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O V E R H E I DD EN 

OVERHEIDD EN MAATSCHAPPIJ 

"Sociall  theory has the task of providing conceptions of the nature of human 

sociall  activity and of the human agent which can be placed in the service of 

empiricall  work" (Giddens 1984: xvii) . Uitspraken over de werkelijkheid zijn met 

anderee woorden gebaseerd op een sociale theorie. Zo ook uitspraken over de 

overheid.. De uitbouw van de organiserende overheid bleek bijvoorbeeld verbon-

denn met een functionalistische en naturalistische theorie. Deze theorie past niet 

meerr bij de huidige maatschappij. De orthodoxe consensus ziet de maatschappij 

tee veel als een samenhangend geheel, geeft de overheid een te centrale plaats, 

heeftt onvoldoende aandacht voor het doelgerichte handelen van andere maat-

schappelijkee actoren en onderkent ten onrechte niet het geconstrueerde karakter 

vann de werkelijkheid. Een adequate reactie op de tekortkomingen van de organi-

serendee overheid vraagt daarom om een aangepaste theorie. Die is voorhanden. 

Inn lij n met de kritiek op de orthodoxe consensus is sinds de jaren zestig een toe-

nemendee aandacht te zien voor handelingsgerichte benaderingen zoals de spel-

theoriee en de rationele keuzetheorie. Auteurs als Habermas en Giddens wijzen er 

opp dat deze benaderingen wel aandacht moeten besteden aan de institutionele 

dimensiee van sociaal gedrag en maatschappelijk functioneren. Die constatering 

iss voor een correctie van een eenzijdige organisatorische blik op de organiseren-

dee overheid interessant. Ik verduidelijk dat in dit hoofdstuk aan de hand van de 

praktijktheoriee van Giddens. 

Dee praktijktheoretische invalshoek berust op de constatering dat noch de maat-

schappijj  als geheel noch de actoren die hierin doelgericht opereren als beginpunt 

vann een sociale analyse kunnen worden gekozen. Maatschappij én actor worden 

volgenss deze theorie namelijk geconstitueerd in interacties. De praktijktheoreti-

schee invalshoek kiest daarom sociale praktijken waarin actoren en maatschappij-

enn tot stand komen als analytisch beginpunt. In Giddens' termen zijn mensen 

doelgerichtt en reflexief maar is hun handelen tegelijkertijd ingebed in sociale 

structurenn die met dit handelen worden gereproduceerd of gewijzigd. De ver-

talingg van dit uitgangspunt naar het optreden van de overheid betekent dat plan-

ningg en beleid worden bestudeerd als een verzameling sociale praktijken die zijn 

gerichtt op het beïnvloeden van maatschappelijke praktijken. Dit laat enerzijds 

zienn dat bij een analyse van het overheidsoptreden altijd de relaties tussen 

beleidspraktijkenn en maatschappelijke praktijken centraal moeten staan. 

Anderzijdss wordt duidelijk dat het handelen binnen beleidspraktijken en maat-

schappelijkee praktijken kan institutionaliseren. Argumentaties over nieuwe 

beleidspraktijkenn moeten met beide constateringen rekening houden. De prak-

tijktheoriee biedt zo als alternatief voor de sociale theorie van de orthodoxe con-

sensuss een bijdetijds theoretisch kader waarmee de nieuwe rol van de overheid 

inn de veranderde maatschappij kan worden geanalyseerd. 

Ikk werk dit praktijktheoretische kader in negen paragrafen uit. Paragraaf 3.1 

schetstt de toenemende kritiek op de orthodoxe consensus. Vervolgens bespreek 



ikk in paragraaf 5.2 de praktijktheoric van Anthony Giddens. In de drie volgende 

paragrafenn staan verschillende analytisch te scheiden dimensies van praktijken 

centraal.. Paragraaf 3.3 verduidelijkt de inbedding van communicatie in beteke-

niskaders.. In paragraaf 3.4 krijgt de wisselwerking tussen machtsuitoefening en 

dominantiee aandacht. En paragraaf 3.5 laat zien hoe de sanctionering van normen 

specifiekee vormen van legitimatie veronderstelt en bevestigt. In paragraaf 3.6 

vertaall  ik dit algemene kader naar het overheidsoptreden. De overheidsorganisa-

tiee wordt bekeken als een samenstel van beleidspraktijken van waaruit maat-

schappelijkee praktijken worden beïnvloeden. De kenmerken van maatschappelij-

kee praktijken bepalen mede het succes van de overheid. In paragraaf 3.7 wordt 

aann de hand van Hajers discourstheorie duidelijk dat de totstandkoming van 

beleidspraktijkenn het resultaat is van de institutionalisering van discoursen. 

Dezee theorie sluit aan bij Giddens' uitgangspunten en biedt handvaten om een 

argumentatiee over nieuwe beleidspraktijken te analyseren. Met dit kader recon-

strueerr ik in paragraaf 3.8 de tekortkomingen van de organiserende overheid in 

dee huidige maatschappij. Paragraaf 3.9 sluit af met een aantal voorwaarden voor 

eenn reactie op deze tekortkomingen. Aan de hand van deze voorwaarden becom-

mentarieerr ik in hoofdstuk vier de reacties van de nieuwe planningtheorie op de 

problemenn van de organiserende overheid. 

W I J Z I G I N G E NN I N DE S O C I A L E T H E O R I E 

Dee uitbouw van de organiserende overheid was zoals in het vorige hoofdstuk 

bleekk gebaseerd op de sociale theorie van de orthodoxe consensus. De eensge-

zindheidd over deze functionalistische en naturalistische theorie verdween in de 

loopp van de jaren zestig. De kritiek was oorspronkelijk vooral gericht op de 

methodee van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. De epistemologische en 

methodologischee uitgangspunten van de orthodoxe consensus - samengevat als 

dee empirisch-analytische onderzoeksaanpak - werden hierbij bekritiseerd.1 Er 

werdd bijvoorbeeld benadrukt dat in tegenstelling tot de verwachtingen geen 

theoretischee systemen tot stand waren gekomen zoals in de natuurwetenschap-

penn (Bernstein 1976: 52). Met deze kritiek groeide de aandacht voor alternatieve 

theoretischee perspectieven zoals symbolisch interactionisme, ethnomethodolo-

gie,, structuralisme, fenomenologie, neomarxisme en kritische theorie. Er ont-

stondd een Babylonische spraakverwarring in de wetenschappelijke wereld. 

Aann het einde van de jaren zestig werd deze interne kritiek overstemd door een 

groeiendee maatschappijkritiek (Giddens 1982: 3). Hierbij kwam het maatschap-

pelijkk functioneren van de wetenschap onder vuur te liggen. Het karakter van het 

debatt over de uitgangspunten van de orthodoxe consensus veranderde. In plaats 

vann een kennistheoretische discussie kreeg men steeds meer aandacht voor de 

ontologischee basis waarop de verschillende theorieën waren gebaseerd (Giddens 

1984:: xx; Habermas 1967: xiv). Dit leidde uiteindelijk tot wat Bernstein een 

"restructuringg of social and political theory" heeft genoemd. Bernstein (1976: 

225)) spreekt hierbij van een "coherence, power, and direction in wrhat initiall y 

appearr to be diverse and unrelated critiques of mainstream social science and the 
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naturalisticc interpretation of social and political inquiry". Giddens constateert 

datt deze kritiek heeft geleid tot het wegvallen van de orthodoxe consensus. 

Inmiddelss kristalliseert een aantal gezamenlijke thema's uit als basis voor een 

nieuwee sociale theorie (Giddens 1984: xvi). In deze theorie staat het doelgerichte 

enn reflexieve karakter van handelen centraal; wordt de fundamentele rol van taal 

enn cognitie benadrukt; en wordt het natuurwetenschappelijke model in de socia-

lee theorie en in de natuurwetenschappen bekritiseerd. 

Dee nieuwe thema's zijn het resultaat van een toenemend besef van de tekortko-

mingenn van de orthodoxe consensus in de huidige dynamische en gedifferen-

tieerdee wereld. Met de voortgaande individualisering werd steeds duidelijker dat 

hett functionalisme onvoldoende aandacht besteedt aan het reflexieve en doelge-

richtee karakter van actoren. Mensen komen in de functionalistische theorie van 

Parsonss bijvoorbeeld te voorschijn als 'cultural dopes' die handelen op grond van 

geïnternaliseerdee sociale conventies. Ze lijken nauwelijks in staat zelfstandig 

doelgerichtt en reflexiefin te grijpen. Al aan het begin van de jaren zestig leverde 

Wrongg (1961) kritiek op deze "oversocialized conception of man in modern 

sociology".. Toen klassentegenstellingen nog in vergaande mate bepalend waren 

voorr identiteiten zeker in de Nederlandse omstandigheden van verzuiling en 

pacificatiee - bood de grote-groepenbenadering van het structureel-functionalis- 53 

mee een goede basis voor sociale theorievorming. Door de individualisering 

begonn deze collectivistische benadering echter tekort te schieten. Er werd onvol-

doendee aandacht besteed aan het bewust handelen van actoren. 

Verschillendee perspectieven zoals het symbolisch interactionisme, speltheorie 

enn rationele keuzetheorie boden alternatieve aanknopingspunten waarmee men-

senn wel als reflexieve en doelgericht handelende wezens werden opgevat. Het 

symbolischh interactionisme gold al tijdens de orthodoxe consensus als microso-

ciologischee tegenhanger van het op de maatschappij als geheel gerichte structu-

reel-functionalisme.. In het denken over de overheid is na het wegvallen van de 

orthodoxee consensus echter vooral een groeiende aandacht voor de met elkaar 

verwantee speltheorie, netwerktheorie en rationele keuzetheorie te zien. Mede 

doorr het werk van Coleman (1990) is vooral de rationele keuzetheorie de laatste 

jarenn populair (Ritzer 1996: 289). De basiseenheid van deze theorie is de indivi-

duelee actor die wordt geacht consistente en duurzame preferenties te hebben. 

Dezee 'actoren' kunnen individuen zijn maar ook organisaties. De maatschappe-

lijk ee ontwikkeling wordt vervolgens geanalyseerd als het resultaat van de inter-

actiee tussen de verschillende actoren die hun belangen nastreven. Collectieve 

patronenn worden hier dus verklaard uit de strevingen van actoren. De rationele 

keuzetheoriee is met andere woorden reductionistisch (March & Olsen 1989: 4-5; 

Wealee 1992: 39). De kenmerken van sociale systemen worden bekeken als resul-

taatt van de preferenties van actoren. 

Analysess aan de hand van de rationele keuzetheorie zijn interessant voor situ-

atiess waarin preferenties en belangen constant zijn en dus als uitgangspunten 

kunnenn gelden. Deze theorie geeft dus een goede verklaring voor sociaal gedrag 



inn stabiele of langzaam veranderende situaties. Als de algemene maatschappelijke 

ontwikkelingg op langere termijn wordt bekeken dan wordt echter de vraag inte-

ressantt waar actoren en hun preferenties en belangen vandaan komen (March & 

Olsenn 1989: 6 en 162-166; Schwarz SL Thompson 1990: 39-55; De Bcus 1991; 

Hajerr 1995: 51 en 59; Scott 1995: 42 en 61; Hendriks 1996: 37-39). Opvallend 

genoegg wordt die eenzijdigheid de laatste jaren juist vanuit de institutionele 

theoriee gecorrigeerd (March & Olsen 1989; De Beus 1994; Mayntz & Scharpf 

1995;; Scharpf 1997). 1 lierbij wordt geconstateerd dat in de rationele keuzetheorie 

dee totstandkoming van actoren en hun preferenties al snel buiten de analyse valt 

enn dus meestal onvoldoende aandacht krijgt. Voor een analyse van de ontwikke-

lingg van overheid en maatschappij is dit een belangrijke tekortkoming. Naast col-

lectievenn zijn ook actoren als basiscategorie voor een sociale theorie ontoerei-

kendd (Schatzki 1996: 1-18). De behoefte aan een sociaaltheoretisch kader dat 

rechtt doet aan het doelgerichte en reflexieve karakter van gedrag maar tegelijker-

tij dd aandacht besteedt aan de institutionele inbedding van dit gedrag wordt hier-

meee onderstreept. 

