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Inleiding 
 
De stelling in het boek is, dat een mens, een organisatie en een nationale staat met 
hetzelfde begrippenkader beschreven kunnen worden. 

 
Een mens, een organisatie en een nationale staat worden alle drie gezien als een 
sociaal systeem, bestaande uit 72 subsystemen: 
 
18 inputvariabelen  x 4 procesvariabelen.  
 
Daarin kunnen alle activiteiten in een logische samenhang worden ondergebracht.  
Ieder van de 72 subsystemen strijdt voortdurend om de prioriteit. Die strijd wordt 
beheerst door twee besturingssystemen. De extern gerichte verstandelijke benadering 
van het ego, het management of de regering en de interne communicatie tussen de 
subsystemen, tot nu toe aangeduid met gevoel, intuïtie of het onbewuste, dan wel als 
sociaal klimaat. 
Gesteld wordt bovendien dat iedere activiteit, die systematisch op dezelfde manier wordt 
uitgevoerd, leidt tot karakter- dan wel culturele kenmerken. 
 
Als voorbeeld: 
Input variabele:   ruilmiddelen of geld 
Subsysteem:   verkrijgen 
Activiteiten bij een mens:    o.a. winst, loon, uitkering of diefstal  
Activiteiten bij een organisatie:  o.a. incasso 
Activiteiten bij de staat:   o.a. belasting en leges  
Gedrags- en cultuurkenmerken:  o.a. hebzuchtig, inhalig 
 
Deze stelling wordt in het boek heel concreet toegelicht.  
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1. De sociaal systeem aanpak 
 
Het is ongebruikelijk de mens te zien als een sociaal systeem. In de gangbare indeling is 
het dier gelokaliseerd op niveau 6, de mens op 7 en organisaties en staten op niveau 81. 
Gebruikelijk is de mens te zien als een eenheid van lichaam en geest. Organisaties en 
staten hebben nu eenmaal geen lichaam. Dat is dus een duidelijk verschil. 
Het lichaam is het meest waarneembare deel van de mens. Maar waarneembaarheid is 
ook een kenmerk van organisaties via logo, een kenmerkende kleur en muziek voor het 
eigen merk. Ook staten zijn waarneembaar door de vlag als symbool en de nationale kleur. 
Waarneembaarheid is een noodzakelijke inputfactor voor een sociaal systeem. 
Maakt dit inzicht het mogelijk een mens te zien als een sociaal systeem, dan blijft het feit 
dat organisaties en staten geen lichaam hebben. Doordenkend blijkt, dat het lichaam de 
resultante is van een veelheid van inputfactoren die ook gelden voor organisaties en 
staten. Denk aan initiatiefnemers als de biologische ouders, aan de genetische 
eigenschappen,  aan de nature factoren, aan de invloed van mobiliteit en zo verder2. 
Door het lichaam te zien als resultante van dezelfde inputfactoren kan de mens gezien 
worden als een sociaal systeem en worden vergelijkingen mogelijk tussen mens, 
organisatie en staat. 
Bij het ontwikkelen van het sociaal systeem model stonden twee vragen centraal en wel: 
1. Wat is nodig om te kunnen bestaan?  de inputvariabelen  
2. Wat wordt met die input gedaan?  de proceskarakteristieken 

 
1.1. Inputvariabelen 
 
Welke behoeften zijn noodzakelijk voor een sociaal systeem om te kunnen 
bestaan?    Dat blijken 18 variabelen te zijn.  Zie voor de keuzes paragraaf 3.1. 
      
