoltooid werk van Francis Bacon uit 1626.
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Dankwoord
In deze dissertatie behandel ik het onderwerp van onderzoek vanuit meerdere perspectieven. Ik schrijf richting u als lezer. Maar dat wat ik geschreven heb, is niet alleen uit mijzelf
voortgekomen.Wij zijn, zoals ik stel, gerelateerde mensen. Mijn denken en schrijven is mede
mogelijk gemaakt door velen uit mijn directe omgeving. Daarvoor wil ik allen dankzeggen.
Allereerst mijn beide promotoren Alexander en Laurens. Dat moet wat moeite gekost hebben om mijn steeds weer springende gedachten gestructureerd en leeswaardig aan het geduldige papier toe te laten vertrouwen.Tussen de snelheid van denken en de vertaling in zinnen,
waart de twijfel van het verstand. Het heeft even mogen duren. Maar met zeer veel waardering kijk ik op onze inspirerende gesprekken terug. Goed dat er in de wilde uitwendigheid
van het gangmaken ook bakens zijn. Met deze aanzet tot een emergentie filosofie weet ik mij nu
gesteund vanuit een lange geschiedenis van doordenkende twijfel en verstandelijke wijsheid.
Met veel genoegen kijk ik terug op mijn plaatsing als hoofd bureau bedrijfsvoering & informatievoorziening bij het Marinebedrijf. Theo, Nancy, Perry, Willem, Janet,Vincent, Anna,
Pieter-Jan, Frank-Jan, Klaas, Peer, Jim, Jan, Peter, Michel, Sybe, Willem, Erik en Joost: een
goed team om met elkaar een meer dan zware taak op te pakken: vanuit de praktijk ondersteuning geven aan de overgang naar een nieuwe ICT-omgeving. We werden niet goed
begrepen maar bleven goedhartig onze taken uitvoeren. In mijn vervolgplaatsing als adviseur
bedrijfsvoering bij de staf kon ik altijd terugvallen op jullie steun en een aantal van jullie
kwamen ook mijn nieuwe team versterken. Met dit team voor SAP Ondersteuning ging
een nieuwe ronde in om de overgang naar het SAP-pakket voor de operationele collega’s te
vergemakkelijken. Dat viel niet mee. Deze dissertatie is daar voor een deel de verslaglegging
van. Harry, Marco, Marco, Jeroen, Jeroen, Ronald, Ron, Rein, Lucienne, Warner, Derk, Gerke, Gerard, Hans en wederom Vincent, Joost, Sybe, Willem, Erik en Michel. Tussen plan en
uitvoering bleef gewerkt worden met passie en overtuiging. Maar helaas veelal tegen beter
weten in. Gelukkig zorgden de dinsdagmiddagborrels bij het havenetablissement Neptunus
voor het broodnodige verzetje op z’n tijd.
Dank en veel ontzag voor de operationele collega’s waarmee ik in gesprek mocht gaan: Peter, Marinka, Hans, Ruud en Boudewijn. Jullie spreken en handelen in het onbestemde kan als
inspirerend toonbeeld voor velen dienen. Dat geldt ook voor het toenmalige opgewerkte
brugteam van Hr. Ms. Rotterdam onder het commando van commandant Huub bij wie ik
het gangmaken op het Marsdiep weer eens in de praktijk kon ondervinden. Vakmanschap
verloochent zich niet. En is overdraagbaar gezien het indrukwekkende aanlopen van en afmeren in de haven van Palermo.
Maar onderzoeken vindt ook altijd plaats vanuit het thuislijke.Voor de ruimte die ik daarbij
gekregen heb, ben ik zeer dankbaar. Inmiddels zijn jullie -Sander, Steven en Estella- uitgevlogen en hebben ook Angenieta en ik een eigen vervolg aan het leven gegeven. Maar dat
neemt niet weg dat de herinneringen aan onze thuislijke sfeer mij zeer dierbaar zullen blijven. En straks ook nog opa van mijn eerste kleinkind. Opa Pieter gaat promoveren!
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Thuis gaat natuurlijk ook verder terug. De steun van mijn trotse pa is onvoorwaardelijk. Het is
dan ook een groot genoegen om juist op zijn 88e verjaardag mijn promotiebijeenkomst te kunnen organiseren. Ik hoop dan ook zeer dat hij er samen met Margot bij kan zijn; en niet achter
het scherm maar in de bijzondere ambiance van het academiegebouw zelf. Daar waar ik ook zus
Monique en broer Leo met hun gezinnen hoop te treffen. Leo die als drukker mijn dissertatie
door de persen zal laten geleiden. Onmisbare vakman! Want het is de drukker die de schrijver
met zijn boek verbindt. Jammer dat onze gastvrije moeder hiervan geen getuige meer kan zijn.
Ze zou met haar altijd open en hartelijke uitstraling als ze ons zag zeer genoten hebben.
Tenslotte zeer veel dank voor Rita, Heleen en Justine die met veel doorzettingsvermogen
mijn -in eerste instantie onooglijk Pieteriaans taalgebruik- voorzagen van de nodige leesbaarheidskanttekeningen. De spinsels in mijn hoofd weven zich soms tot bijzondere taalcreaties. Soms treffend, maar -helaas en onontkoombaar- vaak ook een ‘ietsie pietsie van de
wereld’. Sander deed nog een nuttige -‘ik lees het nog wel even door’-test en tot het laatste
moment -de deadline van de drukker nadert- haalt mijn vriendin Justine onverschrokken er
nog vele taalfoutjes uit. Ook het schrijven van een boek is teamwerk.
En ten slotte. Een onbestemde plaats werd een welbestemde plek.Vaak liep ik in mijn eentje
mijn eigen wereldwandelreis door Hortus Overzee; de botanische tuin in Den Helder waar
ik als een van de grondleggers al bijna 30 jaar aan de medewerkers en de vrijwilligers dienend en inspirerend ideeën mag aanreiken. Dankbaar dat ik daar gangmaker mag zijn. Het
is een plek der inspiratie geworden. In de
wilde uitwendigheid van mijn denken
ben ik altijd op reis. Maar het is de ervaring van een werkelijkheid -als situatieve bewustwording- die mij inspireerde
en motiveerde om het reisverslag op
schrift te stellen: deze dissertatie. Het
samenwerken op de hortus laat horen,
zien en voelen dat het echt mogelijk is
om dat wat voor velen onhaalbaar lijkt,
toch met-elkaar haalbaar te maken is.
Het gangmaken op het Marsdiep relateert zich aan de Marsdieppassage op de
hortus. Daar ontsprong het besef dat het
mogelijk is om een richting te vinden
waarmee de ICT-problematiek bij de
overheid opgelost kan worden. Besef
werd vervolgens spreken. Spreken werd
handelen. Et vade ….
Figuur S.1: De Marsdieppassage op Hortus Overzee
(foto: Ernie Enkelaar)
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Samenvatting
In deze dissertatie ben ik op zoek gegaan naar de achtergronden van de weerbarstige problematiek van ICT-projecten bij de overheid. De gevleugelde uitspraak is daarover dat ze te lang
duren, te veel kosten en te weinig opleveren.Vele onderzoekers zijn mij voorgegaan, maar er
is (ultimo 2019) nog steeds sprake van een weerbarstige problematiek. In 2007 stelt de Algemene Rekenkamer in een onderzoek naar die problematiek daarover al een prangende vraag:
Hoe komt dat toch? Het is deze vraag die ik als leidraad neem voor mijn onderzoek. Door
mijzelf deze vraag te stellen richt ik mijn vizier niet in eerste instantie op mogelijke verbeteringen in de aanpak van ICT-projecten, maar verbreed ik het perspectief van onderzoeken
naar nog niet eerder onder woorden gebrachte achtergronden of verbanden. Daarbij heb ik
gemeend mij ook tot ‘de zaak zelf ’ van de Informatie Communicatie (IC)-technologie te
richten. Mijn grondhouding in dit onderzoek is er een van verwondering, die resulteert in
het stellen en behandelen van vragen, met als onderzoeksvraag:
“In hoeverre is het ontstaan van de weerbarstigheid van de problematiek van ICT-projecten bij de
overheid nader te duiden, en hoe kan deze weerbarstigheid zodanig verhelderd worden, dat nieuwe perspectieven ontstaan op het slagen van deze projecten bij de overheid?” Gaandeweg zijn zo inzichten
ontstaan die betrokkenen bij ICT-projecten bij de overheid kunnen inspireren.
Als officier bij de Koninklijke Marine was ik tussen 2004 en 2015 betrokken bij het programma SPEER, dat verantwoordelijk was voor de invoering van een nieuw ICT-systeem
in de defensieorganisatie. Om afstand te nemen van mijn directe ervaringen, heb ik in 2010,
2011 en 2012 een reflexief dossier bijgehouden, waarin ik mijn ervaringen en inzichten
noteerde.
In hoofdstuk 1 en 2 houd ik deze uitgeschreven ervaringen aan tegen een analyse van
verschillende onderzoeken die in dezelfde periode zijn uitgevoerd. Door dit meervoudige
perspectief op de ICT-problematiek bij de overheid kom ik tot eerste bevindingen. De taal
van het (top)management en van de uitvoering, van de ICT-consultants en van de gebruikers verschilt aanmerkelijk. Het gesprek tussen hen komt niet of onvoldoende op gang. Ze
begrijpen elkaar niet. En vervolgens blijft een ICT-project achter bij de verwachtingen. Het
eindrapport van de tijdelijke Tweede Kamercommissie (2014) stelt dat “ […] verbeteringen
rondom ICT-projecten van de rijksoverheid beginnen bij het besef én de erkenning dat er
iets werkelijk mis is gegaan” (p. 91). Pas als dit besef bij de betrokken topmanagers is ingedaald zal het ‘lerend vermogen’ van de overheid versterkt kunnen worden. Maar kan een
abstractie als een overheid wel leren? Waar onderzoekers hun onderzoek veelal in rationele
taal beschrijven, gaat de stem van de uitvoerend betrokkenen verloren in abstracties; hun
werkelijkheid verschilt in de praktijk vooralsnog aanzienlijk van de papieren werkelijkheid
van de rapporten en de onderzoeken. Het perspectief van de gebruiker ontbreekt.