Henn aantal auteurs heeft sinds het begin van de jaren tachtig expliciet aandacht 

besteedd aan de relatie tussen de verschillende structuur- en actorbenaderingen 

(Ritzerr 1996: 390-427). i lun theorievorming biedt een basis voor een adequaat 

sociaaltheoretischh kader voor de analyse van de overheid in de huidige maat-

schappij.. Naast Habermas vallen hier verschillende theoretici als Bourdieu, 

Giddens,, Lyotard, Taylor en Foucault op die allen 'sociale praktijken' als begin-

puntt van hun theorievorming kiezen. In deze praktijken vindt de constitutie van 

zowell  het individu als het collectief plaats.2 Giddens werkt bijvoorbeeld een 

praktijktheoriee uit waarin het doelgerichte en reflexieve optreden van actoren 

wordtt verbonden met de inbedding van dit handelen in al dan niet duurzame 

structuren.. Deze theorie biedt een goed basisschema om het handelen van acto-

renn binnen maatschappelijke structuren te duiden. Hiermee kan zowel aandacht 

wordenn besteed aan interactie als aan de instituties waardoor deze interactie 

medee bepaald wordt. Daarmee biedt Giddens een basisschema waarop een analy-

see van de overheid in de huidige maatschappij kan worden gebaseerd. Bovendien 

besteedtt Giddens veel aandacht aan de consequenties van zijn theorie voor ruim-

telijkee analyses. Ik gebruik Giddens' theorie daarom als beginpunt voor een 

socialee theorie waarmee de tekortkomingen van de organiserende overheid in de 

huidigee maatschappij kunnen worden verduidelijkt. 

DEE PRAKTIJKTHEORIE VAN GIDDENS 

Dee Rngelse socioloog Anthony Giddens begint zijn theorievorming rond 1970 op 

hett moment dat de orthodoxe consensus in de sociale theorie verdwijnt. Hij zet 

zichh expliciet aftegen de tot dan dominante functionalistische invalshoek 

(Giddenss 1979: 7). Giddens' voornaamste kritiek is dat het functionalisme even-

minn als andere collectivistische benaderingen is gebaseerd op een adequate han-

delingstheorie,, ['arsons' handelingsbegrip gaat in feite niet over intentioneel 

handelendee actoren maar over gedrag als het volgen van geïnternaliseerde sociale 
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regelss (Giddens 1976: 119; 1979: 51-52). Giddens constateert echter tegelijkertijd 

datt verschillende handelingstheorieën een gebrekkige aandacht hebben voor insti-

tutionelee factoren. Beide benaderingen zijn daarom eenzijdig/1 "Interpretative 

sociologiess (..) are 'strong on action, but weak on structure'. They see human 

beingss as purposive agents, who are aware of themselves as such and have reas-

onss for what they do; but they have littl e means of coping with issues which 

quitee rightly bulk large in functionalist and structural approaches - problems of 

constraint,, power and large-scale social organization. This second group of 

approaches,, on the other hand, while 'strong on structure', has been 'weak on 

action'.. Agents are treated as if they were inert and inept - the playthings of for-

cess larger than themselves" (Giddens 1976: 4). Giddens' structuratietheorie 

levertt kritiek op deze eenzijdigheid van collectivistische en individualistische 

benaderingen. . 

Achterr de tegenstelling tussen collectivisme en individualisme gaat een klassiek 

probleemm uit de sociale theorie schuil: moeten structuren worden gezien als de 

productenn van actoren of is het handelen van die actoren het product van struc-

turen?? Met deze vraag is een methodologisch dilemma verbonden: moet kennis 

overr de maatschappij worden gebaseerd op gegevens op het niveau van de indivi-

duelee actor of op het niveau van de structurele relaties. Giddens (1984: xx) bena-

druktt dat deze vraag in eerste instantie op ontologisch en niet op epistemolo-

gischh niveau moet worden beantwoord. Niet de vraag hoe de werkelijkheid kan 

wordenn gekend staat centraal maar de vraag hoe de werkelijkheid is. Hij consta-

teertt dat structuren noch actoren kunnen worden opgevat als basisentiteiten 

waaruitt de werkelijkheid is opgebouwd. In plaats daarvan kiest Giddens sociale 

praktijkenpraktijken als basiseenheid. Praktijken zijn er in alle soorten en maten en - be-

langrijkk bij onderzoek naar beleid - bestaan binnen en buiten het politieke sys-

teem.. Voorbeelden van praktijken binnen de overheid zijn het opstellen van een 

beleidsnotaa en het afgeven van milieuvergunningen. Praktijken buiten de over-

heidd zijn bijvoorbeeld het kiezen van een bedrijfslocatie, het reizen van woning 

naarr wrerk en het passeren van een stoplicht. Volgens Giddens bestaat de werke-

lijkheidd uit een mozaïek van onderling verbonden, elkaar beïnvloedende en ver-

schuivendee praktijken. In deze praktijken worden zowel individu als maatschap-

pijj  geconstitueerd (Giddens 1984: xxii) . Giddens benadrukt dat praktijken in tijd 

enn ruimte verspreid zijn. Ze zijn duurzaam en komen op verschillende plaatsen 

voor.. Deze aandacht voor de ruimtelijke dimensie van praktijken blijk t in de vol-

gendee hoofdstukken interessant. 

Omm het principe van de constitutie van individu en maatschappij in sociale prak-

tijkenn duidelijk te maken herdefinieert Giddens veelgebruikte begrippen als 

'handelen',, 'structuur' en 'systeem'. In reactie op de structuurgeoriënteerde 

benaderingenn benadrukt hij dat mensen doelbewust en reflexief handelen 

(Giddenss 1984: 5-14). De mens volgt dus niet alleen regels maar maakt bewust 

keuzes,, denkt na over zijn handelen en dat van anderen en past het op grond van 

ervaringenn aan. Mensen hebben hierbij in principe altijd de mogelijkheid om 

zichh aan structuren te onttrekken (Giddens 1982: 215-230; 1987: 73-108). In tegen-



stellingg tot de meeste actorbenaderingen heeft Giddens tegelijkertijd wel oog 

voorr de onbedoelde gevolgen van het handelen. Giddens vult zijn handelingsbe-

gripp daarom anders in dan veel handelingsfilosofen. Zij stellen handelen gelijk 

aann doelgericht - intentioneel - handelen. Giddens voegt hieraan toe dat doelge-

richtee handelingen ook onbedoelde gevolgen hebben, dat mensen volgens routi-

ness handelen en dat handelingen onbewust kunnen zijn. 

Mett een analyse van het bewustzijn werkt Giddens (1984: 7) deze stellingname 

verderr uit. Naast het onbewuste onderscheidt hij een discursief bewustzijn - dat 

deell  van het bewustzijn dat actoren onder woorden kunnen brengen - en een 

praktischh bewustzijn. Dit praktische bewustzijn bestaat uit die dingen die acto-

renn doen zonder dat ze het kunnen verwoorden en zonder dat het ook verwijst 

naarr onbewuste motieven. In het aldus samengestelde bewustzijn liggen ver-

schillendee 'posities' besloten die het individu in zijn leven inneemt. Giddens 

(1984:: 84) omschrijft deze posities als "a social identity that carries with it a cer-

tainn range (however diffusely specified) of prerogatives and obligations that an 

actorr who is accorded that identity (or is an ' incumbent' of that position) mav 

activatee or carry out: these prerogatives and obligations constitute the role-pre-

scriptionn associated with that position". Met het positiebegrip wordt zodoende 

duidelijkk dat het individu niet kan worden gescheiden van de ingenomen rol 

(Schatzkii  1996: 7-8; Hajer 1995: 52-53). Het individu neemt in de loop van zijn of 

haarr leven verschillende posities in. Wat het individu en zijn of haar identiteit en 

belangg is, wordt zo geconstitueerd in praktijken.4 Daarom kunnen het individu of 

inn het algemeen actoren niet gelden als basisentiteit van de sociale werkelijkheid. 

Mett deze constatering verschuift Giddens' aandacht naar collectivistische bena-

deringen.. Hij benadrukt dat een sociale analyse aandacht moet besteden aan de 

kaderss waarbinnen actoren handelen. In het functionalisme en structuralisme 

gebeurtt dat aan de hand van de begrippen 'structuur' en 'systeem'. Deze begrip-

penn worden door elkaar gebruikt. Er is echter sprake van twee soorten begrippen 

(Giddenss 1982: 32-36). In de functionalistische literatuur wordt aan de hand van 

organischee metaforen vooral gewezen op zichtbare patronen van samenhangen-

dee relaties. Verschillende actoren met relaties vormen hier een systeem of struc-

tuur.. Het gaat dus om de verhouding tussen deel en geheel en om de manier 

waaropp het geheel zichzelf in stand houdt door de delen te beïnvloeden. In de 

structuralistischee literatuur wordt met structuur of systeem verwezen naar iets 

anders.. Hier gaat het om de reproductie van regels in praktijken. Taal wordt hier-

voorr vaak als voorbeeld gebruikt. Bij het doen van een uitspraak maakt men om 

begrijpelijkk te zijn gebruik van de regels van een taal. Die regels worden hierbij 

herbevestigdd of aangepast. De concrete uitspraak wordt dan op een specifieke 

plaatss en tijdstip gedaan maar de regels hebben alleen een virtueel bestaan. Het 

structuralistischee structuurbegrip wijst op deze virtuele eigenschappen van 

praktijken. . 

Giddenss stelt nu dat beide begrippen voor een sociale analyse belangrijk zijn. 

Hijj  maakt daarom een onderscheid tussen de begrippen 'structuur' en 'svsteem'. 
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Giddenss (1979: 66) omschrijft systemen als "reproduced relations between 

actorss of collectivities, organised as regular social practices". Voorbeelden van 

systemenn zijn een organisatie, een planningstelsel, de economie of de politiek. 

Ditt begrip sluit dus aan bij de functionalistische theorievorming. Systemen heb-

benn een feitelijk bestaan. Het zijn zichtbare sociale relaties. Ze zijn opgebouwd 

uitt sociale praktijken. Giddens (1992: 303) verduidelijkt dat er verschillende 

typenn systemen zijn: netwerken, groepen, associaties, organisaties, sociale 

bewegingen.. De samenhang tussen praktijken is hierbij steeds het onderschei-

dendd criterium. In tegenstelling tot systemen hebben structuren geen feitelijk 

bestaan.. Giddens (ibid) omschrijft structuren als "rules and resources, organised 

ass properties of social systems. Structures onlv exists as 'structural properties'" 

(Giddenss 1979: 66). Dit structuurbegrip is verwant met de structuralistische lite-

ratuur.. Structuren bestaan alleen als eigenschappen van systemen en praktijken. 

Dee gemeenschappelijke structuurkenmerken van systemen noemt Giddens 

'structurelee eigenschappen' (structural properties). De constatering dat maat-

schappijenn bestaan uit systemen van samenhangende praktijken die structurele 

eigenschappenn hebben maakt duidelijk dat de maatschappij evenmin als de actor 

hett fundament kan zijn van sociale analyses. Naast actoren worden ook maat-

schappijenn in praktijken geconstitueerd. 

Nadatt Giddens de begrippen handelen, structuur en systeem op deze manier 

opnieuww heeft ingevuld, verduidelijkt hij dat structuren en actoren met elkaar 

zijnn verbonden in sociale praktijken. Sociale praktijken - en dus ook systemen 

alss gerelateerde praktijken - staan in het draaipunt van deze verbinding tussen 

structurenn en actoren. De verspreiding van praktijken in tijd en ruimte wordt 

mogelijkk doordat structuren tijdens het handelen - onbedoeld - worden gerepro-

duceerdd of veranderd. Dit handelen is bovendien op zijn beurt slechts mogelijk 

doorr structuren en wordt ook door structuren beperkt. Giddens brengt met deze 

nadrukk op de onderlinge verbondenheid van structuur en handelen het door 

hemm bekritiseerde onderscheid tussen beiden terug tot een twee-eenheid. 

Actorenn handelen doelbewust maar reproduceren daarbij ongemerkt structuren. 

Structurenn beïnvloeden het gedrag van actoren maar worden tegelijkertijd ook 

gereproduceerdd of gewijzigd. Structuur en handelen zijn zodoende onderling 

verbonden.. Er is geen sprake van twee afzonderlijke en elkaar uitsluitende enti-

teitenn maar er is een dualiteit. "By the duality of structure I mean that social 

structuree is both constituted by human agency and yet is at the same time the 

veryy medium of this constitution" (Giddens 1976: 128). Structuur is middel en 

resultaatt van handelen. 