De 18 inputfactoren 
1. Initiatiefnemers    Levenskracht van biologische ouders, (oprichters bij  
  organisaties of vrijheidsstrijders bij staten) 
 2. Waarneembaarheid   Lichaam, (bedrijfslogo en kleur, de nationale vlag) 
 3. Nature   Eten, drinken, licht en lucht, warmte en rust 
 4. Maatschappelijke erkenning  Juridische vorm en legitimering 
 5. Zingeving      Het waarom van het bestaan  
 6. Aanbod     Dat wat je voor anderen kunt betekenen/aanbieden  
 7. Intimi   De directe sociale omgeving 
 8. Relaties    Anderen op iets meer afstand 
 9. Leveranciers   Zij kunnen bieden wat jij nodig hebt  
10. Klanten    Zij willen jouw aanbod benutten 
11. Taal   Taal- en informatie-uitwisseling  
12. Ruilmiddelen/geld  Waarde om aanbod te kunnen bepalen 
13. Mobiliteit   Vermogen tot verplaatsen 
14. Plaats   Je moet altijd ergens zijn 
15. Tijd   Het leven ontwikkelt zich in de tijd 
16. Productiemiddelen  Apparatuur/ gereedschap 
17. Grondstoffen   Dat waarvan men iets kan maken 
18. Kennis en vaardigheden   Antwoord op de vraag: Hoe?  

 
1 Zie bijlage 1 
2 Zie bijlage 3 voor een korte toelichting en bijlage 6 voor een uitgebreide beschrijving 

 



 

 9 

1.2. Wat wordt met die input gedaan? 
 
De proceskarakteristieken 
 
* Verkrijgen of afweren 
* Verzorgen 
* Gebruiken of inzetten 
* Verwijderen of “binnenhouden“ 
 
1.2.1. Het verkrijgen /afweren 
Het verkrijgen van wat nodig is en het buitensluiten van wat ongewenst is. 
Het verkrijgen impliceert activiteiten als het in kaart brengen van de omgeving, selecteren 
wat men wel of niet wil hebben, een keuze maken, onderhandelen en besluiten over het 
wel of niet toelaten. Maar ook preventieve activiteiten als de omgeving naar zijn hand 
zetten door framing via publiciteit of censuur, in de concurrentiestrijd met anderen hun 
mogelijkheden verstoren en het zich wapenen tegen opdringerigheid en bedrog. 
Ook het buitensluiten kan door een veelheid van activiteiten. 
Allerlei specialismen in de psychologie komen daarbij aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan 
de behoeftetheorie, de waarnemingsleer3, de speltheorie of de conflict theorie.  
 
1.2.2. Het verzorgen  
Het verzorgen en onderhouden van wat verkregen is. 
Dat wat je hebt, wat je hebt toegelaten in je systeem, kun je niet laten verslonzen Dat wat 
je toelaat in je bestaan, moet je of gebruiken of verzorgen. Je hebt daarvoor bij wijze van 
spreken een zorgplicht.  
Als je het ten onrechte hebt toegelaten moet je ofwel er het beste van maken, ofwel het zo 
snel mogelijk weer afvoeren dan wel afwentelen op anderen. Maar wat je hebt en houdt, 
moet je verzorgen. 
Het verzorgen heeft in zijn algemeenheid een lage prioriteit. We leven in een 
wegwerpmaatschappij. Iets nieuws kopen is dikwijls voordeliger dan iets te laten 
repareren.  
Als reparatie noodzakelijk is, dan wordt het vaak zo lang mogelijk uitgesteld, met het 
effect dat onderhoud op tijd over het algemeen voordeliger zou zijn geweest. 
 
1.2.3. Het gebruiken  
De input moet gebruikt of ingezet worden. Dat vereist primair het vermogen daartoe. 
Denk aan de stofwisseling, de verstandelijke vermogens, de mobiliteitscapaciteit en zo 
verder4. 
 
Dat vereist ook een besturingssysteem om de input te verdelen over de verschillende 
bestaansvelden. Het ego bij het individu, het management bij organisaties of de 
regering bij de nationale staat, geven vorm aan het besturingssysteem. 
Het besturingssysteem bepaalt de inzet en het gebruik van alle subsystemen. Daarop gaan 
we nader in bij het bespreken van het besturingssysteem. Ook zelf wordt het gevormd 
door “het gebruik van de levenskracht“. 
 