In hoofdstuk 3 ga ik op zoek naar nieuwe, verrijkende perspectieven. Zo ben ik geïnspireerd geraakt door de denkwijzen van sociaal constructionisten die zich laten leiden door een
poststructuralistische benadering. Zij beschouwen werkelijkheid als meervoudig. Een meervoudigheid die tot stand komt doordat betrokkenen er verschillende betekenissen aan geven.
Het begrip van werkelijkheid wordt zo een dynamisch begrijpen van synchroon aanwezige
werkelijkheden. Taal speelt daarbij een funderende rol. Als taal verandert, verandert werke-
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lijkheid. Deze opvattingen sluiten aan bij mijn bevindingen in de praktijk van de uitvoering.
Er is sprake van verschillende werkelijkheidsopvattingen binnen de context van ICT-projecten bij de overheid. Willen we deze verschillende opvattingen op elkaar laten aansluiten, dan
vormt een taal waarin betrokkenen met elkaar in gesprek kunnen gaan over veranderingen
de voornaamste conditie voor een succesvol ICT-project.
Ik ga op zoek naar een taal en een taalstromingsleer waarin zo’n verandering kan worden
ingebed. In deze dissertatie presenteer ik de eerste aanzetten. De wijze waarop ik de zoektocht onderneem is van belang, want ik start bij de gebruikers van de nieuwe ICT-systemen.
Het is hun werkelijkheid die veranderd wordt. De taal van de verandering moet op het taalgebruik van de praktijk aansluiten. Dat vraagt om een Copernicaanse wending.
Maar ook onderzoekers zelf ontkomen niet aan het bestaan van meervoudige werkelijkheden. Zo is mijn dissertatie pas relevant als hij wordt gelezen en vervolgens inspireert tot
aanpassen van gedrag en gesprek. Om dat ‘gelezen worden’ te bereiken ga ik op zoek naar
intelligibilities (verstandelijkheden). Gegeven de verbinding tussen taal en werkelijkheid, leg
ik mij vooral toe op het verkrijgen van verstaanbaarheid als een van die verstandelijkheden.
Verstaanbaarheid die moet ontstaan in een meervoudigheid van werkelijkheden. Daar speelt
het onderkennen van (een) verschil een rol; voor het oplossen van een verschil gaat het niet
alleen om de inhoud (‘het wat’) maar juist ook om de context (‘het hoe’) waarin het verschil
wordt onderkend en als consequentie weer verschillend wordt bezien. Op deze wijze kunnen
betrokkenen deze contexten als in een dynamics of becoming herorganiseren. Contexten, benaderingen en paradigma’s veranderen zodoende gaandeweg en de vraag wordt: Hoe kan je dit
veranderingsproces beïnvloeden? Maas (1999) nodigt zijn lezers uit om daarmee ‘spelenderwijs’ aan de slag te gaan. In mijn dissertatie pak ik deze handschoen op. Ook volg ik Wierdsma
(2005). Hij pleit voor een continue afwisseling van denken en doen waarbij werkervaringen
worden uitgewisseld, een proces van co-creatie. Voor een vruchtbaar samenwerken dienen
betrokkenen in gesprek met elkaar te zijn of te komen. Als ‘dialogen’ niet tot stand komen en
reflecteren op bestaande kaders uitblijft dan is er sprake van een plek der moeite.
Veranderen vindt plaats binnen de dynamiek van het discours. Maar hoe is het
beïnvloeden van het discours volgens filosoof Michel Foucault (1988), munter van het
begrip, mogelijk? En welke rol speelt het gebruik van beeldspraak daarbij? In hoofdstuk 4 besteed
ik verder aandacht aan de rol van beeldspraak in het veranderen van een discours. Chia (1996)
geeft aan dat met een metafoor een eerste betekenis kan worden verleend aan een taaluiting, daar
waar het uitspreken van gedachten aanloopt tegen “limitations and inadequacies of the language” (p.
137). Daarmee kan een paradigmaverschuiving in gang worden gezet.Voor Morgan (1996) blijft
van belang dat we beseffen dat we metaforen gebruiken als we het over metaforen hebben. Het
kan helpen bij het creëren van inzichten en begrip met betrekking tot verschillende perspectieven. Hij wijst naast het metaforen maken ook op het gebruikmaken van metonymie. Van Twist
(1994) heeft het metaforen-gebruik bij bestuurskundigen onderzocht en legt ook de nadruk op
gebruik van taal.Voor hem is context vooral een con-tekst waarbij hij de inperkingen door het
discours benadrukt. Hij pleit voor het toepassen van afwisselende benaderingen met verhalen.
Daarvoor geeft hij een aantal argumenten die voor mij een eerste aanzet geven voor een taalstromingsleer op basis waarvan een vernieuwd en verbindend discours kan ontstaan.
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In hoofdstuk 5 vervolg ik met het beschrijven en analyseren van twee benaderingen die
de nadruk leggen op het taalgebruik waarmee een gewenste verandering kan worden ondersteund. De eerste benadering (Terlouw & Van Twist, 2014) reikt een methodologie aan
waarbij het stellen van vragen centraal staat. Deze vragen zijn erop gericht een betrokken
veranderaar een ‘eigen taal’ te laten ontwikkelen waarmee hij de taal in de staande organisatie
en de taal die meekomt met de gewenste verandering (e.g. als gevolg van een ICT-project)
kan verbinden door wederzijds onbegrip en misverstanden weg te nemen. Daarvoor dient
door de betrokken veranderaar wel de praktijk onder woorden te worden gebracht. Met de
tweede benadering, MILEDA genaamd en door mijzelf opgesteld, ga ik op zoek naar zo’n
eigen taal. De benadering is vooral tot stand gekomen op basis van ervaringen, opgedaan
tijdens de duur van het programma SPEER. Ik constateerde dat er met het aanvangen van
de voorbereidingen op de introductie van het nieuwe ICT-systeem SAP vele nieuwe termen
werden geïntroduceerd door de ICT-consultants. Een van die nieuwe termen betrof het begrip legacy (bedrijfserfenissen). Mij bleek dat niet alleen de ICT-systemen verouderd waren,
maar dat ook bij andere aspecten van de bedrijfsvoering de ondervonden werkelijkheden in
de praktijk niet meer overeenkwamen met de formele werkelijkheid die veelal op schrift was
gesteld. Het oppakken van slechts een paar van de aspecten van een bedrijfsvoering zie ik
als een van de belangrijkste oorzaken van het ‘te lang, te duur en te weinig opgeleverd’ van
het programma SPEER. Met het opstellen van de MILEDA-benadering heb ik gepoogd de
overige aspecten onder woorden te brengen en in een samenstelling gelijkwaardig aan elkaar
te verbinden. Deze aspecten, die ik stramienen noem, kunnen vanaf het eerste begin van een
ICT-project in onderlinge samenhang worden opgepakt. Gebeurt dit niet dan is er een gerede kans op teleurstellingen en komen gewenste veranderingen niet tot stand.
Maar iets bedenken is echt wat anders dan het bedachte in praktijk brengen. Ook ik zelf
heb dat ondervonden. De verbindingstaal beoogt om in gesprek te komen en is daarmee
als relationeel bedoeld, maar bleek door de wijze van presenteren en communiceren vooral
rationeel van aard. De presentaties van MILEDA stonden bol van allerhande begrippen met
pijltjes ertussen en bullets met puntige uitspraken. Maar daarmee is nog geen gesprek te voeren. Een bescheidener presentatie van de benadering bleek benodigd.
Er ontstond gaandeweg mijn onderzoek nog een besef. Een plek der moeite is vooral
ook en ten eerste een plék der moeite. Het is een locatie, waar dan ook, waar problemen als
reëel worden ervaren. Een plaats waar bewustwording ontstaat. Wie komen er op die plaats
samen? Hoe spreken ze daar met elkaar? Zijn daar alle betrokkenen wel aanwezig of zijn er
ook afwezig (letterlijk of figuurlijk) en alleen van een afstand betrokken? Er wordt in de onderzoeken veel gesproken over context of con-tekst maar wat zegt dat over de ruimte (positie
en afstand, ‘het waar’) waar gebeurtenissen plaatsvinden. Pas op een plek zelf kan een theorie
pragmatische implicaties hebben.
In hoofdstuk 6 verdiep ik mijn onderzoek. Ik verschuif gaandeweg mijn aandacht van
het kritisch analyseren van de ICT-problematiek naar een meer genealogisch zoeken naar
verrijkende perspectieven om de weerbarstigheid van ICT-projecten te doorbreken. De filosoof Peter Sloterdijk (2003, 2009) schetst een breed perspectief over de mens en de ruimte
die hij inneemt. Ik stel mij nieuwe vragen in verwondering. Zou het kunnen zijn dat in
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reële zin ‘grond onder de voeten houden’ juist nieuwe bevindingen kan opleveren? Dat die
gronding niet in een oorspronkelijker (te ‘ont-dekken’) discours is gelegen maar zich in een
ons allen omringende ruimte bevindt? Dat is een nieuwe intrigerende invalshoek. Verdere
vragen komen bij mij op: Zijn discoursen ruimtelijk te situeren? Vervolgens bij instemming:
Hoe kunnen we die ruimte begaanbaar maken? En als kernvraag: Hoe kunnen we ons in
die ruimte verstaanbaar maken? Sloterdijk (2003) gaat uitgebreid in op omgevingen waarin
mensen met elkaar verkeren. De mens ziet hij als een sociaal wezen dat ruimtelijke omgevingen, door hem sferen genoemd, bewoont. In deze sferen geldt voor mensen “niet zozeer
wat ze zijn” maar “waar ze zijn” (p. 22). Hierbij geldt het primaat van het ‘buiten’: “We zijn
in een ‘buiten’ dat binnenwerelden draagt” (p. 23). Sfeervorming betekent “het creëren van
een binnenruimte” (p. 9).