Giddenss werkt deze basisgedachte van de dualiteit van structuur aan de hand van 

eenn aantal analytische verschillen verder uit (figuur 3.1). Structurering vindt 

daarbijj  zowel plaats bij de productie en reproductie van zingeving in communi-

catie,, bij de productie en reproductie van legitimatie bij het opleggen van sanc-

tiess en bij de productie en reproductie van dominantie bij de uitoefening van 

machtt (zie verder paragrafen 3.3, 3.4 en 3.5). Hierbij wordt het bewuste handelen 

vann actoren gekoppeld aan de structurele kenmerken van sociale praktijken 
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middelss de in het schema genoemde modaliteiten. Deze modaliteiten bestaan uit 

regelss - codes die betekeniskaders en normen bepalen - en middelen die zijn ver-

bondenn met praktijken. Giddens benadrukt dat de drie dimensies alleen analy-

tischh kunnen worden gescheiden. Vormen van zingeving moeten altijd worden 

bestudeerdd in samenhang met vormen van legitimatie en dominantie (Giddens 

1984:: 31). Zingeving, legitimatie en dominantie zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden.. Dit blijk t vooral wanneer wordt gediscussieerd over de aard van de 

werkelijkheidd (Giddens 1984: 29). Die vraag blijk t juist bij beleidsprocessen 

belangrijk. . 

Figuurr 3.1 De dualiteit van structuur 

Structuur r 
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Zingeving g 
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Communicatie e 
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Norm m 
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Middel l 

Machtsuitoefening g 

Bron:: Giddens (1984: 29; vertaling B.W.). 

Giddenss (1984: xviii-xx ) constateert dat zijn structuratietheorie geen empirische 

theoriee is die feitelijke causale generalisaties bevat. De 'mate' waarin het hande-

lenn met andere woorden wordt bepaald door structuren of structuren worden 

bepaaldd door handelende actoren moet in een empirisch onderzoek worden 

bekeken.. Het is mogelijk dat structuren steeds veranderen waardoor het doelge-

richtee handelen van actoren slechts in beperkte mate is voorgestructureerd. 

Structurenn kunnen echter ook zeer langdurig en op zeer veel verschillende plaat-

senn tegelijk praktijken organiseren en zodoende zeer langdurig invloed hebben 

opp het handelen. Giddens stelt dat in dat laatste geval sprake is van instituties. 

"Thee most deeply layered practices constitutive of social systems in each of these 

sensess are institutions" (Giddens 1979: 64-65). Institutionalisering is dan dus het 

process van duurzaam worden van praktijken - een proces waarbij de structuren 

diee zorgen voor de reproductie van praktijken minder veranderen. Dit impliceert 

tenn eerste dat Giddens een empirisch institutiebegrip hanteert. Instituties moe-

tenn altijd in relatie tot de praktijken waarin ze bestaan worden geanalyseerd 

(Giddenss 1979: 113). Giddens theorie is dus een institutionele theorie."» Ten twee-

dee wordt duidelijk dat Giddens (1979: 96) een onderscheid maakt tussen organi-

satiess en instituties. Organisaties zijn specifieke systemen en hebben een reëel 

bestaan.. Instituties zijn praktijken die langdurig door dezelfde structuren 

wordenn gestructureerd. Het onderscheid tussen beide blijk t in het vervolg zeer 

belangrijk. . 

Giddens'' theorievorming heeft zoals gezegd in eerste instantie een ontologische 

invalshoekk (Giddens 1984: xvii ; Soja 1989: 145-146). Wel koppelt hij zijn onto-
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logischee positionering aan vormen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek 

(Giddenss 1979: 80-81; 1984: 281-354). Hij maakt hierbij een onderscheid tussen 

tweee manieren waarop systeemeigenschappen kunnen worden onderzocht 

-- institutionele analyse en de analyse van strategisch handelen. Bij een analyse 

vann strategisch handelen worden praktijken en systemen gezien als het resultaat 

vann doelbewust handelende actoren die daarbij gebruik maken van structuren. 

Dee actoren en structuren worden opgevat als gegeven. Deze invalshoek komt 

overeenn met de in paragraaf 1.4 gepresenteerde organisatorische blik. Bij een 

institutionelee analyse worden structuren opgevat als eigenschappen van sociale 

svstemenn die steeds worden gereproduceerd. Naast institutionalisering onder-

scheidtt Giddens dus een institutioneel perspectief. In dit perspectief wordt het 

doelbewustee handelen van actoren tussen haakjes geplaatst. Dit perspectief komt 

overeenn met de in paragraaf 1.4 gepresenteerde institutionele blik. Met dit onder-

scheidd tussen twee perspectieven komt het onderscheid tussen de individualisti-

schee en collectivistische invalshoek terug. Er is nu echter duidelijk dat beide vor-

menn van onderzoek twee kanten zijn van dezelfde medaille. Ze komen niet voort 

uitt een ontologische tegenstelling maar zijn het resultaat van een methodolo-

gischh onderscheid. Met zijn structuratietheorie biedt Giddens zodoende naast 

eenn ontologisch kader ook een epistemologische uitwerking van manieren waar-

opp praktijken kunnen worden onderzocht. Dit kader kan goed dienen als sociaal-

theoretischh basisschema. Hiermee kunnen de organisatorische en institutionele 

blikk naast elkaar worden geplaatst. Ik verduidelijk de implicaties van dit schema 

verderr door in de komende drie paragrafen de drie analytisch gescheiden dimen-

siess van structuratie na te lopen. 

C O M M U N I C A T I EE EN Z INGEVING 

Giddenss wrerkt het algemene idee van de dualiteit van structuur zoals gezegd aan 

dee hand van een analytisch onderscheid tussen drie dimensies uit. De eerste 

dimensiee heeft betrekking op de productie en reproductie van zingeving in com-

municatie.. Betekeniskaders zijn de modaliteit waarlangs deze wisselwerking tus-

senn zingeving en communicatie plaatsvindt. Al dan niet duurzame vormen van 

zingevingg bepalen in deze visie - die aansluit bij de in paragraaf 1.3 gepresenteer-

dee constructivistische werkelijkheidsopvatting- vanuit welke constructie van de 

werkelijkheidd actoren met elkaar communiceren. In verschillende actor-benade-

ringenn zoals het symbolisch interactionisme en de ethnomethodologie kreeg de 

manierr waarop actoren de werkelijkheid construeren eerder al aandacht. In het 

'mainstream'' onderzoek ten tijde van de orthodoxe consensus was hiervan ech-

terr weinig terug te zien. De naturalistische veronderstelling dat de sociale werke-

lijkheidd op eenzelfde manier kan en moet worden onderzocht als de natuur was 

richtinggevend.. Het uitgangspunt was dat een onderscheid kan en moet worden 

gemaaktt tussen een kennend subject en onafhankelijk daarvan bestaande te ken-

nenn objecten (par. 2.3). De sociale wetenschappen waren erop gericht om de aard 

vann deze objecten te beschrijven middels generalisaties over verbanden tussen 

'juist'' gedefinieerde variabelen. De waarheid van een uitspraak werd afhankelijk 

geachtt van de mate van overeenstemming van die uitspraak met de extern 
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gedachtee werkelijkheid. Volgens deze correspondentietheorie van de waarheid 

wordtt de inhoud van onze kennis dus bepaald door de objecten die worden 

bestudeerd.. Er wordt verondersteld dat objecten een 'substantive core' hebben 

diee de aard der dingen bepaalt (Schwarz & Thompson 1990: 137). Mede door de 

successenn van de natuurwetenschap had deze opvatting veel aanhang. 

Giddens'' structuratietheorie impliceert een breuk met deze naturalistische stel-

lingname.. In plaats van een realistische komt een constructivistische werkelijk-

heidsopvatting/11 Een realistische benadering veronderstelt ten onrechte dat 

dingenn in de 'werkelijkheid' een 'substantive core' hebben die los van de waar-

nemerr kan worden beschreven. Daarbij wordt over het hoofd gezien dat kennis 

altijdd verbonden is met een vooraf symbolisch gestructureerde taal van waaruit de 

werkelijkheidd wordt benoemd (Hajer 1995: 16). Deze constatering impliceert een 

overgangg van een 'substantive core assumption' naar een 'plural definitions 

assumption'' {Schwarz & Thompson 1990: 137). Goodman (1978) spreekt in dit 

verbandd van verschillende 'ways of worldmaking'. Bij deze omslag heeft de cogni-

tievee revolutie in de sociale psychologie een belangrijke rol gespeeld (Bruner 1986: 

94;; Scott 1995: 22-24). Het stimulus-respons model werd door deze revolutie aan-

gevuldd met aandacht voor de actieve rol van de denkende mens. Hierbij werd de 

geestt door velen opgevat als een soort computer die inkomende informatie regis-

treerdee en bewerkte voordat een reactie werd gegeven (Markus & Zajonc 1985: 

141).. De mens gebruikt met andere woorden betekeniskaders (schemes, frames) 

alss modaliteiten om de externe data te interpreteren en handelt pas daarna. 

Dee begrippen waarmee de werkelijkheid wordt verwoord krijgen hierdoor een 

centralee plaats. Taal geeft niet simpel de externe werkelijkheid weer, maar con-

strueertt die werkelijkheid. Grace (1987) noemt dit de 'reality-construction view of 

language'. . 

Doorr de wetenschappelijke aandacht voor taal bij de constructie van werkelijk-

hedenn is zowel de natuurwetenschap als de sociale wetenschap van karakter ver-

anderd.. Bernstein (1983: xiv) constateert dat op beide wetenschapsgebieden her-

nieuwdd aandacht wordt gegeven aan de hermeneutische dimensie van weten-

schap.. Het kristallisatiepunt van die verandering ligt in de Britse subdiscipline 

vann de 'the sociology of scientific knowledge' (SSK).7 Met de SSK kreeg men aan-

dachtt voor de inhoud van wetenschappelijke kennis (Gallon 1980: 197).8 De SSK 

wildee deze inhoud sociologisch verklaren.4 Collins (1983: 267) vat deze doelstel-

lingg goed samen: "Inquiry based in this program concerns how certain views 

aboutt the physical and mathematical world come to count as correct within a 

society,, rather than how a society can be arranged so that truth wril l emerge." 

Inn de SSK staat dus de vraag centraal wat als wetenschappelijke kennis wordt 

geaccepteerdd en hoc dit komt. Het uitgangspunt is dat de inhoud van weten-

schappelijkee kennis niet wordt bepaald door 'de natuur' maar voor een groot deel 

off  zelfs geheel door sociale factoren. De correspondentietheorie van de waarheid 

wordtt met andere woorden afgewezen (De Vries 1995: 85-93). De mens 'ontdekt' 

niett maar 'creëert' kennis. 
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Binnenn deze constructivistische stellingname kunnen radicale en gematigde 

variantenn worden onderscheiden (Sismondo 1993; Hagendijk 1996). Volgens de 

gematigdee variant wordt benadrukt dat we niet van de wereld kunnen maken 

wratt we willen. Het object heeft met andere woorden invloed op de inhoud van 

werkelijkheidsconstructies.. De juistheid en geloofwaardigheid van een construc-

tiee kan desalniettemin niet worden gebaseerd op een overeenkomst met 'de wer-

kelijkheid'' maar wordt door sociale factoren bepaald. Het gematigde constructi-

vismee benadrukt dus dat de werkelijkheid wrordt geconstrueerd maar stelt niet 

datt dit constructieproces geen restricties kent.1 let impliceert niet dat we niets 

kunnenn weten, maar wel dat we de werkelijkheid niet volledig kunnen kennen 

zoalss hij is. Volgens deze benadering bepalen onze instituties welke beschrijvin-

genn van de werkelijkheid we geloofwaardig vinden en welke niet (Schwarz & 

Thompsonn 1990: 11). Constructivisten bekijken vanuit een kennissociologische 

invalshoekk hoe het sociale proces van de constructie van de werkelijkheid ver-

looptt (Berger & Luckmann 1966). Er wordt bekeken hoe in de interactie tussen 

mensenn en dingen werkelijkheidsconstructies tot stand komen en in stand 

wordenn gehouden. Discursieve processen krijgen hierbij veel aandacht. Deze 

aanpakk past bij Giddens' keuze om sociale praktijken als startpunt van zijn analy-

see te kiezen. Kennis komt in sociale praktijken tot stand en is het product van 

socialee processen. Hierbij worden vormen van zingeving duurzaam en raken ze 

verspreidd over de ruimte. Deze zingeving komt tot uitdrukking in interpretatie-

kaderss die de interactie in praktijken structureren. 