De activiteiten in deze kolom en wijze waarop die gebruikt worden, bepalen de kwaliteit 
van het bestaan, gegeven de mogelijkheden uit de andere kolommen. 
 

 
3 zie bijlage 4. Notitie waarnemingsleer 
4 Denk aan de functieleer 
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1.2.4. Het verwijderen of binnenhouden 
Deze kolom betreft het verwijderen van wat overtollig is of het voorkomen dat iets 
ongewild verdwijnt. 
De activiteiten bij het verwijderen bepalen wat je anderen te bieden hebt. En dat is een 
noodzaak om input te kunnen verwerven.  
Onder verwijderen valt ook het afwentelen van datgene dat je niet wilt verzorgen maar 
ook door anderen niet gewenst wordt. 
 
Onder deze kolom hoort ook de grensbewaking. Zoals aan de input kant bewaakt wordt 
wat er binnen komt, wordt aan de output kant bewaakt dat iets niet ongewild verdwijnt. 
 
Alles heeft een bepaalde levensloop. Dat geldt voor alle 18 variabelen. Iedere variabele 
heeft zijn eigen output en zijn eigen levenscyclus.  
 
Op individueel niveau: Je wil om te leven neemt af, je fysieke mogelijkheden verminderen, 
je rechten veranderen, veel van wat je belangrijk vond, wordt meer relatief, je bent minder 
communicatief, een aantal dierbaren zijn je al ontvallen en je producten voldoen niet meer 
aan de eisen van de tijd enzovoorts. De vraag is, hoe je daarmee omgaat.  
 
Op organisatieniveau: is een bekende gedachte die van de melkkoe. Het duurt even 
voordat via innovatie een winstgevend product is ontwikkeld maar elk product heeft een 
bepaalde levensduur. Zie bijlage 27. De melkkoe. 
 
Ook nationale staten hebben een bepaalde levensduur. 
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1.3. Het totaalbeeld 
 
De combinatie van 4 proceskarakteristieken en 18 variabelen leidt tot een systeem met  
72 subsystemen ofwel bestaansvelden, schematisch weergegeven: 

 

  variabele Verkrijgen Verzorgen Gebruiken Verwijderen 

 1 Initiatief 
Levenskracht 

 1  2  3  4 

 2 Waarneembaarheid  5  6   7  8 
 

 3 Nature
  

 9 10 11 12 
 

 4 Erkenning,  
Juridische vorm 

13 14 15 16 

 5 Zingeving, Prioriteiten 17 18 19 20 
 

 6 Aanbod 21 22 23 24 
 

 7 Intimi 25 26 27 28 
 

 8 Relaties 29 30 31 32 
 

9 Leveranciers 33 34 35 36 
 

10 Klanten  37 38 39 40 
 

11 Taal, Communicatie 41 42 43 44 
 

12 Ruilmiddelen 45 46 47 48 
 

13 Mobiliteit 49 50 51 52 
 

14 Plaats 53 54 55 56 
 

15 Tijd 57 58 59 60 
 

16 Productiemiddelen 61 62 63 64 
 

17 Grondstoffen 65 66 67 68 
 

18 Kennis 
Vaardigheden 

69 70 71 72 
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2. Vat vol tegenstellingen 
 
Strijd om de prioriteit  
Het gehele systeem kan gezien worden als een vat vol tegenstellingen. Alle 72 
subsystemen of bestaansvelden strijden om de prioriteit5. Zie voor een beschrijving 
van de bestaansvelden op individueel niveau Bijlage 6. 
Het gaat er maar om wat belangrijk gevonden wordt. Je kunt nu eenmaal niet aan alle 
bestaansvelden 100 % energie schenken. Je moet kiezen. Het leven staat vol dilemma’s. 
Het is een voortdurend balanceren tussen een veelheid van wensen en moeten.  
Spanningen zijn een gegeven en liggen meer voor de hand dan innerlijke rust. 
De een geeft een bepaald bestaansveld maximale prioriteit en “gaat er fanatiek voor”. De 
ander stelt minder duidelijke prioriteiten. Regelmatig met jezelf in de knoop liggen is 
meer vanzelfsprekend dan voortdurend in harmonie zijn.  
Op organisatie en staatsniveau is de strijd om de prioriteiten de strijd om de macht. Wie 
de macht heeft, bepaalt de prioriteit. 
 