Sloterdijk introduceert door het begrip sfeer een ruimteschepping met een semi-statisch en zelfs dynamisch karakter. Waar een binnen is, is ook een buiten terwijl tussen beide
interferentie optreedt en ook afzonderlijke ontwikkeling mogelijk is. “Ordening is in dit
verband vooral het resultaat van interieur op exterieur.” Zo zijn sferen “ruimtescheppingen
die als immuunsysteem werken” (p. 23). Sferen ontstaan in gemeenschap. Mensen zijn voor
Sloterdijk in eerste plaats dieren die “samen-horen” (p. 340) en leven in een sfeer met-elkaar.
Voor hem is het ‘bij-elkaar-horen’ doorslaggevend. Als de mens in sferen is, is hij of zij met
name lid van een ‘sonosferische’ gemeenschap waar de tuning plaatsvindt op de sonosfeer, de
sociale binnenruimte van zijn groep. De tuning op een gemeenschappelijke sonosfeer waarbij
de samenleving als medium fungeert, heeft in de huidige tijd geleid tot “[…] gesocialiseerde
mensen die in elkaar verstrikt en zichzelf kwijt zijn” (p. 394). “[…] binnen is volledig overgegaan in het buiten.” Hij wil zich echter niet bij deze constatering neerleggen. Sloterdijk
geeft daarbij wel aan de waarheid niet meer in de innerlijke mens te zoeken, maar in de
“onvertrouwdheid van het uiterlijke”. En stelt zich de vraag: “Waar zijn we, wanneer we in
het onvertrouwde zijn” (p. 396)?
De vraag wijst op een plék der moeite. Wat zegt ons het onvertrouwde? Een begrip dat
een vertaling is van het Duitse das Ungeheure dat toepasselijker als het onbestemde kan worden
vertaald. Als Sloterdijk stelt dat ‘het binnen’ inwerkt op ‘het buiten’ en dit buiten blijkt onvertrouwd, dan zal vanuit een hier (het binnen) een gang naar het daar (het buiten) dienen
te ontstaan. Daar kan dan weer hier worden. Hoe kan die ‘mediale’ gang begaanbaar worden
en daarmee de verstaanbaarheid vergroot? Er zijn nog geen woorden voor. Er is wel een
stemming, maar nog geen ‘bestemming’. De gang wordt onbestemd ingegaan. De vraag die
voorligt luidt: Hoe vertrekken we vanuit het onbestemde?
Als een sfeer zich, aldus Sloterdijk (2003), kenmerkt als een medium voor “sonosferische
communards” (p. 340) en hij stelt dat zo’n sfeer een ruimte is “waarin vervangingen mogelijk
zijn” en die openstaat voor “nieuwe media” (p. 274), kan dan het veranderen van het taalgebruik ICT-projecten met meer kans op succes laten verlopen? De stelling is dat de alom
toegepaste bouwkundige metaforen te weinig vitaal zijn om gewenste veranderingen in de
uitvoering van ICT-projecten bij de overheid te bewerkstelligen. Het toepassen van een dynamisch stromende metaforenfamilie ligt bij veranderingen voor de hand. Met het introduceren
van een andere metaforenfamilie beoog ik in deze dissertatie mijn aanpak verder te verdiepen.
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In hoofdstuk 7 verplaats ik me met een kleine filosofie van het opwerken in het maritieme discours van de marine. Het bevaren van wereldzeeën is een voortdurend gaan van
hier naar daar en van daar naar hier. Hoe verloopt dat navigeren? Hoe komt de samenwerking
van de teams aan boord tot stand? Hoe leren en oefenen zij -opwerken genoemd- om uiteindelijk daar waar nodig succesvol te opereren? Hoe verloopt het gesprek als een plek der
moeite wordt waargenomen? Door het doelbewust inbrengen van marinemetaforen heb
ik inzicht verkregen in de wijze waarop direct-betrokkenen organiseren in een praktijk die
voortdurend verandert. De taal van het navigeren en het opwerken is vertrouwd voor militaire zeevarenden. Door te oefenen in oefengebieden (opus et locus) worden vaardigheden
opgedaan die later toegepast kunnen worden in een operatiegebied (locus et opus) waarbij
onbestemdheid een gegeven is. Hoe spreken militaire zeevarenden elkaar aan als ze zich
voorbereiden op een mogelijke reis naar een plek der moeite? Hierbij maak ik ook gebruik
van gesprekken die ik heb gevoerd met een aantal leidinggevenden die in de praktijk ervaring hebben opgedaan op plekken der moeite. Hoe zijn ze daarmee omgegaan? Hoe spreken
zij? Wat verstaan zij onder situational awareness? Hoe neemt de mens, geconfronteerd met de
voortdurende en voortgaande verandering van tijd en ruimte positie in? Met de aanwijzingen die Sloterdijk mij aanreikt en de relatie die hij in zijn werk legt met het werk van filosoof
Martin Heidegger (1998) heb ik me verdiept in diens opvattingen over ruimte. Zo plaats ik
onder andere zijn begrip ont-verren (omzichtig naderbij brengen) in een maritieme sfeer.
Ook leg ik een verbinding met een ander funderend begrip in het denken van Heidegger:
zorg. Door welke gebeurtenissen is die zorg bij de uitvoering van ICT-projecten dan mogelijk tekortgeschoten? Wat is in het onbestemde onbesproken gebleven? In het onderzoek naar
‘de zaak zelf ’, plaats ik een plek der moeite in een sfeer van gebeurtenissen die tot een plék
der moeite leiden. Al empirisch filosoferend (Dubbeld 2005) benoem ik zo fenomenen die
een achterliggende grammatica vormen van enerzijds een hardnekkige ICT-problematiek,
maar anderzijds ook van een succesvol opwerken van bemanningen van de Koninklijke Marine. De locatie doet ertoe. Niet alleen als plaats zelf of plek der moeite, maar vooral ook als
positionering binnen het gebeurteniskarakter van een spreken en handelen (Arendt, 2009).
Een sfeer zorgt voor een context maar wordt allereerst (als een emergentie) door het spreken
en handelen opgeroepen.
In een opgewerkte gemeenschap kan er gesproken en gehandeld worden. Condities zijn
gecreëerd. Situatieve bewustwording klaart het onbestemde. Lokalisatie bepaalt het ergens.
Situationeel spreken en handelen volgt. Posities worden ingenomen en zorg wordt verleend.
Opgewerkt zijn is de menselijke conditie voor het verkrijgen van situatieve bewustwording.
Gangmakers zijn de verkenners, vormen de voorhoede en zetten zichzelf en anderen in gang.
Zij creëren sprekend en handelend verstaanbaarheid.
In hoofdstuk 8 verwerk ik de verrijkende inzichten in een beschrijving, in voorlopigheid, van de MILEDA-benaderingswijze. Startpunt is het stellen van een viertal vragen over
een gewenste verandering: Begrijpen we het? Kunnen we het uitvoeren? Kunnen we het
beheren? En, krijgen we het operationeel? Betrokken teams die een gewenste verandering
gaan begeleiden of ondergaan kunnen met elkaar eerst deze vragen oppakken om gedeelde
inzichten te verwerven alvorens ze de uitvoering van de daadwerkelijke introductie van een
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nieuw ICT-systeem ter hand nemen. Met deze vragen kunnen gesprekken opgestart en gevoerd worden tussen de degenen die bij de bedrijfsverandering zijn betrokken. Het team dat
de verandering begeleidt staat daarbij niet buiten die bedrijfsverandering maar participeert
daarin. De MILEDA-benadering beoogt geen aanpak of representatief model van een veranderwerkelijkheid te zijn. Het reikt een bedrijfsvocabulaire aan om gesprekken te voeren in
een sfeer waarin de gewenste verandering zich, te midden van vele andere veranderingen, in
de praktijk voordoet. Waar mensen organiseren, organiseren zij veranderingen. Maar de MILEDA-benadering realiseert veranderingen niet. Dat is aan betrokkenen zelf voorbehouden.
Spreken en handelen in en met het aangereikte vocabulaire kan wel de daarvoor benodigde
inzichten opleveren. Inzichten waarmee gunstige condities voor een succesvolle begeleiding
al co-creërend tot stand kunnen komen.
Het ware onderwerp van het ondersteunen van veranderingen, in het bijzonder het aanvangen van een ICT-project, is overigens het tot stand brengen van de bewustwording bij alle
betrokkenen dat een bedrijfspraktijk als een sfeer is, vervuld van gebeurtenissen (hoofdstuk
9). De veranderaar toont zich daarbij als een gissende onderzoeker die zich aan de hand van
nieuwe waarnemingen van gebeurtenissen steeds weer probeert aan te passen aan de situatie,
die hij zelf mede laat ontstaan. Het is de situatieve bewustwording van gebeurtenissen die
zich aan het voltrekken zijn, die er toe doet. Gebeurtenissen waarvan het waarneembare
emergeert tot betekenisvolle inzichten die ingebracht kunnen worden in gesprekken onderling en daarmee het verschil kunnen maken. Dat is de premisse van het besef van dat wat er
gaande is op een plék der moeite. Het besef ook dat alle betrokkenen in gezamenlijkheid
doet leren. Het ontbreken ervan zal, naar mijn inschatting, de berg van ICT-onderzoeksrapporten verder laten groeien.
Met deze dissertatie, die in zijn leesbaarheid hopelijk verstaanbaar is en waarin ik wens
dat de ‘hoe komt dat toch?’-vraag ook u als lezer inspireert tot het stellen van vragen in verwondering, doe ik een handreiking in taal, inzicht én handelen om de weerbarstigheid van
de ICT-problematiek te doorbreken. Daarmee zijn de plékken der moeite in de overheidsgebouwen echter nog niet omgevormd tot havens van bestemming. Er zal nog veel water
door het Marsdiep stromen. Maar een nieuw oriënteren op het toekomende is mogelijk. Het
te voeren bedrijfsbestek ligt gereed. Het gangmaken op het Marsdiep kan aanvangen.Trossen
los. Et vade…