Al ss praktijken als uitgangspunt van de sociale werkelijkheid worden gekozen en 

waree kennis niet het resultaat is van overeenstemming met de vooraf gegeven 

werkelijkheidd dan rijst de vraag waar werkelijkheidsconstructies vandaan 

komen.. Met Giddens' theorie wordt duidelijk dat werkelijkheidsconstructies 

historischh zijn ontstaan. De kennis van de wereld is voorgestructureerd doordat 

specifiekee vormen van zingeving - die overigens zijn verbonden met vormen 

vann dominantie en legitimatie - worden gereproduceerd. Of zoals Harre & 

Krauszz (1996: 222) zeggen: "We do not start in the beginning; we start in the 

middle.""  In de loop van ons leven leren we ons door socialisatie bewegen in 

verschillendee praktijken (Berger 8t. Luckmann 1966: 149-183; Giddens 1979: 

120-130).. Met die praktijken zijn duurzame vormen van zingeving verbonden die 

hett handelen mede bepalen. Zingeving heeft dus een institutionele component 

(Marchh & Olsen 1989: 39-52). Daarmee is niet gezegd dat betekenissen vastliggen 

(Scottt 1995: 24 en 41). Actoren zijn doelgericht bezig met het (her)construeren 

vann werkelijkheden. Dit doelgerichte gedrag speelt bij de wijziging van beteke-

nissenn een belangrijke rol. Tegelijkertijd is communicatie ingebed in praktijken 

diee mede betekenissen en belangen bepalen. Met Giddens wordt dus duidelijk 

datt communicatie enerzijds een interactief proces is waarbij doelgerichte actoren 

tott overeenstemming komen terwijl vormen van zingeving anderzijds besloten 

liggenn in praktijken en dus voorafgaan aan communicatie. Er zijn dus zoals 

gezegdd twee soorten onderzoek mogelijk - vanuit een institutionele en een orga-

nisatorischee blik - en beide verdienen aandacht. 



3.44 MACHT EN DOMINANTIE 

Eenn tweede dimensie van de productie en reproductie van structuren in praktij-

kenn heeft betrekking op de inzet van middelen ('facilities' of'resources'). 

Giddenss (1979: 88-94; 256-262) constateert dat in de zeer omvangrijke literatuur 

overr het machtsbegrip twee invalshoeken kunnen worden onderscheiden. 

Enerzijdss behandelen auteurs als Hobbes, Weber en Dahl macht als een feno-

meenn dat verbonden is met het intentioneel handelen van actoren. Macht wordt 

hierbijj  omschreven als het vermogen van actoren om gewenste resultaten te 

bereiken.. Tegenover deze 'actorbenadering' van het machtsbegrip staat de stel-

lingnamee van auteurs als Arendt, Parsons. Poulantzas en Foucault die macht 

bekijkenn als eigenschap van een gemeenschap of maatschappij - een medium 

waarmeee gemeenschappelijke of klassenbelangen worden gerealiseerd. Giddens 

constateertt dat beide benaderingen eenzijdig zijn. De individualistische benade-

ringg ziet dominantie als het resultaat van bewust opererende actoren in besluit-

vormingssituatiess maar heeft daarbij geen aandacht voor de institutionele ach-

tergrondd van machtsuitoefening terwijl de collectivistische benadering domi-

nantiee als institutioneel fenomeen opvat maar geen plaats inruimt voor het actief 

enn bewust opereren van actoren. 
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Giddenss verduidelijkt deze stellingname aan de hand van het debat over het 

machtsbegripp in de politieke theorie. Pluralisten als Dahl en Banfield positione-

renn zich tegenover elitisten als Hunter, Bachrach & Baratz en Crenson.10 Als uit-

gangspuntt geldt Hunters' f1953) klassieke studie Community Power Structure, in 

dezee studie laat Hunter zien dat de besluitvorming in Atlanta wordt beheerst 

doorr een kleine groep uit de sociaal-economische bovenklasse. Die conclusie 

vormtt het uitgangspunt van de elitisten. In reactie op deze stellingname bekijkt 

Dahll  (1961) de besluitvorming in New Haven. Hij kiest bij dit onderzoek voor 

eenn andere methode. Hunter bepaalde de macht van actoren door aan betrokke-

nenn te vragen wie het meeste invloed had. In afwijking van deze 'reputatie-

methode'' kiest Dahl voor een analyse van de invloed van actoren aan de hand 

vann hun belangen - de decisiemethode. Hij concludeert dat steeds verschillende 

betrokkenenn invloed hebben op keuzen. In het verlengde van die conclusie 

menenn pluralisten dat de besluitvorming in Westerse democratieën een concur-

rentiestrijdd is tussen verschillende groepen binnen politieke arena's. Geen enkele 

groepp domineert permanent de besluitvorming. Achter de elitistischc stellingna-

mee gaat een collectivistisch machtsbegrip schuil terwijl de pluralisten een indivi-

dualistischh machtsbegrip hanteren. 

Dee pluralistische stellingname van Dahl is door Bachrach &. Baratz (1970) bekri-

tiseerd.. Hun belangrijkste reactie is dat Dahl alleen kijk t naar genomen besluiten. 

Naastt dit eerste 'gezicht' van macht - het vermogen om besluiten te beïnvloeden 

inn een door de actor gewenste richting - onderscheiden Bachrach &. Baratz als 

tweedee 'gezicht' van macht het vermogen om te voorkomen dat over bepaalde 

onderwerpenn besluiten worden genomen. Door deze non-deciskms bij de analvse 

vann het machtsvraagstuk te betrekken komen Bachrach & Baratz tot een veel 
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minderr pluralistisch beeld van de Amerikaanse democratie dan Dahl schetst. 

Overr de problemen van de gekleurde bevolking in Baltimore vindt bijvoorbeeld 

geenn besluitvorming plaats omdat de elite dit weet te voorkomen. Bachrach & 

Baratzz operationaliseren met deze stellingname Schattschneiders (i960: 71) veel 

geciteerdee stelling dat "all forms of political organisation have a bias in favor of 

thee exploitation of some kinds of conflict and the suppression of others, because 

organisationorganisation is the mobilisation of bias. Some issues are organised into politics 

whilee others are organised out". 

Lukess (1974) onderschrijft in zijn essay Power; a Radical View deze kritiek op 

Dahl.. Hij constateert echter dat Bachrach & Baratz niet ver genoeg gaan. 

Bachrachh &. Baratz zien non-decisions namelijk nog steeds als het resultaat van 

hett handelen van actoren. Ze besteden daarmee geen aandacht aan het feit dat 

besluitvormingg ook in een bepaalde richting gaat als actoren niets doen. "The 

basiss of the system is not sustained simply by a series of individually chosen acts, 

butt also, most importantly, by the socially structured and culturally patterned 

behaviorr of groups, and practices of institutions" (Lukes 1974: 21-22). Bachrach &. 

Baratzz vergeten met andere woorden dat de 'mobilisation of bias' een institutio-

nelee dimensie heeft. Om die tekortkoming te verhelpen introduceert Lukes een 

derdee 'gezicht' van de macht. Hierbij gaat het om het vermogen om de belangen 

vann andere actoren te beïnvloeden. "Indeed, is it not the supreme exercise of 

powerr to get another or others to have the desires you want them to have - that 

is,, to secure their compliance by controlling their thoughts and desires?" (ibid: 

23).. Er wordt dus niet alleen macht uitgeoefend als er conflicten zijn. Het voor-

komenn van een conflict door het beïnvloeden van de behoeften van actoren is 

ookk het resultaat van macht. 

Bijj  Lukes komt de tegenstelling tussen de benadering van het machtsbegrip van-

uitt het actor- of het structuurniveau naar voren. Lukes bekritiseert Bachrach &. 

Baratzz immers omdat zij ook 'niet-besluitvorming' koppelen aan het handelen 

vann actoren en dus niet aan het structuurniveau. Op dit punt doet Giddens de 

interessantee constatering dat ook Lukes' eigen invulling van het derde 'gezicht' 

vann de macht aan dit euvel lijdt . Hij bekritiseert Lukes' toevoeging van het derde 

'gezicht'.. In plaats van deze toevoeging stelt hij voor om te doen wat Lukes 

betoogtt maar zelf niet doet - namelijk aandacht schenken aan de 'mobilisation of 

bias'' door instituties en dus niet door het handelen van actoren (Giddens 1979: 

91).. Giddens' structuratietheorie werpt zodoende licht op de discussie over het 

machtsbegripp in de politieke theorie. Aan de hand van het inzicht in dualiteit van 

structuurr wordt de tegenstelling tussen collectivistische en individualistische 

machtstheorieënn overstegen. Hierbij stelt Giddens het handelen van actoren bij 

dee uitoefening van macht centraal. Een persoon of actor die macht heeft had 

anderss kunnen handelen en de persoon of actor tegen wie macht is gericht zou 

anderss hebben gehandeld als er geen macht was uitgeoefend (Giddens 1979: 91). 

Ditt is de individualistische stellingname. 



Giddenss voegt aan die individualistische stellingname echter de cruciale consta-

teringg toe dat actoren het vermogen hebben om macht uit te oefenen door hun 

beschikkingg over middelen. Hierbij maakt hij een onderscheid tussen allocatieve 

enn autoritaire middelen (Giddens 1979: 100-101). In de beschikbaarheid van deze 

middelenn komt de dominantie van groepen tot uitdrukking. Bij allocatieve mid-

delenn gaat het om de dominantie over objecten en bij autoritaire middelen om 

dominantiee over personen. Het gaat dus respectievelijk om economische en poli-

tiekee instituties. Bij het uitoefenen van macht worden deze vormen van domi-

nantiee gereproduceerd. Middelen zijn dus niet alleen de media waarmee macht 

wordtt uitgeoefend maar ook de media waarmee vormen van dominantie worden 

gereproduceerdd (Giddens 1979: 91). Giddens laat zodoende zien dat actoren in 

socialee praktijken macht uitoefenen en daarbij tegelijkertijd vormen van domi-

nantiee in stand houden. Dit proces vindt zowel bij praktijken binnen als buiten 

hett politieke systeem plaats. Naast een analyse van de uitoefening van macht als 

interactieff  proces kan de structurele verdeeldheid van middelen over groepen en 

dee daarmee verbonden dominantie worden bekeken. Dominantie en machtsuit-

oefeningg zijn twree zijden van dezelfde medaille en dienen in onderlinge samen-

hangg te worden bestudeerd. Beide invalshoeken komen weer vanuit een organi-

satorischee en institutionele blik in beeld. 

S A N C T I EE EN L E G I T I M A T I E 

Naastt middelen en interpretatiekaders wijst Giddens normen aan als derde 

modaliteitt van structuratie. Het wekt na het voorgaande geen verbazing dat 

Giddenss ook hier van een dualiteit uitgaat. Bij de schets daarvan past een aantal 

opmerkingen.. In de eerste plaats benadrukt Giddens dat normen slechts analy-

tischh gescheiden kunnen worden van interpretatiekaders en de inzet van midde-

lenn bij het sanctioneren van regels (Giddens 1979: 85). Dit wordt bijvoorbeeld 

duidelijkk als we kijken hoe het taalgebruik op allerlei wijze is gesanctioneerd. 

Dezee constatering zal in het vervolg belangrijk zijn wanneer blijk t dat de legiti-

meringg van overheidsmaatregelen is verbonden met de acceptatie van specifieke 

zingevingskaders.. In de tweede plaats heeft Giddens het bij zijn analyse van de 

roll  en werking van normen in praktijken in het algemeen over sociale normen. 

Formelee wetten - de normen die bij het functioneren van de overheid een cen-

tralee plaats hebben - vormen hiervan een specifieke deelverzameling. Hierbij 

steltt Giddens (1984: 21) dat formele wetten als geformaliseerde regels niet de 

normenn bevatten maar de gecodificeerde interpretatie van normen zijn. Ik 

bespreekk eerst Giddens' opmerkingen over normen in het algemeen alvorens 

kortt op de consequenties voor formele wretten in te gaan." 

Giddenss onderscheidt bij zijn analyse van normen twee houdingen. Enerzijds 

kunnenn normen worden opgevat als ethisch juiste regels. Normen zijn het resul-

taatt van legitieme ordes en worden vanuit rechten en verplichtingen berede-

neerd.. Het volgen van normen is het gevolg van de internalisering van regels in 

dee persoonlijkheidsstructuur van de betrokkenen. Deze houding werd ingeno-

menn door Parsons die het bestaan van maatschappelijke orde verklaarde uit de 
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internaliseringg van normen vanuit een legitieme orde waarmee het handelen van 

actorenn wordt bepaald (Giddens 1984: 30). Deze benadering van normen ziet 

echterr over het hoofd dat het volgen van regels nog geen instemming met die 

regelss impliceert. Dit wordt vanuit de handelingstheoretische invalshoek duide-

lijk .. Actoren volgen vanuit deze invalshoek reflexief de toepassing en sanctione-

ringg van normen. Ze kunnen als calculerend burgers bekijken of het volgen van 

eenn norm al dan niet interessant is. Hier is dus niet de internalisering van nor-

menn bepalend maar een berekening van de risico's van sancties (Giddens 1979: 

87).. Vanuit dit perspectief moeten normen worden geëffectueerd door het toe-

passenn van sancties. Het is hierbij essentieel om te bedenken dat het sanctione-

renn van gedrag een integraal onderdeel is van dagelijkse praktijken en niet alleen 

bijj  openlijke sancties zoals strafvervolging plaatsvindt. 