En die prioriteiten zijn geen star gegeven. Ze veranderen in ieder geval met het verloop 
van de tijd en door veranderingen in de omgeving. In een stabiele omgeving is er meer 
rust dan in een snel veranderende omgeving, waarin het sociale systeem een eigen weg 
moet zoeken. 
Het bestaan van een sociaal systeem is een voortdurend zoeken naar de juiste 
prioriteitsverhouding tussen de bestaansvelden. 
 
  
 

2.1. De strijd tussen de kolommen, systeemeffecten 
 
2.1.1. De kolom verkrijgen 
Deze is gericht op het verkrijgen van input. Hoe beter men daartoe in staat is, hoe 
sterker het systeem als geheel wordt. Deze kolom bepaalt de mate van 
zelfstandigheid of de keerzijde, de mate van afhankelijkheid. 
Deze kolom bepaalt daarmee tevens de mate van assertiviteit. Daarbij zijn een 
vijftal varianten te onderscheiden6. 
Deze kolom is ook gericht op het afweren, op het buiten de deur houden van wat 
ongewenst is maar soms juist wel door anderen gewenst wordt. 
 
Vergroten probleemoplossend vermogen 
Hoe je het ook wendt of keert, als je sterk bent heb je een groter probleemoplossend 
vermogen. Verlies je de concurrentie, wordt je steeds zwakker. Willen groeien, rijker 
willen worden is een gevolg van het systeem. Rijken worden steeds rijker, armen 
steeds armer. Het is een systeemeffect. En dan ontstaat bovendien een negatieve spiraal. 
Achterstand wordt achterstelling. (Zie ook paragraaf 5.2.1.). 
 
 
 
 

 
5  Denk voor het hanteren van tegenstellingen aan de speltheorie. 
6 Vooruitlopend op paragraaf 8.4. schetsen we als alternatieven  bij het afweren  het vermijden van de 
gevaarlijke gelegenheden,  het zolang het kan je er niet druk om maken, streven naar een compromis,  de 
deur dicht houden en die desnoods met geweld verdedigen of proberen met de binnendringer tot een 
creatieve alternatieve  oplossing te komen. 
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2.1.2. De kolom verzorgen 
Deze biedt tegenspel tegen dit systeemeffect. Het geheel moet wel beheersbaar blijven. 
Denk als voorbeeld aan “De span of control” van een leiding gevende. De grens aan 
hebzucht is de zorg voor wat je hebt. Je hebt een zorgplicht. Deze kolom bepaalt 
daardoor de optimale grootte van het systeem. 
 
Solidariteit 
De zorgplicht geldt binnen het systeem, stelt grenzen aan de mogelijkheden tot 
solidariteit en dwingt tot een dubbele moraal7.  
Binnen het sociale systeem heb je een structurele zorgplicht omdat er anderen zijn 
die zorg behoeven zoals intimi, relaties, klanten en leveranciers maar het geldt voor alles 
wat is binnengelaten.  
Buiten het systeem heb je geen structurele zorgplicht. Dat is onmogelijk. Hoogstens een 
incidentele.  
Dit gegeven heeft gevolgen voor het denken over solidariteit. De mogelijkheden tot het 
bieden van zorg zijn per definitie beperkt. Dat dwingt tot een dubbele moraal.  
Hoe bepaal je wie je binnenlaat, eventueel; op welke voorwaarden en hoe ver ga je om 
anderen buiten de deur te houden. Zie ook bijlage 15. Solidariteit. 
 