309

Summary
Making pace at the Marsdiep
In this dissertation, I looked for the backgrounds of the persevering problems of ICT projects
of the government.The winged expression is that they take too long, cost too much and yield
too little. Many researchers have preceded me, but at the end of 2019 there is still an unruly
problem. In 2007, the Netherlands Court of Audit already asked a pressing question in an
investigation into this problem: how is that so? It is this question that I take as a guideline for
my research. By asking myself this question, I am not focusing primarily on possible improvements in the approach to ICT projects, but I am broadening the perspective of research into
previously undeclared backgrounds or connections. In doing so, I thought I would also address “the matter itself ” of Information Communication (IC) technology. My basic attitude
in this research is one of amazement, which results in asking and dealing with questions, with
the research question: “To what extent is it possible to clarify the unstable nature of the problems of ICT projects in government, and how can this unstable nature be clarified in such a
way that new perspectives emerge on the success of these projects in government?” Gradually,
this has created insights that can inspire those involved in government ICT projects.
As an officer of the Royal Netherlands Navy, I was involved in the SPEER program
between 2004 and 2015, which was responsible for the introduction of a new ICT system
in the Netherlands defence organization. In order to distance myself from my direct experiences, I kept a reflexive file in 2010, 2011 and 2012, in which I recorded my experiences
and insights.
In chapters 1 and 2, I hold these written experiences against an analysis of various studies carried out in the same period. With this multiple perspective on the ICT problems in
government, I come to initial findings. The language of the (top) management and of the
implementation, of the ICT consultants and of the users differs considerably. The conversation between them does not get a sufficient start. They don’t understand each other. And
then an ICT project lags behind expectations. The final report of the temporary committee
of the Netherlands Second Chamber (2014) states that “Improvements in national government ICT projects start with the realization and recognition that something has really gone
wrong” (p.91). Only once this awareness has subsided among the (top) managers involved
will it be possible to strengthen the government’s “learning capacity”. But can an abstraction
like a government really learn? Whereas researchers often describe their research in rational
language, the voice of the executive actors is lost in abstractions; their reality in practice still
differs considerably from the paper reality of the reports and studies. The perspective of the
user is lacking.
In chapter 3 I look for new, enriching perspectives. For instance, I have been inspired by
the ways of thinking of social constructionists who are guided by a poststructuralist approach.
They regard reality as plural, coming about through differences in the meanings given to it
by those involved. The understanding of reality thus becomes a dynamic understanding of
synchronously present realities. Language plays a fundamental role in this. When language
changes, reality changes. These views are in line with my findings in the practice of im-
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plementation. There are different perceptions of reality within the context of ICT projects
within the government. If we want to link up these different views, a language in which
those involved can talk to each other about changes is the most important condition for a
successful ICT project. I am looking for a language and a language flow theory in which
such a change can be embedded. In this thesis I present first steps towards this. The way I
conduct the search is important, because I start from the users of the new ICT systems. It
is their reality that is being changed. The language of change has to match the language of
practice.That requires a Copernican twist. But even researchers themselves cannot escape the
existence of multiple realities. For example, my Ph.D. thesis is only relevant when it is read
and then inspires to adapt behavior and conversation. In order to achieve that “being read”,
I go in search of intelligibilities (mentalities). Considering the connection between language
and reality, I mainly focus on obtaining intelligibility as one of these intellectualities. Understandability that must arise in a plurality of realities. There, the recognition of (a) difference
plays a role; to solve a difference it is not only about the content (“the what”) but also about
the context (“the how”) in which the difference is recognized and is being seen differently
as a consequence. In this way, those involved can reorganize these contexts as in a “dynamics
of becoming”. Contexts, approaches and paradigms thus gradually change, and the question
becomes: How can you influence this process of change? Maas (1999) invites his readers to
“playfully” work with this. In my dissertation, I take up this gauntlet. I also follow Wierdsma
(2005). He pleads for a continuous alternation of thinking and doing in which work experiences are exchanged, a process of co-creation. In order to have a fruitful collaboration, those
involved should be or come into discussion with each other. If “dialogues” do not take place
and do not reflect on existing frameworks, then this is called a place of difficulty.
Change takes place within the dynamics of the discourse. But how is, according to philosopher Michel Foucault (1988), influencing the discourse itself possible? And what role
does the use of imagery play in this? In chapter 4, I will pay further attention to the role of
imagery in changing a discourse. Chia (1996) indicates that with a metaphor a first meaning
can be given to a language utterance, where the pronunciation of thoughts runs up against
“limitations and inadequacies of the language” (p. 137). With this a paradigm shift can be set
in motion. For Morgan (1996) it remains important to realize that we use metaphors when
we are talking about metaphors. It can help to create insights and understanding with respect
to different perspectives. In addition to creating metaphors, he also points to the use of metonymy.Van Twist (1994) has researched the use of metaphors by governmental experts and
also emphasizes the use of language. For him, context is mainly a “con-text” in which he
emphasizes the limitations of discourse. He advocates the use of alternating approaches with
stories. To this end, he gives a number of arguments that, for me, give the first impetus to a
language flow theory on the basis of which a renewed and binding discourse can emerge.
In chapter 5, I continue by describing and analyzing two approaches that emphasize the
use of language to support a desired change. The first approach (Terlouw & van Twist, 2014)
provides a methodology in which asking questions is central. These are aimed at allowing
an involved change-maker to develop an “own language”, with which he can connect the
language in the standing organization and the language that comes along with the desired
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change (e.g., as a result of an ICT project) by removing mutual misunderstandings and incomprehension. To do this, the person involved in the change has to put the practice into
words. With the second approach, called MILEDA and drawn up by myself, I start looking
for a language of my own. The approach has mainly come about on the basis of experiences
gained throughout the duration of the SPEER program. I noticed that with the start of the
preparations for the introduction of the new ICT system SAP, many new terms were introduced by the ICT consultants. One of those new terms concerned the concept of legacy
(business inheritance). It turned out to me that not only the ICT systems were outdated, but
also in other aspects of business operations the realities experienced in practice no longer
matched with the formal reality that was often recorded in writing. I see picking up only a
few of the aspects of business operations as one of the main causes of the “too long, too expensive and too little” of the SPEER program. In drawing up the MILEDA approach, I tried
to put the other aspects into words and to connect in an equal composition. These aspects,
which I call grids, should be taken up from the very start of an ICT project. If this does not
happen, there is a good chance of disappointment and the desired changes will not come
about.
    But inventing something is really a lot different than putting it into practice. I have experienced this myself.The connecting language intended to be relational, but because of the way
of presenting and communicating it was mainly rational in nature. MILEDA’s presentations
were full of all kinds of concepts with arrows in between and bullets with pointed statements.
But there is no conversation possible with them yet. A more modest presentation of the approach proved necessary.
Gradually, my research developed another awareness. A place of effort is also, and first of
all, a pláce of effort. It is a location, anywhere, where problems are experienced as real. A place
where awareness arises. Who is coming together in that place? How do they speak to each
other there? Are all those involved there or are they absent (literally or figuratively) and only
involved from a distance? In the studies there is a lot of talk about context or “con-text”, but
what does that say about the space (position and distance, “the where”) where events take
place? Only in a place itself a theory can have pragmatic implications.