Nett als bij de twee andere dimensies van praktijken kan ook de relatie tussen 

dezee twee houdingen ten aanzien van normen worden getypeerd als een duali-

teit.. Ook hier wordt weer de vraag relevant waar normen vandaan komen. Ook 

hierr kan worden geconstateerd dat normen enerzijds voorafgaan aan het doelge-

richtee handelen van actoren omdat ze als legitieme ordes duurzaamheid hebben 

maarr dat doelgericht opererende actoren anderzijds nieuwe normen kunnen 

introducerenn in praktijken. De sanctionering van deze normen is dan direct ver-

bondenn met vormen van dominantie en zingeving. Beide dimensies van normen 

komenn weer vanuit de organisatorische en institutionele blik in beeld. Tegen de 

achtergrondd van deze stellingname over de twee perspectieven op sociale nor-

menn kan de rol van formele wetten in moderne maatschappijen worden bekeken. 

Giddenss constateert dat formele wetten een bijzondere categorie van normen 

vormen.. Ze behoren tot de sterkst gesanctioneerde sociale regels in moderne 

maatschappijenn (Giddens 1984: 23). In lij n met Giddens' schets van de dualiteit 

vann normen kan worden geconstateerd dat bij het vaststellen van een formele 

wett enerzijds gedeelde normen kunnen worden geformaliseerd - codificatie -

maarr dat de strategisch opererende overheid anderzijds formele wetten ook in 

praktijkenn kan introduceren met het doel deze praktijken te veranderen. Wetten 

krijgenn dan een modificerende rol. De moderne overheid maakt op deze manier 

vaakk gebruik van de wet als ' instrument'. De wet wordt dan een middel voor het 

bereikenn van doelen.12 Die werkwijze levert in de huidige maatschappij steeds 

meerr problemen op. Het aantal actoren dat wetten als juiste regels opvat en uit 

diee grond volgt wordt door de toenemende ethische differentiatie kleiner. Steeds 

vakerr worden wetten benaderd als gesanctioneerde regels die - afhankelijk van 

dee calculatie van de zwaarte en kans op sancties - al dan niet worden gevolgd. 

Hett wijst op de toenemende problemen van de organiserende overheid die zich 

vaakk bedient van de wet als instrument in de huidige maatschappij. 



PRAKTIJKENN VAN OVERHEID EN MAATSCHAPPIJ 

Giddcns'' praktijktheorie biedt een complex bouwwerk van onderling verbonden 

definitiess en concepten. Dit bouwwerk levert een algemeen kader - een ontolo-

giee - voor de conceptualisering van sociaal gedrag en het functioneren van de 

maatschappij.. Volgens dit kader worden de maatschappij en de handelende acto-

renn daarin geconstitueerd in praktijken. Hierbij vindt een continue wisselwer-

kingg plaats tussen doelbewust handelen en structuren die al dan niet worden 

gereproduceerd.. Deze dualiteit komt alleen goed in beeld vanuit een gecombi-

neerdee organisatorische en institutionele blik. Met deze stellingname komen de 

tekortkomingenn van de functionalistische en naturalistische uitgangspunten van 

dee orthodoxe consensus als basis voor een adequate sociale analyse - en daarmee 

voorr een beleidsanalyse - in beeld. Met die theorie werd immers bij argumenta-

tiess over de overheid een eenzijdige organisatorische blik dominant. Giddens' 

praktijktheoriee laat zien dat een aanvullende institutionele blik bij de analyse 

moett worden betrokken. De praktijktheorie biedt zodoende een opstap voor 

opmerkingenn over het overheidsoptreden in de huidige maatschappij. Het valt 

echterr op dat Giddens zelf- net als de klassieke sociologen - geen expliciete ver-

talingg geeft van zijn praktijktheoretische uitgangspunten naar een model om het 

functionerenn van de overheid te analyseren. De consequenties van Giddens' 

theoriee voor het overheidsoptreden worden daarom pas na een vertaalslag dui-

delijk.. Ik begin die vertaalslag met een praktijktheoretische typering van de rela-

tiee tussen overheid en maatschappij. 

Hett startpunt voor een praktijktheoretische analyse is de constatering dat de 

werkelijkheidd wordt bekeken als een mozaïek van sociale praktijken. Een analyse 

vann overheid en maatschappij is dus een analyse van de praktijken die bij het 

optredenn van de overheid in de maatschappij een rol spelen. De klassieke moder-

niseringstheorieënn benadrukten dat de praktijken van de moderne maatschappij 

mett het moderniseringsproces zijn ontstaan. Door dit proces verdwenen de tra-

ditionelee kleinschalige praktijken van de agrarische maatschappij. De nieuwe 

praktijkenn overstegen de lokale context en hadden een grote verspreiding 

(Giddenss 1990: 53). Met het moderniseringsproces vond verder een differentiatie 

plaatss van afzonderlijke domeinen zoals de politiek, de economie, het recht en de 

wetenschap.. Deze stellingname van de klassieke moderniseringstheorieën kan 

ookk als basis voor de praktijktheoretische analyse dienen. Vanuit Giddens' prak-

tijktheoriee worden de verschillende domeinen dan bekeken als systemen van 

samenhangendee praktijken. Een analyse van de ontwikkeling van de moderne 

overheidd is gericht op de verhouding tussen de praktijken binnen en buiten het 

politiekk systeem. Verder blijken er praktijken tussen overheid en maatschappij te 

zijnn ontstaan. Binnen elk van deze praktijken treden actoren bewust handelend 

opp waarbij ze structuren (re)produceren en vindt institutionalisering plaats. Dit 

betekentt dat institutionalisering als algemeen sociaal proces op verschillende 

manierenn bij het overheidsoptreden - binnen en buiten het politiek svsteem -

relevantt is. Bij een analyse van de moderne overheid moet elk van deze vormen 

vann institutionalisering aandacht krijgen. 
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Hett politieke systeem wordt vanuit de praktijktheoretische invalshoek bestu-

deerdd als een verzameling van onderling verbonden praktijken. Onder deze prak-

tijkenn bevinden zich planningpraktijken. Met planningpraktijken zijn allerlei 

afgeleidee praktijken verbonden. Samen vormen deze praktijken een planning-

stelsel.. Planningstelsels vormen samen met andere beleidspraktijken een beleids-

veld.. Planningstelsels en beleidsvelden kunnen dus worden bestudeerd als syste-

menn of- wellicht beter - als subsystemen van het politieke systeem. Met deze 

praktijktheoretischee typering komen structuratieprocessen centraal te staan. Het 

betekentt dat actoren in planning- en beleidspraktijken doelgericht en reflexief 

optredenn maar dat hun handelen tegelijkertijd door de aanwezigheid van beteke-

niskaders,, normen en middelen wordt gestructureerd. Het doelgerichte hande-

lenn raakt hierbij geïnstitutionaliseerd. Planningstelsels en beleidsvelden hebben 

mett andere woorden een institutionele dimensie. Deze institutionele dimensie 

komtt tot uitdrukking in de specifieke beleidscultuur die binnen beleidsdiensten 

ontstaatt (Snellen 1987: 18-20; Zijderveld 1988; Frissen 1989).'? Planningstelsels 

enn beleidsdiensten moeten daarom niet eenzijdig worden bekeken als instru-

mentenn in handen van de overheid voor het sturen van de externe wereld. Ze 

zijnn vanuit een organisatorische blik wel als zodanig ontworpen, maar na enige 

tij dd zijn instituties ontstaan die richting geven aan het handelen en zo het func-

tionerenn van de politiek mede bepalen (Geelhoed 1987: 173; Donner 1996: 10; 67 

Selznickk 1992: 231-241). Het is daarom noodzakelijk om planning als praktijk te 

onderzoekenn waarbij naast een organisatorische blik ook een institutionele blik 

bijj  de analyse wordt betrokken. 

Ookk de wereld buiten het politiek systeem bestaat uit praktijken. Ook deze prak-

tijkenn zijn met elkaar verbonden in systemen. Hier vallen de reeds door de klas-

siekee moderniseringstheorieën onderscheiden systemen van economie, weten-

schapp en recht op. In de praktijken buiten het politieke systeem vindt ook insti-

tutionaliseringg plaats. Binnen de praktijken van het wetenschappelijke systeem 

zijnn bijvoorbeeld specifieke betekeniskaders, normen en middelen geïnstitutio-

naliseerdd die het wetenschappelijke handelen structureren. Verschillende weten-

schappelijkee disciplines kunnen hierbij worden opgevat als subsystemen met 

deelss eigen betekeniskaders, normen en middelen waarin het handelen geïnsti-

tutionaliseerdd is geraakt. Op soortgelijke wijze wordt ook het handelen binnen 

dee praktijken van het economische systeem en het rechtssysteem door instituties 

gestructureerd.. Het handelen buiten het politieke systeem komt dus tevens 

alleenn goed in beeld als een aanvullende institutionele blik bij de analyse wordt 

betrokken.. De ontwikkeling van de praktijken binnen deze systemen is mede 

bepalendd voor het functioneren van de moderne overheid. Naast de praktijken 

buitenn het politiek systeem zijn ook nog intermediaire praktijken tussen het 

politiekk systeem en haar omgeving ontstaan (Selznick 1949; Scharpf, Reisert & 

Schnabell  1976; Kreukels & Simonis 1988: 12). De overheid gaat in deze praktijken 

interactiess aan met verschillende maatschappelijke instellingen en organisaties. 

Dee grenzen van het politiek systeem zijn hierdoor niet scherp. Ook in deze 'ver-

vlochten'' interacties raken betekeniskaders, middelen en normen geïnstitutiona-

liseerd.. De wereld waarin de overheid ingrijpt komt vanuit de praktijktheorie te 



voorschijnn als een wereld van meer of minder autonome systemen van onderling 

verbondenn praktijken waarin betekeniskaders, normen en middelen geïnstitutio-

naliseerdd raken. De ontwikkeling van de overheid in de moderne maatschappij is 

dee ontwikkeling van deze systemen en hun relaties. 

Bijj  de analyse van het optreden van de overheid in de maatschappij staan de 

alduss getypeerde praktijken binnen en buiten het politiek systeem centraal. 

Binnenn elk van deze praktijken vindt institutionalisering plaats. De mate waarin 

dee overheid het handelen in externe praktijken kan ontwerpen is mede van de 

kenmerkenn van die praktijken afhankelijk. De ontwikkeling van externe syste-

menn kan meer of minder autonoom zijn. Niet alleen de kenmerken van de prak-

tijkenn van het politiek systeem bepalen dus het succes van en de tevredenheid 

overr het overheidsoptreden maar ook de kenmerken van de praktijken buiten het 

politiekee systeem die men tracht te beïnvloeden en de praktijken tussen politiek 

systeemm en omgeving. De centrale vraag wordt dus of praktijken binnen het poli-

tiekk systeem passen bij externe praktijken.14 Met die stellingname wordt het idee 

datt moet worden gezocht naar algemene opmerkingen over een optimaal over-

heidsoptredenn die los van de historische context wordt beredeneerd losgelaten. 

Inn plaats daarvan komt een analyse van de passendheid van de praktijken van het 

politiekk systeem en haar omgeving. De crisis van de organiserende overheid gaat 

inn dat licht evenveel over maatschappelijke veranderingen als over de ontwikke-

lingg van de overheid.'s Die constatering vormt het uitgangspunt voor mijn reac-

tiee op de problemen van de organiserende overheid. Het maakt duidelijk dat de 

ontwikkelingg van de organiserende overheid, de problemen die ontstonden en de 

aangedragenn oplossingen vanuit de ontwikkeling van overheid én maatschappij 

moetenn worden beredeneerd. 