In chapter 6, I deepen my research in more detail. I gradually shift my attention from the
critical analysis of ICT problems to a more genealogical search for enriching perspectives in
order to break through the stubbornness of ICT projects. The philosopher Peter Sloterdijk
(2003, 2009) sketches a broad perspective on people and the space they occupy. I ask myself
new questions in amazement. Could it be that, in a real sense, “keeping ground under one’s
feet” could actually produce new findings? That this grounding is not situated in a more
original (to be “dis-covered”) discourse but in a space surrounding us all? That is a new and
intriguing angle of approach. Further questions occur to me: Are discourses spatially suitable?
Then, when we agree: How can we make that space passable? And as a key question: How
can we make ourselves understood in that space? Sloterdijk elaborates on the environments
in which people live together. He sees man as a social being that inhabits spatial environments, which he calls spheres. In these spheres the rule for people is “not so much what they
are” but “where they are” (p. 22). Here the primacy of the “outside” applies: “We are in an
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“outside” that carries inner worlds” (p. 23). Atmosphere formation means “the creation of an
inner space” (p. 9).
Sloterdijk introduces through the concept of atmosphere a spatial creation with a
semi-static and even dynamic character. Where there is an inside, there is also an outside
while interference occurs between the two and separate development is also possible. “In
this context, order is mainly the result of interior on exterior”. Spheres, for example, are
“space creations that act as immune systems” (p. 23). Spheres arise in community. To Sloterdijk, humans are primarily animals that “belong together” (p. 340) and live in an atmosphere
with each other. For him, “belonging together” is decisive. If man is in spheres, he or she
is in particular a member of a “sonospheric” community where tuning takes place on the
sonosphere, the social inner space of his group. In the present day the tuning to a common
sonosphere in which society functions as a medium has led to “[...] socialized people who
are entangled in each other and have lost themselves” (p. 394). “[...] inside has completely
merged into the outside.” However, he does not want to resign himself to this observation.
Sloterdijk indicates that he no longer searches for the truth in the inner being, but in the
“unfamiliarity of the outer”. And asks himself the question: “Where are we when we are in
the unfamiliar” (p. 396)?
The question points to a pláce of difficulties. What does the unfamiliarity tell us? A concept that is a translation of the German das Ungeheure that can be translated more appropriately as the “undefined”. If Sloterdijk argues that “the inside” has an effect on “the outside”
and this outside turns out to be unfamiliar, then from a ‘here’ (the inside) a corridor to the
‘there’ (the outside) should arise. ‘There’ can then become ‘here’ again. How can this “medial” gait become practicable and thus increase intelligibility? There are no words yet. The
present question is: How do we start from the indefinable? If, according to Sloterdijk (2003),
an atmosphere is characterized as a medium for “sonospheric communards” (p. 340) and he
states that such an atmosphere is a space “in which replacements are possible” and is open to
“new media” (p. 274), can changing the use of language make ICT projects more successful?
The proposition is that the ubiquitous architectural metaphors are not vital enough to bring
about desired changes in the implementation of ICT projects in government. Applying a
dynamically flowing family of metaphors is obvious in the case of changes. With the introduction of a different family of metaphors I aim to further deepen my approach in this thesis.
In chapter 7, I move with a small philosophy of operational training in the maritime
discourse of the navy. Navigating the world’s oceans is a constant going from here to there
and from there to here. How does that navigating work? How do the teams on board work
together? How do they learn and practice - called “operational training” - in order to eventually operate successfully where necessary? How does the conversation proceed when a place
of effort is perceived? By deliberately introducing naval metaphors, I have gained insight
into the way directly involved people organize themselves in a practice that is constantly
changing.The language of navigation and operational training is familiar to military seafarers.
By practicing in training areas (opus et locus) skills are gained that can later be applied in an
operational area (locus et opus) where indeterminacy is a given. How do military seafarers
address each other when they prepare for a possible voyage to a place of effort? I also make
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use of the conversations I have had with a number of supervisors who have gained experience in practice at trouble spots. How did they deal with this? How do they speak? What do
they understand by situational awareness? How do people, confronted with the constant and
ongoing change of time and space, take up a position? With the directions Sloterdijk has given me and the relationship he has established in his work with the work of philosopher Martin Heidegger (1998), I have delved into his views on space. Among other things, I place his
concept of ‘cautiously bringing it closer’ in a maritime atmosphere. I also make a connection
with another fundamental concept in Heidegger’s thinking: care. What are the events that
may have led to a lack of care in the implementation of ICT projects? What has remained
undiscussed in the indefinable? In the research into “the case itself ”, I place a place of effort
in an atmosphere of events that lead to such a place. Empirically philosophizing (Dubbeld
2005), I identify phenomena that form an underlying grammar of, on the one hand, a persistent ICT problem and, on the other hand, a successful reprocessing of Royal Netherlands
Navy crews. The location matters. Not just as a place itself or a place of effort, but especially
as a position within the event character of speaking and acting (Arendt, 2009). An atmosphere
provides a context but is first and foremost (as an emergence) evoked by speaking and acting.
In an operational community it is possible to talk and act. Conditions are created. Situational
awareness clarifies the indefinable. Localization determines the ‘where’. Situational speaking
and acting follow. Positions are taken and care is provided. To be practiced is the human
condition for obtaining situational awareness. ‘Pacemakers’ are the scouts, form the vanguard
and set themselves and the others in motion. They create speaking and acting intelligibility.
In chapter 8, I incorporate the enriching insights into the description, provisionally, of
the MILEDA approach. The starting point is to ask four questions about a desired change:
Do we understand? Can we execute it? Can we manage it? And, do we get it operational?
Involved teams who are going to supervise or undergo a desired change must first address
these questions together in order to gain shared insights before they start implementing the
actual introduction of a new ICT system.These questions can be used to initiate and conduct
conversations between those involved in the business change. The team that supervises the
change is not outside the business change but also participates in it. The MILEDA approach
is not intended to be an approach or a representative model of a change reality. It provides a
business vocabulary for conducting conversations in an atmosphere where the desired change
takes place in the midst of many other changes.Where people organize, they organize change.
But the MILEDA approach does not realize change. That is reserved for those involved.
Speaking and acting in and with the provided vocabulary can provide the necessary insights.
Insights with which favorable conditions for a successful accompaniment can be co-created.
The real subject of supporting changes, particularly the commencement of an ICT project, is raising the awareness among all those involved, that a business practice is like an atmosphere, filled with events (chapter 9). The ‘pacemaker’ shows himself to be a guessing
researcher who, on the basis of new observations of events, continually tries to adapt to the
situation, which he helps to create. It is the situational awareness of events that are taking
place that matters. Events of which the perceptible emerges into meaningful insights that
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can be brought into conversations with each other and thus make the difference. That is the
premise of the awareness of what is going on at a place of trouble. It is also the realization
that all those involved learn together. The lack of it will, in my estimation, further grow the
mountain of ICT research reports.
With this dissertation, which I hope can be understood in its readability and in which I
wish that the ‘how is that so?’-question also inspires you as a reader to ask questions in amazement, I extend a helping hand in language, insight and action to break through the unruly
ICT problems.This does not mean, however, that the areas of effort in government buildings
have yet been transformed into ports of destination. There will still be a lot of water flowing
through the Marsdiep. But a new orientation on the future is possible. The business specifications to be carried out are ready. A start can be made at the Marsdiep. Cast off. Et vade...
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Bijlagen
Bijlage 1. Modaliteiten van verandering
Tabel B1: Modaliteiten van verandering 245.
Niveau van
verandering

Beschrijving

Handelingsvarianten
en kenmerken

1e orde
verandering

Verbeteren (improvement) als een verandering van de
eerste orde, aangezien we de definitie van wat de
organisatie is in stand houden.
Het zijn veranderingen binnen gekende constructieregels.

Development
Callibreren
Binnen context
Bargaining
Game
Positief sturen
Metafoor gebruiken
Communicatie
Monoparadigma
Intra-intra conflicten

2e orde
verandering

Gedaanteverwisseling (transition, conversion) als een
verandering van de tweede orde, omdat we de ene
definitie van organisatie naast een andere definitie
zetten en de mogelijkheid openen om te kiezen.
Het gaat om een situatie waarin men gaat van een
kenbare definitie (en daarmee samenhangende
constructieregels) naar een bekende, nieuwe definitie.

Transitie
Reframing
Over context
Negotiating
Play
Negatief sturen
Metafoor veranderen
Metacommunicatie Multiparadigma
Intra-inter conflicten

Ne orde
verandering

Gedaantevorming (transformation, evolution) als een
verandering van de derde orde, waarbij we op zoek
gaan naar een vorm van organisatie waarover we tot
dusver niet beschikten en waarvan we niet weten
hoe die eruit zou kunnen zien. Hier gaat men van
een kenbare definitie (en dito) constructieregels) naar
een niet-gekende definitie (en spelregels).

Transformatie
Frame breaking
Over context productie
Bargaining + negotiating
Game(ing) + play(ing)
Positief + negatief sturen
Metaforiseren
Meta metacommunicatie
Metaparadigma
Inter-intra conflicten

245

Van Dongen et al. (1996), p. 231.
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Bijlage 2. Configuratiebenadering en het con-tekstualisme
Tabel B2: Analyse-schema’s van de configuratiebenadering en het con-tekstualisme
(Van Twist, 1994, p. 171).
De configuratie-benadering

Het con-tekstualisme

1 Het netwerk: welke actoren zijn er te
onderscheiden?

1. H
 et discours: welke teksten zijn er te
onderscheiden?

2. G
 edeelde werkelijkheidsdefinities:
wat wordt er door actoren gedacht?

2. S praakmakende zegswijzen:
hoe wordt er in teksten gesproken?

3. I nteractie: welke betrekkingen heeft een
actor met de andere actoren?

3.Verwevenheid: welke sporen in een tekst
verwijzen naar andere teksten?

4. C
 onfiguratie: construct van onderzoeker, dat
empirisch kan worden herleid door op zoek te
gaan naar verzamelingen van actoren die intensief met elkaar interacteren en daarbij gemeenschappelijke werkelijkheidsdefinities hebben.

4. C
 on-tekst: construct van onderzoeker. Dat
empirisch kan worden herleid door op zoek te
gaan naar verzamelingen van teksten die sterk
met elkaar verweven zijn en daarbij dezelfde
‘spraakmakende’ zegswijzen hebben.

5. I eder actor is ‘multiple geïncludeerd’, dat wil
zeggen, iedere actor is tegelijk betrokken bij
meerdere configuraties. De betrokkenheid bij
een configuratie kan daarbij meer of minder
sterk zijn, maar nooit volledig.

5. E
 lke tekst is een ‘inter-tekst’; een kruispunt van
teksten waarin verschillende con-teksten met
elkaar in verband worden gebracht. De verwevenheid met een bepaalde con-tekst kan daarbij
meer of minder sterk zijn, maar nooit volledig.

6. C
 onfrontatie met de ‘derde’ als bron van sociale
verandering.

6. ‘Verbale vernieuwing’ als de bron van sociale
verandering.

7. Aanname: een sprakeloze tekst, die in woorden
vertelt wat zonder woorden is te zien. Principe:
voorbij de tekst lezen.

7. Aanname: een actor die wel schrijft, maar niet
blijft. Principe: voorbij de actor durven kijken.
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Bijlage 3. Die ungeheure Reise van Goethe
Tabel B3: Gebruik van Das Ungeheure (Goethe (1817). Italienische Reise, Auch Ich in Arkadië, p. 5).

blz.

Citaat

Tijd dagboek

Vertaling

Karlsbad bis auf den Brenner
13

An den Tiroler Bergen standen die Wolken in
ungeheurn Massen fest.

Mittenwald,
den 7. September,
abends

immens

14

Diese Kalkgebirge gehen in ungeheuern ununterbrochenen Reihen von Dalmatien bis an Sankt
Gotthard und weiter fort.

Mittenwald,
den 7. September,
abends

enorm
kolosaal

16

Nun rasselte es immer an dem Inn hinab, an der Auf dem Brenner,
Martinswand vorbei, einer steil abgehenden unge- den 8. September,
heuern Kalkwand.
abends

enorme
kolossaal

18

Einmal versammmeln die Berge ungeheure Wol- Auf dem Brenner,
kenmassen um sich her, halten sie fest und starr
den 8. September,
wie zweite Gipfel über sich, bis sie, durch innern abends
Kampf elektrischer Kräfte bestimmt, als Gewitter,
Nebel und Regen niedergehen…

immens

Vom Brenner bis Verona
23

Der Mond ging auf und beleuchtete ungeheure
Gegenstände

Trient, den 11.
September, fruh

enorm

27

Wahrscheinlich ist es ein Mann, den die Jesuiten
erhielten, und der über den ungeheuern Fall des
Ordens den Verstand verlor….

Trient,
den 10. September,
abends

buitengewoon

28

Wenn man hinaufkommt, liegt ein ungeheurer
Tobole,
Felsriegel hinten vor, über den man nach dem See den 12. September,
hinunter muß
nach Tische.

enorm

Die Urwasser scheinen hier von beiden Seiten
den 14. September
gegeneinander in ungeheuern Strömungen gewirkt
und diesen kolossalen Kieseldamm aufgeführt zu
haben.

immens
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Verona bis Venedig
40

Die Simplizität des Ovals ist jedem Auge auf die Verona,
angenehmste Weise fühlbar, und jeder Kopf dient den 16. September
zum Maße, wie ungeheuer das Ganze sei.

buitengewoon,
kolossaal

43

Es war der Palast der Justiz, und wegen Höhe
der Gebäude erschien der Hof doch nur als ein
ungeheurer Brunnen

enorm,
kolossaal

51

Diese Zweige bracht’ ich aus dem Garten Giusti, Vicenza,
der eine trefflichte Lage und ungeheure Zypressen den 19. September
hat, die alle pfriemenartig in die Luft stehen.

enorm

61

Ein ungeheures Oval ist ringsum mit Statuen
besetzt, alle berühmten Männer vorstellend, welche hier gelehrt und gelernt haben.

enorm,
kolossaal

62

Der Audienzsaal des Rathauses, mit Recht durch Padua,
das Augmentativum Salone betitelt, das ungeheu- den 27. September
erste abgeschlossene Gefäß, das man sich nicht
vorstellen, auch nicht einmal in der nächsten Erinnerung zurückrufen kann.