Mett deze eerste vertaling van de praktijktheoretische uitgangspunten naar de 

verhoudingg tussen overheid en maatschappij worden de tekortkomingen van de 

orthodoxee consensus duidelijk. Enerzijds wordt de stelling dat de overheid de 

natuurlijkee 'functie' heeft van maatschappelijke probleemoplosser bestreden. De 

ontwikkelingg van deze functie is niet het resultaat van de natuurlijke behoefte 

vann het maatschappelijk systeem. Het is het gevolg van de concrete historische 

ontwikkelingg die politieke gevolgen heeft en ook als zodanig moet worden ge-

analyseerdd (Giddens 1979: 112-113). Met deze constatering wordt het idee dat de 

overheidd alle maatschappelijke problemen moet oplossen bestreden. De vraag 

voorr welke problemen de overheid al dan niet verantwoordelijk moet zijn komt 

zoo centraal te staan. Anderzijds maakt de kritiek op het naturalisme duidelijk dat 

dee overheid niet op grond van onderzoek kan ingrijpen in de onafhankelijke 

werkelijkheidd zoals die 'is'. De wereld waarin de overheid ingrijpt moet eerst 

wordenn geconstrueerd (Edelman 1988: 1; March &. Olsen 1989: 162-166; Fischer 

&&  Forester 1993: 5-6; Hajer 1995: 15). Er is geen 'substantive core' die de aard van 

dee werkelijkheid los van praktijken bepaalt (Schwarz &. Thompson 1990: 137). 

Vanuitt verschillende praktijken binnen en buiten de overheid wordt de werke-

lijkheidd die de overheid wil beïnvloeden verschillend gedefinieerd/' Voordat de 

overheidd kan ingrijpen in de maatschappij moeten die maatschappij en de pro-
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blemenn daarin eerst worden geconstrueerd. De manier waarop dit gebeurt wordt 

medee bepaald vanuit maatschappelijke praktijken. Die constatering richt de aan-

dachtt op het proces van werkelijkheidsconstructie dat aan de totstandkoming 

vann beleidspraktijken voorafgaat. 

BELEIDSPRAKTIJKENN IN DEBAT 

Dee totstandkoming van beleidspraktijken wordt voorafgegaan door de construc-

tiee van de werkelijkheid aan de hand van betekeniskaders. Met Giddens' praktijk-

theoriee wordt duidelijk dat betekeniskaders het resultaat zijn van communicatie 

tussenn doelgerichte actoren maar dat die communicatie tegelijkertijd is ingebed 

inn praktijken en zo is verbonden met vormen van dominantie en legitimatie. 

Giddens'' praktijktheorie biedt zelf echter geen concrete handvaten voor empi-

rischh onderzoek naar zulke communicatieve processen. De discourstheorie van 

Maartenn Hajer biedt echter een uitkomst. Hajer (1989) heeft zijn discourstheorie 

voorr het eerst geschetst in een onderzoek naar stedelijke planning in Oxford. 

Inmiddelss heeft hij het daarbij geschetste conceptuele model nader ingevuld en 

deelss aangepast in een boek over de ontwikkeling van het milieubeleid (Hajer 

1995).. Hajer (1995: 16) zet zich expliciet aftegen een realistische werkelijkheids-

opvatting.. Een realistische benadering ziet over het hoofd dat mensen altijd han-

delenn vanuit een interpretatie van de werkelijkheid. Hij constateert dat een ver-

klaringg van beleidsprocessen vanuit de belangen van de betrokken actoren alleen 

niett voldoende is (ibid: 51). In zo'n analyse wordt het niet duidelijk waar die 

actorenn en hun belangen vandaan komen - door welke discoursen ze worden 

geconstitueerd.. Evenmin wordt duidelijk waarom het debat in specifieke termen 

wordtt gevoerd. Hajer bekijkt daarom op welke manier de werkelijkheid wordt 

geconstitueerdd door discoursen. Hij neemt daarbij net als Giddens sociale prak-

tijkenn als uitgangspunt van de analyse. Net als Giddens benadrukt hij ook dat 

werkelijkheidsconstructiess zijn verbonden met dominantie en legitimatie. Hajers 

theoriee sluit zo goed aan bij de uitgangspunten van Giddens' praktijktheorie 

(Hajerr 1995: 48). Het biedt aanknopingspunten voor een analyse van beleidspro-

cessenn als argumentatieve processen en vormt dus een opstap voor de analyse 

vann het debat over provinciale omgevingsplanning. 

Bijj  de uitwerking van zijn discourstheorie combineert Hajer in navolging van 

Giddenss een handelingsperspectief met een structuurbenadering. Bij de uitwer-

kingg van het handelingsperspectief baseert hij zich op de interactieve discours-

theoriee van Billi g en Harre. Hajers structuurbenadering van discoursen is geba-

seerdd op de discourstheorie van Foucault. Hajer (1995: 47-52) geeft een welwil-

lendee introductie op de ideeën van Foucault maar bekritiseert ze - in lij n met de 

argumentenn van Giddens - ook omdat onvoldoende aandacht wordt besteed aan 

hett doelgericht en reflexief optreden van actoren.1" Hij baseert zich hierbij op het 

lateree werk van Foucault. Foucault benadrukt daarin dat discoursen bestaan uit 

grotee hoeveelheden samengestelde discoursen die binnen verschillende praktij-

kenn worden geproduceerd. Hij verwijt de politieke theorie dat te veel aandacht 

wrordtt besteed aan normatieve theorie en te weinig aan deze kleine maar zeer 



bepalendee praktijken - door Foucauk de microfysica van de macht genoemd. Hij 

laatt bijvoorbeeld zien dat het strafsysteem in de geest van de Verlichtingsfilosofie 

inn woord gelijke rechten garandeert maar in de werkelijkheid bestaat uit een stel-

sell  van praktijken dat ongelijkheid in de hand werkt. Juist deze dagelijkse praktij-

kenn moeten bij onderzoek centraal staan. Hajer (1995: 51) constateert dat de 

krachtt van Foucauk ligt bij de aandacht voor de pluriformiteit van discoursen en 

voorr de alledaagse praktijken waarin discoursen en subjecten worden geprodu-

ceerdd en gereproduceerd. 

Dee nadruk op de pluraliteit van discoursen en hun onderlinge tegengesteldheid 

bepaaltt Foucaults beeld van sociale verandering. Verandering moet niet in ter-

menn van causaliteit worden bestudeerd maar als het combineren en hercombine-

renn van discursieve elementen waardoor een nieuwre discursieve ruimte kan ont-

staann en nieuwe problemen kunnen worden benoemd. Hajer (1995: 50) noemt 

hierr Foucaults voorbeeld dat de negentiende ccuwse diskwalificatie van homo-

seksualiteitt inmiddels een functie vervult bij de identiteitsbepaling van homo-

seksuelen.. Discussies zijn daarom geen strijd tussen twee conflicterende dis-

coursenn maar moeten worden bestudeerd als het combineren en recombineren 

vann discursieve elementen. De rol van strategisch opererende individuen blijf t 

echterr ambivalent. Foucauk bekritiseert uitgebreid het idee van een soeverein 

subjectt dat passieve discursieve structuren manipuleert. In plaats daarvan meent 

hijj  dat het subject wordt bepaald door zijn positie en functie in het discursieve 

veld.. Discoursen maken het voor actoren onmogelijk om bepaalde dingen te zijn 

oftee zeggen. Omgekeerd verschaffen ze andere actoren juist identiteit en autori-

teit.. Hajer (1995: 48-49) constateert echter dat hiermee ten onrechte vooral aan-

dachtt wordt gegeven aan de beperkende wrerking van discoursen terwijl niet in 

beeldd komt hoe discoursen ook het handelen mogelijk maken. De rol van het 

reflexievee subject blijf t onduidelijk (Giddens 1982: 221-224). Hajer constateert 

datt dat gezien de inzet van Foucauk en zijn onderwerpen wellicht begrijpelijk is. 

Henn analyse van de totstandkoming van discoursen in de politieke praktijk vraagt 

echterr een invulling van de discourstheorie op het interpersoonlijke niveau. 

Aann de hand van de 'interactieve1 discourstheorie van onder meer Harre en Billi g 

gaatt Hajer (1995: 52-58) op zoek naar een manier waarop Foucaults beschrijving 

vann de interactie tussen discoursen op een niet reductionistische manier kan 

wordenn gekoppeld aan strategisch handelende individuen. Hajer constateert dat 

11 larré, Billi g en anderen op het terrein van de sociale psychologie ideeën hebben 

ontwikkeldd die verwantschap hebben met Foucaults discourstheorie maar 

betrekkingg hebben op een heel ander analyseniveau - het niveau van de interac-

tie.. Net als bij Foucauk is het uitgangspunt van deze 'sociaal-interactieve' dis-

courstheoriee dat taal de werkelijkheid constitueert. Omdat beide perspectieven 

constructivistischh zijn en omdat ze onderzoek naar praktijken centraal stellen is 

eenn combinatie van beide perspectieven volgens Hajer (1995: 55) in principe 

mogelijk.. Ook de 'social-interactionists' benadrukken dat de identiteit van 

personenn tot stand komt in praktijken waarmee ze specifieke subjectposities 

krijgen.1.. Vanuit het positiebegrip wordt interactie een uitwisseling van argu-
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mentenn over de manier waarop we vanuit posities betekenis geven aan de werke-

lijkheid.. Onderzoek moet de praktijken waarin mensen actief werkelijkheden 

producerenn bekijken en de posities die zij innemen. 

Vanuitt de sociaal-interactieve discourstheorie brengt Hajer twee correcties aan 

opp de discourstheorie van Foucault. In de eerste plaats wordt de argumentatieve 

interactiee tussen actoren als sleutelmoment van de formatie van discoursen 

opgevat.. Discoursen zweven dan niet boven actoren maar zijn met de posities 

vann actoren verbonden. Actoren spelen hierbij een actieve rol. Ze selecteren 

gedachtenn en passen die aan in een continue poging om anderen van hun gelijk 

tee overtuigen (Hajer 1995: 54). De aandacht komt hiermee bij de retorische capa-

citeitenn van betrokkenen te liggen. Het wordt mogelijk om de actieve rol van 

subjectenn vanuit hun posities binnen praktijken te conceptualiseren. In de twee-

dee plaats constateert Hajer dat Foucault in zijn recente werk veel aandacht be-

steedtt aan de verandering van discoursen door de recombinatie van discursieve 

elementen.. De manier waarop dit gebeurt wordt echter niet goed duidelijk. 

Daviess en Harre geven een beschrijving van continuïteit en verandering die dit 

gatt kan vullen. Ze benadrukken dat discoursen worden gereproduceerd door een 

opeenvolgingg van 'speech situations'. Discoursen worden in debatten en docu-

mentenn dus op grond van herinneringen gereproduceerd. De uitingen van acto- 71 

renn die mede worden bepaald door de posities die ze innemen vormen een 

belangrijkee schakel bij de continuïteit of verandering van discoursen. 

Hajerr (1995: 58-68) combineert op deze manier in lij n met Giddens' stellingname 

dee twee discourstheoretische invalshoeken tot een eigen analysekader dat de 

constructiee van werkelijkheden in praktijken door discoursen en actoren serieus 

neemtt en dat is geoperationaliseerd voor een analyse van concrete politieke pro-

cessen.. Het uitgangspunt van dat kader is - in aansluiting op Foucault - de ver-

bondenheidd van discoursen met de praktijken waarin ze tot stand komen. Die 

verbondenheidd komt tot uitdrukking in Hajers definitie van discoursen: 

"Discoursee is here defined as a specific ensemble of ideas, concepts, and categori-

zationss that are produced, reproduced, and transformed in a particular set of 

practicess and through which meaning is given to physical and social realities" 

(ibid:: 44). De werkelijkheid en de posities van subjecten komen voort uit dis-

coursen,, maar de subjecten hebben tegelijkertijd een actieve rol bij hun repro-

ductiee of wijziging. Met dit argumentatieve perspectief zet Hajer (ibid: 59) zich 

inn de eerste plaats aftegen 'belangenmodellen' waarbij sociale constructies als 

eenn functie van groepen met belangen worden gezien. De constructie van acto-

renn en hun belangen komt in dergelijke modellen ten onrechte niet ter sprake. In 

dee tweede plaats zet Hajer zich in het verlengde van zijn kritiek op belangenmo-

dellenn aftegen modellen die politiek processen verklaren vanuit diep gewortelde 

persoonlijkee overtuigingen die a priori zouden bestaan. Vanuit de positionering-

theoriee wordt duidelijk dat preferenties en belangen wellicht duurzaam zijn maar 

altijdd zijn verbonden met de posities van actoren in praktijken. 



Vanuitt Hajers benadering is politiek een strijd om discursieve hegemonie waarbij 

actorenn steun zoeken voor hun definitie van de werkelijkheid. Hegemoniale dis-

coursenn krijgen een vertaling in beleid en in organisatorische wijzigingen. Hajer 

noemtt dit 'discours institutionalisation'. Een discours wordt hegemoniaal door-

datt verschillende discursieve elementen met elkaar verbonden raken. Dit proces 

heeftt dus een interdiscursief karakter. Om deze interdiscursieve communicatie 

tee analyseren introduceert Hajer twee begrippen: story-line en discourscoalities. 