immens, meest
kolossaal

62/63 Und es ist keine Frage, daß der ungeheure über- Padua,
wölbte Raum eine eigene Empfindung gibt. Es ist den 27. September
ein abgeschlossenes Unendliches, dem Menschen
analoger als der Sternhimmel

immens,
onmetelijk,
oneindig groot
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Verona,
den 16. September

Padua,
den 27. september

Bijlage 4. Gereedstellen en opwerken
Algemeen
Gereedstellen en opwerken bestaan uit perioden met meerdere fasen waarin het schip op
materieel, personeel en operationeel gebied conditioneel en inzetgereed gemaakt wordt. In
dit gehele traject zijn een aantal meetmomenten neergelegd waarop het schip en de organisatie een terugkoppeling krijgen over de voortgang van het opwerktraject en de status waarin
het schip zich bevindt.
Aard
Het Sea Training Command (STC) is verantwoordelijk voor het opwerken op eenheidsniveau
van alle varende eenheden van Admiraal BENELUX (ABNL). Daarnaast is STC verantwoordelijk voor het opzetten en controleren van een effectieve bedrijfsvoering aan boord
van alle varende eenheden van ABNL.
De uitvoering van het opwerkproces kent twee varianten. Het standaard opwerkproces na
benoemd onderhoud bestaat uit zes Safety and Readiness Checks (SARC, 1 t/m 6). STC voert
het gehele SARC-traject uit. Daarnaast worden er tussentijdse trainingsperioden uitgevoerd,
de zogenoemde Continuation Training (CT) of Pre Deployment Training (PDT), om de operationele gereedheid van de varende eenheden te bestendigen.
De werkzaamheden worden gedeeltelijk aan de wal maar vooral op zee uitgevoerd. De voorbereidingen voor het opwerken, het conditioneren van de eenheden om naar zee te gaan en
het opzetten van een effectieve bedrijfsvoering gebeurt aan de wal. De uitvoering van het
SARC-traject (3 t/m 6) en de CT/PDT gebeurt op zee.
Tijdens het gehele opwerkproces worden alle (sub)dienstgroepen getraind en geëvalueerd.
De expertise binnen het STC is breed en waar nodig wordt expertise ingehuurd bij walorganisaties en scholen. De STC-staf aan boord van schepen (de seariders) kent dan ook vele
verschijningsvormen en wordt geoptimaliseerd per type en per soort training.
Tijdens het opwerken ligt de focus op het opleiden in de praktijk en het coachen van de
bemanning. Daarnaast is er veel aandacht voor teamvorming. Elke opwerkperiode wordt afgesloten met een evaluatie om het bereikte resultaat te toetsen aan de gestelde normen. Naast
trainer zijn alle STC seariders ook normbewakers.
STC vervult verder een belangrijke rol als expertisecentrum waar veel kennis en ervaring
wordt geborgd. Er wordt zowel beleidsmatig als operationeel veel gebruik gemaakt van deze
kennis en ervaring door ABNL, walorganisaties en andere (internationale) defensieonderdelen.
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Opzet
Het gereedstellings-en opwerktraject wordt uitgevoerd in drie fasen:
1. Conditioneel gereedstellen;
2. Opwerken tot de status oefengereed;
3. Opwerken tot de status inzetgereed.
Het gereedstellings-en opwerktraject is opgebouwd uit zes delen die worden afgesloten
met (of in het geheel bestaan uit) Safety and Readiness Checks (SARC’s). De volgende SARC’s
zijn gedefinieerd:
 ijdens fase 1 (uitvoering onder verantwoordelijkheid van Commando Sea Training ComT
mand (C-STC) CZSK):
•  SARC-1: een initiele materieels-en bedrijfsvoeringscontrole (MBC) direct na
einde benoemd onderhoud (BO) (periode groot onderhoud);
•  SARC-2: een vervolg-MBC kort voordat de opwerkeenheid daadwerkelijk gaat
varen;
• SARC-3: het Sail Safety Programme (SSP);
 ijdens fase 2 (uitvoering onder verantwoordelijkheid van Commando Sea Training ComT
mand (C-STC) CZSK):
• SARC-4: voor groot bovenwater eenheden (GBW) een Staff Sea Check (SSC) en
een opwerkperiode;
Tijdens fase 3: (uitvoering Flag Officer Sea Train (FOST) Plymouth/G-B)
• SARC-5: de SSC/MASC (Material and Safety Check) en opwerkperiode;
• SARC-6: een eindmeting (Final Inspection) uitgevoerd door FOST.
Scholenperiodes
In het gereedstellings-en opwerktraject worden drie scholenperioden gedefinieerd, voor elke
fase één. De focus van de verschillende scholenperioden zal gedurende het traject verschuiven van individuele training naar complexere teamtraining.
• Scholenperiode I vindt plaats gedurende de eerste vier weken van het gereedstellingstraject en is gericht op individuele basisveiligheidstraining;
• Tijdens scholenperiode II vindt training plaats ter voorbereiding op SARC-4, het
opwerken onder C-STC;
• Tijdens scholenperiode III wordt onder meer aandacht besteed aan de implementatie
van en omgang met Rules of Engagement (ROE). Daarnaast is er gelegenheid om
opwerkaspecten te beoefenen die na SARC-4 nog extra aandacht behoeven of die
door omstandigheden in scholenperiode II geen doorgang hebben kunnen vinden.
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Complexiteit
De complexiteit bij STC ontstaat door de grote diversiteit aan werkzaamheden waartussen
snel moet worden geschakeld en door het continue spanningsveld tussen het zijn van trainer
maar tegelijk ook normbewaker van de vloot.
Door de grote hoeveelheid verschillende platformen die ingezet worden voor een scala aan
verschillende missies met een wisselende bemanningssamenstelling, is nagenoeg geen enkel
opwerktraject gelijk. Dit vereist veel flexibiliteit, inlevingsvermogen en creativiteit van de
STC-staf om met beperkte middelen en in korte tijd een effectief toegesneden opwerktraject
te ontwikkelen.
Diepgang
De diepgang van de STC-werkzaamheden zit vooral in de rol van normbewaker en de beslissingen die in dat kader tijdens het opwerktraject genomen moeten worden. De beslissing
of een eenheid aan de norm voldoet moet gebaseerd zijn op de volgende overwegingen. Ten
eerste moet vaststaan dat het uitgevoerde opwerktraject zelf voldoet aan de norm. Hiervoor
is zelfreflectie binnen de STC-staf essentieel. Ten tweede moet de toetsing aan de norm
gebaseerd zijn op diepgaande en actuele vakkennis van de STC seariders. Ten derde moeten
de consequenties voor ABNL overwogen worden als een eenheid niet aan de norm voldoet.
Ten slotte moeten normatieve beslissingen objectief genomen worden terwijl er tijdens het
opwerktraject allerlei sociale banden ontstaan tussen de STC seariders en de scheepsbemanningen. Al met al is dit een complex speelveld waar weloverwogen en rationele beslissingen
noodzakelijk zijn om het systeem geloofwaardig in stand te houden.
Dynamiek
De omgeving waarin STC opereert is bijzonder dynamisch. Vaarprogramma’s veranderen
continu, nieuwe missies vergen aanpassing van het opwerkprogramma en gehanteerde procedures en de samenstelling van de scheepsbemanning variëren zowel in kwantiteit als in
kwaliteit. Om relevante training te kunnen blijven geven moet STC zich continu aanpassen.
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Bijlage 5. Begrippen uit ‘Zijn en Tijd’
De zaak
Het is dan ook zaak te bepalen in welke zin de ruimte een constitutief kenmerk is van de wereld, die we op haar beurt hebben gekarakteriseerd als structuurmoment van het in-de-wereld-zijn […] Wat we vooral moeten aantonen is hoe we het omringende van de omringende
wereld, de specifieke ruimtelijkheid van het in de omringende wereld tegemoet tredende
zijnde zelf door de wereldlijkheid van de wereld is gefundeerd, en niet omgekeerd de wereld
op haar beurt in de ruimte voorhanden is […] Het onderzoek naar de ruimtelijkheid van
het erzijn en naar de ruimtelijke bepaaldheid van de wereld begint met een analyse van het
binnen de wereld in de ruimte ter hand zijnde (p. 139).
Nabijheid
Het terhandene van de alledaagse omgang heeft het karakter van nabijheid.Welbeschouwd is