Inn navolging van Davies & Harre benadrukt Hajer dat story-lines een belangrijke 

roll  spelen bij interdiscursieve communicatie. Een 'story-line' is een verhaallijn 

diee het voor actoren mogelijk maakt om verschillende discursieve categorieën 

mett elkaar te verbinden en zodoende betekenis te geven aan hun sociale en fysi-

schee werkelijkheid (1995: 62). Een story-line werkt als een metafoor doordat het 

benoemenn van een deel de gedachtewereld die er achter schuil gaat in herinne-

ringg roept. Een story-line suggereert zodoende eenheid in een enorme diversiteit 

aann discursieve elementen. Als voorbeeld noemt Hajer de storv-line van de zure 

regen.. Discourscoalitie is het tweede operationele begrip in Hajers argumentatie-

vee benadering. Hajer (ibid: 65) definieert een discourscoalitie als "the ensemble 

off  (1) a set of story-lines; (2) the actors who utter these story-lines; and (3) the 

practicess in which this discursive activity is based". In de strijd om discursieve 

722 hegemonie verbinden verschillende actoren zich om verschillende redenen met 

specifiekee verzamelingen van story-lines. Story-lines zorgen er dus voor dat dis-

courscoalitiess ontstaan en bijeen blijven. 

Hajerss discourstheorie biedt een operationalisering van Giddens' praktijktheorie 

voorr de analyse van het verloop van argumentaties. Hij maakt duidelijk dat argu-

mentatiess altijd plaatsvinden tussen doelgerichte actoren maar dat ze tevens zijn 

ingebedd in praktijken waarmee vormen van zingeving, dominantie en legitimatie 

zijnn verbonden. Zodoende komt de verbondenheid van interactieve politieke 

debattenn met duurzame vormen van zingeving, dominantie en legitimatie cen-

traall  te staan. Niet voor niets benadrukt Hajer (1995: 264-265) dat zijn discours-

theoriee ook een institutionele theorie is. Hij vat discours niet op als svnoniem 

vann discussie. Discoursanalyse kijk t dus niet alleen naar wat wordt gezegd maar 

kijk tt ook naar de manier waarop wat wordt gezegd is bepaald door praktijken. 

Hett construeren van de werkelijkheid is dus geen idealistisch proces maar is 

medee bepaald door de praktijken waarin dit gebeurt en is zo verbonden met vor-

menn van legitimatie en dominantie (Soja 1989: 122-126; Schwarz & Thompson 

1990:: 11). Hajer bekijkt argumentaties dus in lij n met Giddens als interactieve 

processenn maar verduidelijkt tegelijkertijd de noodzaak van een institutionele 

blikk naast een organisatorisch perspectief op communicatie. Dit kader vormt de 

basiss voor een reactie op de problemen van de organiserende overheid en voor de 

analysee van het debat over de eenheid van het provinciale omgevingsbeleid. 
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3.88 RECONSTRUCTIE VAN DE ORGANISERENDE OVERHEID 

Dee overheid speelde in de negentiende eeuwse rechtsstaat een bescheiden rol. 

Dee overtuiging dat de autonoom functionerende vrije markt tot een rechtvaardi-

gee samenleving zou leiden ging samen met een groot wantrouwen jegens de cor-

ruptee en absolutistische overheid. In deze situatie kwam met de groei van de 

organiserendee overheid verandering. Deze ontwikkeling komt vanuit Hajers dis-

courstheoriee in beeld als een proces van herhaalde institutionalisering van dis-

coursen.. Steeds werden nieuwe problemen gesignaleerd. Steeds ontstond over 

dezee problemen een discursieve strijd tussen discourscoalities. Steeds was het 

doelgerichtee handelen van deze coalities ingebed in praktijken. De discursieve 

mechanismenn die waren verbonden met deze praktijken bepaalden mede wat 

konn worden gezegd, op welke manier problemen werden benoemd en wie dit 

mochtt doen (Hajer 1995: 263-276).lL*  De wetenschap had bijvoorbeeld lange tijd 

grotee autoriteit bij de definiëring van problemen. Bovendien was er in de klas-

senmaatschappijj  slechts een gering aantal met sociale klassen en zuilen verbon-

denn posities uitgekristalliseerd. De bemiddeling tussen deze posities vond in de 

settingg van de pacificatiedemocratie betrekkelijk succesvol plaats. Steeds was 

hett mogelijk om in debatten overeenstemming te bereiken over de aard van pro-

blemenn en over de taken en bevoegdheden van de overheid. Er vond 'sluiting' 73 

(closure)(closure) van het debat plaats en er ontstonden dominante discoursen (Pinch & 

Bijkerr 1987: 44-46; Hajer 1995: 62).2° Met de totstandkoming of aanpassing van 

beleidspraktijkenn institutionaliseerden deze dominante discoursen. Er werden 

organisatiess met deskundigen en middelen ingesteld die pasten bij het betreffen-

dee discours. De overheidsorganisatie die is ontstaan, de bevoegdheden van deze 

overheidd en de indeling in beleidsvelden en planningstelsels zijn het resultaat 

vann deze ontwikkeling. 

Doorr de institutionalisering van discoursen raakten zo in de overheidsorganisa-

tiee verschillende beleidsvelden met bijpassende betekeniskaders, normen en 

middelenn geïnstitutionaliseerd. Deze beleidsvelden hadden een eigenheid van 

waaruitt de wereld wordt geconstrueerd en van waaruit werd ingegrepen in de 

wereld.. De overtuiging dat het maatschappelijk functioneren zo kan worden 

gestuurdd was groot. De praktijken buiten het politieke systeem werden statisch 

opgevatt en kregen relatief weinig aandacht. De aandacht was vooral op de prak-

tijkenn van het politiek systeem gericht. Dit wrerkte aardig in de laagdynamische 

enn relatief uniforme klassenmaatschappij. Met de toenemende maatschappelijke 

dynamiekk en differentiatie ontstonden echter problemen (Van Montfort 1995: 5). 

Problemenn werden complexer doordat de reflexiviteit van maatschappelijke pro-

cessenn groter werd. Gemeenschappelijke zingevingskaders en collectieve stel-

lingnamess vielen - mede door de verminderde rol van de religie - uiteen. De ver-

zuilingg viel weg en identiteiten en posities werden diversen Maatschappelijke 

structurenn kregen minder invloed op het handelen van actoren die steeds auto-

nomerr gingen opereren (Lash 1994: 119). De grote-groepen sociologie van het 

functionalismee paste niet meer bij deze maatschappelijke omstandigheden en de 

naturalistischee wetenschap verloor haar autoriteit. Politieke partijen functioneer-



denn niet meer als vertegenwoordigers van relatief stabiele groepen met een gelijk 

oordeell  over onderwerpen (Kreukels &. Simonis 1988: 14). Er kwamen wisselen-

dee coalities ten aanzien van problemen. Het stelsel van de pacificatiedemocratie 

verloorr haar werking. Binnen het economische svsteem vonden zoals in het vori-

gee hoofdstuk bleek ingrijpende veranderingen plaats. Politieke definities bleken 

vakerr strijdig met definities binnen maatschappelijke praktijken. De mechanis-

menn om overeenstemming te bereiken over werkelijkheidsdefinities schoten 

tekort. . 

Dee toenemende maatschappelijke differentiatie en dynamiek hadden - zo bleek 

all  in hoofdstuk 2 - in de loop van de jaren zestig grote gevolgen voor de effectivi-

teitt van de organiserende overheid. De overheid greep in een steeds levendiger 

wereldd in. Problemen overstegen steeds vaker de grenzen van natiestaten. 

Actorenn gingen zich met de toenemende differentiatie aan zingevingskaders van-

uitt diverse belangen zelfstandiger positioneren. Met de inzet van eigen middelen 

werdd gereageerd op externe maatregelen - waaronder de maatregelen vanuit het 

politiekk svsteem. De effectiviteit van beleidsinstrumenten liep hierdoor terug. 

Ditt gold in het bijzonder voor de wet als instrument. Door de toenemende ethi-

schee differentiatie werden wetten steeds minder opgevat als juiste regels en 

steedss meer als gesanctioneerde regels die afhankelijk van de risico's al dan niet 

werdenn gevolgd. De koppeling tussen politiek systeem en maatschappelijke 

praktijkenn is door deze ontwikkelingen indirecter geworden. De invloed van de 

overheidd op de steeds autonomere maatschappelijke praktijken is verminderd 

(Kreukelss 1980; Den Hoed c.s. 1983). Steeds vaker wordt het zelfreferentiële 

karakterr van maatschappelijke systemen benadrukt (Scott 1987: 107-108; 

Luhmannn 1984). De praktijken van de organiserende overheid pasten niet meer 

bijj  deze autonomere maatschappij (Giddens 1994: 8). 

Mett de toenemende maatschappelijke dynamiek en differentiatie openbaarde 

zichh nog een tweede probleem. Maatschappelijke processen kwamen door de 

voortgaandee modernisering steeds meer met elkaar in aanraking en raakten met 

elkaarr vervlochten. De samenhang tussen verschillende beleidsmaatregelen werd 

hierdoorr een probleem. Deze beleidsmaatregelen werden vanuit beleidspraktij-

kenn genomen. Deze beleidspraktijken hebben een eigenheid van waaruit de 

wereldd wordt geconstrueerd. Die eigenheid komt onder meer tot uitdrukking in 

dee beleidsculturen van beleidsorganisaties. Beleidsmaatregelen worden vanuit 

dezee eigenheid vormgegeven. In de uniforme en statische klassenmaatschappij 

leverdee dit nog betrekkelijk weinig problemen op omdat de reflexiviteit tussen 

verschillendee objecten gering was. Met de toenemende vervlechting van maat-

schappelijkee processen groeide echter de noodzaak om de maatregelen van ver-

schillendee organisaties op elkaar af te stemmen. De eigenheid van beleidsvelden 

werdd een probleem. Het bestaan van verschillende beleidsculturen werd 'ont-

dekt'.Z11 De overheid bleek een gefragmenteerde organisatie - een samenstel van 

ondernemingenn met eigen doelstellingen, middelen en culturen. Deze verschil-

lenn die het resultaat zijn van verschillende manieren waarop de werkelijkheid 

wordtt geconstrueerd, waren er altijd geweest maar werden met de toenemende 
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vervlechtingg van maatschappelijke processen en met het wegvallen van mecha-

nismenn om overeenstemming te bereiken problematisch. De maatschappelijke 

ontwikkelingg zorgde er dus niet alleen voor dat de invloed van de overheid op de 

omgevingg verminderde maar veroorzaakte ook problemen met de samenhang 

vann verschillende beleidsmaatregelen.22 Beide problemen zijn twee kanten van 

dezelfdee medaille. Ze liggen ook ten grondslag aan de gebrekkige eenheid van het 

omgevingsbeleid.. Deze problemen vormen het uitgangspunt voor een reactie op 

dee organiserende overheid. 

3.99 VOORWAARDEN VOOR NIEUWE BE LE I DSPR A KTIJ KEN 

Dee groeiende onvrede over het functioneren van de organiserende overheid in de 

huidigee dynamische en gedifferentieerde maatschappij is de laatste decennia op 

diversee beleidsvelden aanleiding geweest tot voorstellen voor nieuwe beleids-

praktijken.. Met die voorstellen wordt niet alleen de manier van het overheids-

optredenn becommentarieerd maar ook de reikwijdte. In het verlengde van het in 

ditt hoofdstuk geschetste praktijktheoretische kader kunnen de voorwaarden 

wordenn geschetst waaraan deze voorstellen moeten voldoen. Het uitgangspunt is 

datt de totstandkoming van nieuwe beleidspraktijken het resultaat is van de insti-

tutionaliseringg van discoursen. De werkelijkheid kan immers alleen worden 

besprokenn aan de hand van betekeniskaders die zijn verbonden met normen en 

middelen.. Giddens (1984: 169) constateert dan ook: "Every cognitive and moral 

orderr is at the same time a system of power, involving a 'horizon of legitimacy'." 

Dezee stellingname impliceert dat een inhoudelijke beoordeling van de juistheid 

enn wenselijkheid van voorstellen voor nieuwe praktijken en de veronderstellin-

genn die eraan ten grondslag liggen onmogelijk is. Volgens de constructivistische 

stellingnamee kan kennis immers niet overeenkomen met de werkelijkheid omdat 

err altijd interpretatiekaders zijn van waaruit die werkelijkheid wordt besproken. 

Err bestaat niet één uniek en juist interpretatiekader waarmee kan worden be-

schrevenn hoe de wereld is maar er zijn verschillende interpretatiekaders naast 

elkaarr die zijn verbonden met normen en middelen. Voorstellen voor nieuwe 

beleidspraktijkenn zijn dus verbonden met discoursen. Ze hebben altijd een poli-

tiekee dimensie (Dryzek 1996: 112). 

Alss vanuit een praktijktheoretische invalshoek duidelijk is dat de werkelijkheid 

inn sociale praktijken wordt geconstrueerd; als bovendien duidelijk is dat werke-

lijkheidsconstructiess in deze praktijken duurzaam worden; en als duidelijk is dat 

dezee werkelijkheidsconstructies zijn verbonden met vormen van dominantie en 

legitimatiee dan wordt de keuze tussen discoursen en daarmee tussen verschil-

lendee voorstellen voor nieuwe beleidspraktijken dus problematisch. Is deze 

keuzee uiteindelijk slechts het resultaat van een politieke strijd waarbij de sterkste 

heeftt gewronnen? Kan de wetenschap een bijdrage leveren aan een rechtvaardi-

gingg van nieuwe beleidspraktijken? Wetenschappers kunnen zich natuurlijk ver-

bindenn met een specifiek discours. Ze kunnen daarbij bijdragen aan de dominan-

tiee van discoursen en hun institutionalisering. Die weg is als enige antwoord op 

dee huidige problemen van de organiserende overheid echter niet bevredigend. 



Juistt de confrontatie van verschillende discoursen bleek immers aan de proble-

menn van de organiserende overheid ten grondslag te liggen. De steun voor een 

specifiekk discours voldoet dus niet als uitgangspunt voor argumentaties over 

nieuwee beleidspraktijken. Resten er dan manieren om op een rechtvaardige 

manierr tussen discoursen te kiezen? Het antwoord op deze vraag is dat vanuit 

eenn constructivistische stellingname naast wanhoop over de alom tegenwoordi-

gee machtsmechanismen een procedurele weg rest.2' Vanuit een procedurele 

invalshoekk wordt geconstateerd dat een inhoudelijke keuze tussen verschillende 

discoursenn weliswaar onmogelijk is maar dat wel eisen kunnen worden gesteld 

aann de manier waarop z on keuze wordt gemaakt. Het gaat hierbij om voorwaar-

denn waaraan argumentaties oi>er nieuwe beleidspraktijken moeten voldoen. De 

procedurelee invalshoek biedt dus geen pleidooi om het concrete doelgerichte 

optredenn van de overheid in interacties binnen beleidspraktijken te laten verlo-

penn maar gaat over de randvoorwaarden waar binnen dit doelgerichte optreden 

moett plaatsvinden. In lij n met de voorgaande paragrafen kunnen verschillende 

procedurelee voorwaarden worden genoemd. 

Eenn procedurele benadering van de keuze voor nieuwe beleidspraktijken begint 

bijj  de constatering dat voorstellen het resultaat zijn van pogingen om discoursen 

tee institutionaliseren. Een eerste procedurele eis die aan een argumentatie kan 

wordenn gesteld is dan ook dat expliciet in beeld komt vanuit welk discours de 

voorstellenn worden gedaan (Dryzek 1996: 118). Er wordt dan onderkend dat 

beleidd geen instrument is in handen van de overheid maar dat het moet worden 

onderzochtt als praktijk die is verbonden met een specifieke constructie van de 

werkelijkheidd (1). In de tweede plaats moet in beeld komen welke politieke con-

sequentiess de acceptatie van de voorstellen en daarmee van het eraan ten grond-

slagg liggende discours heeft. Discoursen zijn immers verbonden met vormen van 

dominantiee en legitimatie. Met de voorstellen worden alternatieve discoursen als 

uitgangspuntt voor nieuwe beleidspraktijken onderdrukt fibid: 119). De politieke 

consequentiess die dit heeft moeten worden geëxpliciteerd {2). Ten derde is in dit 

hoofdstukk duidelijk geworden dat het succes van het handelen binnen beleids-

praktijkenn mede afhankelijk is van de kenmerken van maatschappelijke praktij-

ken.. Een argumentatie over nieuwe beleidspraktijken moet daarom expliciet op 

dee kenmerken van deze maatschappelijke praktijken ingaan (3). Tegen de achter-

grondd van deze drie eerste voorwaarden moet in de vierde plaats bij een argu-

mentatiee over nieuwe beleidspraktijken expliciet worden besproken wat de rol 

vann de overheid in de maatschappij bij het betreffende onderwerp moet zijn. De 

veronderstellingg dat de taak voor het oplossen van maatschappelijke problemen 

alss vanzelfbij de overheid ligt is immers met het wegvallen van de orthodoxe 

consensuss bekritiseerd. Een herbezinning op die rol moet daarom steeds deel 

uitmakenn van argumentaties over nieuwe beleidspraktijken (4). 

Mett deze vier criteria zijn de voorwaarden geschetst waaraan een argumentatie 

overr nieuwe beleidspraktijken moet voldoen. Ik noem zo'n argumentatie 

reflexief.reflexief. Het begint namelijk bij een bezinning op de eigen positie van de over-

heidd in de maatschappij en op de discoursen van waaruit die positie wordt 
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besproken.'44 Argumentaties over nieuwe beleidspraktijken moeten dus reflexie-

vee argumentaties zijn. Met deze procedurele eis wordt een bepaald type debat 

gestimuleerd.. De wetenschap krijgt naast een technische rol ook een culturele 

rol.. Vanuit deze culturele rol wordt de verbondenheid van verschillende posities 

mett discoursen en de politieke effecten die dit heeft verduidelijkt. Als een argu-

mentatiee over nieuwe beleidspraktijken aan de vier voorwaarden voldoet dan 

wordtt voorkomen dat politieke consequenties impliciet blijven. Ook blijven de 

grenzenn van het overheidsoptreden in beeld. De keuze voor nieuwe beleidsprak-

tijkenn wordt dan explicieter en beter geïnformeerd genomen. Het wordt ook 

beterr mogelijk om de keuze voor nieuwe beleidspraktijken democratisch te 

beoordelen.. Aan de hand van de genoemde voorwaarden wordt dus geen speci-

fiekee bijdrage geleverd aan het bereiken van bepaalde doeleinden maar wordt het 

functionerenn van de overheid in de maatschappij wel verbeterd. Enerzijds wordt 

hett mogelijk om de reconstructie van discoursen die aan praktijken ten grond-

slagg liggen explicieter en creatiever te laten verlopen en anderzijds verbetert het 

dee 'democratische conversatie' over de nieuwe praktijken van de overheid 

(Dryzekk 1996: 123). Vanuit die conclusie becommentarieer ik in het volgende 

hoofdstukk de antwoorden van de nieuwe planningtheorie op de problemen van 

dee organiserende overheid. 



ONN r W O R P EN EN ONTSTAAN 

NOTEN N 

11 Zie Habermas (1967) en Bernstein (1976) voor een overzicht van verschillende 

theoretischee perspectieven die bij de kritiek op de empirisch-analytische metho-

dologiee een rol speelden. 
11 Schatzki (1996) geeft een reactie op Giddens' praktijktheorie. Zie Liggett &. Perry 

(1995)) voor een toepassing van de praktijktheorie bij ruimtelijke analyses. Zie 

ookk Rein & Law (forthcoming) voor een toepassing van de praktijktheorie van 

Bourdieuu op overheidsplanning. 

>> Giddens geeft ook een afzonderlijk commentaar op de interpretatieve sociolo-

gieënn (1976: 28-57; T977: 165-179), functionalisme (1977: 96-129) en structuralis-

mee (1979: 9-49; 1987: 73-108). 
44 Dit komt overeen met het rationele keuze-institutionalisme (De Beus 1994; 

Scharpff  1997). 
II Recent is een hernieuwde aandacht voor deze rol van institutionele factoren bij 

socialee analyses te zien. March &. Olsen (1984) gaven deze hernieuwde aandacht 

mett het vaak aangehaalde artikel The New Institutionalism een voor de hand lig-

gendee naam. Het nieuwe institutionalisme omvat een divers gedachtegoed 

788 (Jordan 1990: 478; Scott 1995; Mayntz 8t Scharpf 1995: 40-43). Zie voor een over-

zichtt Schülein (1987); Powell & DiMaggio (1991); Scott (1995); en Hendriks 

(1996). . 
66 De tegenhanger van het realisme wordt vaak aangeduid als anti-realisme of rela-

tivisme.. Ik geef de voorkeur aan het begrip 'constructivisme' omdat met dit 

begripp de kern van het alternatief voor het realistische werkelijkheidsbeeld goed 

onderr woorden wordt gebracht. 
77 In de loop van de jaren tachtig kwam de SSK in aanraking met het technologieon-

derzoekk (Bijker, Hughes &. Pinch 1987). In dit technologieonderzoek wordt 

-- parallel met de aanpak van SSK - bekeken hoe artefacten en technologieën soci-

aall  worden geconstrueerd. 
88 Een groot aantal studies bekijkt wat de inhoud van wetenschappelijke kennis 

bepaaltt (Mulkay & Mili c 1980; Callon 1980; Collins 1983; Latour 1987; Bijker, 

Hughess Sc Pinch 1987). 
L)) De tegengestelde posities in de discussie over factoren die de 'inhoud' van ken-

niss bepalen worden getypeerd als internalisme en externalisme (Kunneman 

1986:39-68). . 
100 Zie Lukes (1974), Van der Graaf & Hoppe (1989: 184-202) en Hendriks (1996: 35-

37)) voor een uitgebreidere uiteenzetting over het debat tussen pluralisten en eli-

tisten. . 
III Over dit onderwerp bestaat een uitgebreide literatuur. Zie bijvoorbeeld 

Habermass (1996) over de rol van formele wetten in moderne maatschappijen. 

Diee studie sluit aan bij Giddens' schets van de dualiteit van normen. 
122 Giddens zegt weinig over de implicaties voor de moderne overheden. De impli-

catiess van Giddens' schets voor de moderne overheid kunnen derhalve aan de 

handd van Habermas (1996) worden nagelopen (Salet 1994: 107-no). 
p'' Selznick (1957: 38-64) spreekt van een organizational character. 
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Dee contingentietheorie benadrukt in dit verband dat een organisatie moet passen 

bijj  zijn omgeving. Er is geen 'beste' manier van organiseren (Galbraith 1973: 2). 

Meerderee auteurs benadrukken hier bijvoorbeeld het belang van de overgang 

binnenn het economisch systeem van Fordisme naar 'flexible accumulation' 

(Harveyy 1989: 121-201; Scott 1988; Verhagen 1993). 

Pinchh & Bijker (1987: 40-41) spreken in dit verband van interpretative flexibility 

enn Schwarz & Thompson (1990: 3) wijzen op het bestaan van contradictory 

certainties. certainties. 

Vergelijkk op dit punt de kritiek van Giddens (1982: 215-230) op Foucault. 

Hett positiebegrip is in paragraaf 3.2 geïntroduceerd. Met dit begrip wordt kritiek 

geleverdd op het rolbegrip omdat dit ten onrechte een onderscheid maakt tussen 

eenn rol en de persoon die die rol vervult (Giddens 1979: 115-120; Hajer 1995: 

52-53;; Schatzki 1996: 7-8). 

Deskundigenn krijgen bijvoorbeeld een andere rol dan 'leken'. Bovendien bestaan 

err vaak taboes om problemen vanuit bepaalde perspectieven te bekijken. Zo was 

hett in de Nederlandse politiek lange tijd 'not done' om het misbruik van uitke-

ringenn ter sprake te brengen. Foucault (1988: 37-59) bespreekt verschillende van 

dezee discursieve mechanismen. 

Latourr (1987) spreekt in dit verband van het ontstaan van een black box. 

Kreukelss 8t Simonis (1988: 14) spreken over "de uiteenlopende 'cultuur' en con- 79 

textt van het publiek domein, kenmerkend voor afzonderlijke beleidsvelden: de 

bedrijfssector,, de gezondheidszorg, het onderwijs, enz. In elk van deze velden 

zijnn eigen arrangementen tot ontwikkeling gekomen die bepalend zijn voor de 

vormm en inhoud van het publiek domein." 

Ditt sluit aan bij de constatering in de organisatietheorie dat een complexere 

omgevingg leidt tot een toenemende noodzaak van afstemmingsmaatregelen 

(Scottt 1987: 114 en 247-249). 

Dezee procedurele positie wordt verdedigd in recente debatten over 'discursive' 

of'deliberativee democracy' (Dryzek 1990; Habermas 1996; Eister ed. 1998). 

Ziee Hajer (1995: 39-41 en 279-294) over reflexiviteit. 
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