die nabijheid van het tuig al aangeduid in de term die het zijn ervan uitdrukt, in de ‘terhandheid’. Elk ‘terhand’ zijnde heeft zijn eigen nabijheid, die niet door het meten van afstanden is
vastgelegd. Die nabijheid is geregeld vanuit het omzichtig ‘berekende’ hanteren en gebruiken.
Die omzichtigheid van het bezorgen fixeert het aldus nabije tevens wat betreft de richting
waarin het tuig telkens toegankelijk is (p. 139-140).
Het ‘daar’ en ‘ginds’ van de plek
De gerichte nabijheid van het tuig betekent dat dit niet zomaar, ergens voorhanden, zijn
plaats heeft in de ruimte, maar dat het als tuig wezenlijk is aan -en ondergebracht, neergezet,
klaargelegd. Het tuig heeft zijn plek, of het ‘slingert rond’, wat we principieel moeten onderscheiden van een puur voorkomen op een willekeurig punt in de ruimte […] We mogen
de plek en de menigvuldigheid van plekken niet uitleggen als het ‘waar’ van een willekeurig
voorhandenzijn van de dingen. De plek is telkens het concrete ‘daar’ en ‘ginds’ waar een tuig
thuishoort (p. 140) […] De ruimte die in het omzichtig in-de-wereld-zijn als ruimtelijkheid
van het tuiggeheel is ontdekt, behoort telkens tot het zijnde zelf, als zijn plek. De zuivere
ruimte is nog verhuld. De ruimte is verdeeld in plekken (p. 142).
De streek (Gegend)
Maar aan het toebehoren aan een tuiggeheel, waarin elk tuig zijn plek heeft, ligt als mogelijkheidsvoorwaarde ten grondslag: het ‘waar’ zonder meer, met het oog waarop aan een
tuigsamenhang het geheel van plekken wordt toegewezen. Dit in de bezorgende omgang bij
voorbaat omzichtig in het oog gehouden ‘waar’ iets als tuig mogelijk thuishoort, noemen we
de streek (Gegend). ‘In die en die streek’ wil niet alleen zeggen ‘in die en die richting’, maar
tevens in de omgeving van iets wat in die richting ligt (p. 140).
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Streekgebonden oriëntatie
De door richting en verheid (waarvan nabijheid slechts een modus is) geconstitueerde plek
is bij voorbaat georiënteerd op en binnen een streek. Zoiets als een streek moet al ontdekt
zijn, wil het aanwijzen en aantreffen van plekken van een omzichtig beschikbaar tuiggeheel
mogelijk worden. Die streekgebonden oriëntatie van de diverse plekken van het terhandene
maakt het omringende uit, het om-ons-heen van het in de omringende wereld allereerst
tegemoet tredende zijnde (p. 140).
Een streek wordt niet pas gevormd door gezamenlijk voorhanden dingen, maar is in elke
afzonderlijke plek telkens al terhanden. De plekken zelf worden het terhandene ofwel in de
omzichtigheid van het bezorgen toegewezen, of ze worden als zodanig aangetroffen. Wat
voorhand terhand is en waarmee het omzichtig in-de-wereld-zijn van meet af aan rekening
houdt, heeft dus zijn plek (p. 141).
De voorafgaande terhandheid van de desbetreffende streek heeft in een nog oorspronkelijker
zin dan het zijn van het terhandene het karakter van onopvallende vertrouwdheid. Ze wordt
zelf pas zichtbaar, zo dat ze opvalt, bij een omzichtig ontdekken van het terhandene, en wel
in de deficiënte modi van het bezorgen (p. 142).
De gekenmerkte ruimtelijkheid
Het tegemoet laten treden van het terhandene in de ruimte van zijn omringende wereld
blijft ontisch alleen mogelijk, omdat het erzijn zelf uit het oogpunt van zijn in-de-wereld-zijn
‘ruimtelijk is […] de ruimtelijkheid daarvan blijkt gekenmerkt door verwijdering (Ent-fernung) en oriëntering (Ausrichtung […] We gebruiken de uitdrukking verwijdering in een
actieve en transitieve betekenis, als ont-verring (p. 143).
Ont-verren
Verwijdering in de zin van ont-verren houdt in: verdrijving van de verte, dat wil zeggen van
de verheid van iets, nadering. Erzijn is naar zijn aard ont-verrend, het laat, als het zijnde dat
het is, telkens een zijnde in de nabijheid tegemoet treden. Ont-verring ontdekt verheid. Dit
is, evenals afstand, een categorale bepaling van het zijnde dat niet van de aard is van het erzijn.
Aan ontverring moeten we daarentegen als existentiaal vasthouden (p. 143).
Alleen in zoverre op enigerlei wijze een zijnde in zijn verheid voor het erzijn is ontdekt,
worden aan het binnenwereldlijk zijnde zelf in relatie tot iets anders ‘verwijderingen’ en afstanden mogelijk.Twee punten zijn net zomin ver of dichtbij als willekeurig welke twee dingen, omdat wegens hun zijnsaard geen van deze zijnden ont-verren kan. Ze hebben slechts
een in het ont-verren aantrefbare en meetbare afstand (p. 143).
Het ont-verren is eerst en vooral: omzichtig naderbij brengen, in de nabijheid brengen als
verwerven, klaarzetten, bij de hand hebben. Maar ook bepaalde vormen van het zuiver cognitief ontdekken van het zijnde hebben het karakter van het naderbij brengen. In het erzijn
ligt naar zijn aard een tendens in de richting van nabijheid (p. 143).
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Omzichtig schatten van het ‘hoe ver’
Het ‘hoe ver’ is allereerst omzichtig geschat, ook waar ‘officieel’ uitgerekende maten bekend
zijn. Aangezien het naderbij gebrachte in zulke schattingen terhand is, behoudt het zijn specifieke binnenwereldlijke karakter. Daar hoort zelfs bij dat de lengte van de gangbare wegen
naar dit zijnde van dag tot dag verschilt. Het terhandene van de omringende wereld is immers niet voorhanden voor een aan het erzijn ontheven eeuwige toeschouwer, maar treedt
tegemoet in de omzichtig bezorgde alledaagsheid van het erzijn […] Het erzijn is op zijn
wegen geen lichamelijk ding dat een afstand aflegt in de ruimte, het ‘vreet’ geen kilometers’,
de nadering en ont-verring is telkens bezorgend zijn in betrekking tot datgene wat genaderd
en naderbij gebracht wordt (p. 144).
De ‘ware wereld’
Het omzichtig ont-verren van de alledaagsheid van het erzijn ontdekt het op-zich-zijn van
de ‘ware wereld’, van het zijnde waar het erzijn als iets existerends telkens al bij is (p. 145).
Zien en horen zijn zintuigen van de verte
De primaire en zelfs uitsluitende gerichtheid op verheden als gemeten afstanden dekt de
oorspronkelijke ruimtelijkheid van het in-zijn toe. Wat voor het ‘meest nabije’ doorgaat is
allerminst wat de kleinste afstand ‘tot ons’ heeft. Het ‘meest nabije’ is wat binnen handbereik
en in ons blikveld ligt. Omdat het erzijn naar zijn aard op een ont-verrende wijze ruimtelijk is, houdt het zich in de omgang altijd op in een door het erzijn zelf binnen een zekere
speelruimte ont-verde ‘omringende wereld’. Daarom horen en zien we in eerste instantie
voorbij aan wat qua afstand het ‘meest nabij’ is. Zien en horen zijn zintuigen van de verte,
niet op grond van hun draagwijdte, maar omdat het erzijn als ont-verrend zijnde zich daarin
overwegend ophoudt (p.145).
Het omzichtige bezorgen
Over nabijheid en verte van het in de omringende wereld allereerst terhandene beslist het
omzichtige bezorgen.Waar dit zich bij voorbaat bij ophoudt, dat is het meest nabije en regelt
de ont-verringen (ibid.) […] Het naderbij brengen is niet gericht op het met een lichaam
behepte ik-ding, maar op het bezorgend in-de-wereld zijn, dat wil zeggen op wat daarin
telkens als eerste tegemoet treedt (p. 146).
Het ‘hier’ vanuit het ‘daar’
Her erzijn verstaat zijn ‘hier’ vanuit het ‘daar’ van de omringende wereld. Het ‘hier’ doelt
niet op het ‘waar’ van een voorhanden zijnde, maar op het ‘waarbij’ van een ont-verrend zijn
bij […] tesamen met die ont-verring […] Het erzijn is overeenkomstig zijn ruimtelijkheid
in eerste instantie nooit hier, maar daar; vanuit dit daar komt het terug op zijn hier, en dat
weer alleen zo dat het zijn bezorgend zijn in betrekking tot […] uitlegt vanuit hetgeen ‘daar’
terhand is (p. 146).
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