Weerstand tegen verandering. 
Alles wat binnen komt, moet verzorgd worden of in het moderne jargon, 
geïmplementeerd. En dat vraagt aandacht. Omdat de subsystemen wederkerig van elkaar 
afhankelijk zijn, heeft een verandering in het ene subsysteem ook effecten voor de andere, 
zonder dat voor die andere de voordelen direct zichtbaar zijn. Dat roept dus weerstand 
op, een systeemeffect. 
 
Stabiliteit en veiligheid 
De weerstand tegen verandering heeft als oorzaak dat ieder systeem streeft naar 
stabiliteit en veiligheid. Zelfs als de oorspronkelijke legitimering vervalt, wordt er vanuit 
de andere taakblokken aangedrongen op een nieuwe bestaansreden. Omdat een product 
een bepaalde levensfase heeft is innovatie noodzakelijk. Zo niet gaat een organisatie ten 
onder. 
Een schoolvoorbeeld is de NAVO. Toen het ijzeren gordijn viel, moest een nieuwe 
legitimering gezocht worden, zoals het mondiaal de vrede bevorderen. 
 
2.1.3. De kolom gebruiken  
Deze moet die output leveren en daartoe de beschikbare middelen optimaal inzetten . In 
deze kolom wordt de mate van efficiency en effectiviteit bepaalt. Dat leidt tot 
verdelingsproblematiek over de 72 velden. 
 
Groeien  
Het verdelen kan soms heel lastig zijn, zeker bij tekorten. Het verdelingsprobleem wordt 
verkleind door het vergroten van de input. Het willen groeien is dus een systeemeffect. 
 
 
 
 
 
 
 

 
7   Filosoof Peter Sloterdijk stelt “ Er is geen morele plicht tot zelfvernietiging”. Trouw, 03-03-‘16 in  De 
kramp van het humane,  door Wim Boevink. 
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2.1.4. De kolom verwijderen  
Deze is de tegenpool van de kolom verkrijgen. Hij is noodzakelijk om input te verwerven. 
Er moet een tegenprestatie geleverd kunnen worden. Er is een noodzakelijke verhouding 
tussen input en output. Ook dat is een systeemeffect. Deze kolom bepaalt de macht van 
het systeem. Conform het principe do ut des, ik geef opdat jij geeft. 
Maar niet alles mag het systeem verlaten. Denk aan de geheimhoudingsplicht of de 
tegenpool, bedrijfsspionage. 
De verhouding tussen de kolom verzorgen en verwijderen is uiterst relevant. Verzorgen 
vergt investering. Het kan heel aantrekkelijk zijn om die investering af te wentelen. Dat 
betreft mensen, de wegwerpmens in het ontslag bij bedrijven of de milieu problematiek. 
 
Overigens staat deze kolom ook voor de mate van transparantie of de mate van 
geheimhouding. Geheimen kunnen bewaren is een noodzaak in vertrouwensrelaties en 
beperkt dus de mogelijkheden tot transparantie. 
 
Samenvattend, de kolom input wil zelf steeds groter en sterker worden en wordt daarbij 
gestimuleerd door de kolom gebruiken om zijn verdelingsprobleem op te lossen. Input 
wil daartoe in staat gesteld worden door de kolom gebruiken en de kolom output. Zonder 
output is input immers nauwelijks mogelijk tenzij door roofbouw of interen op de kolom 
verzorgen. De vraag is waar de prioriteit gelegd wordt.  
De kolom verzorgen zet de rem erop en bepleit een optimale grootte ter wille van de 
beheer- en beheersbaarheid. 
 

 
2.2. Prioriteiten tussen de subsystemen 
 
Bij het bepalen van de prioriteiten spelen de bestaansvelden van de legitimering (17-20)  
een belangrijke rol.  
Op individueel niveau is de vraag wat je van je leven wilt maken: studeren, werken, 
uitgaan, om wat alternatieven te geven. Het gaat om de juiste balans. Zie bijlage 16. Vorm 
geven eigen verantwoordelijkheid. 
 
 Op organisatieniveau is de vraag bijvoorbeeld:  
* of het gaat om 1 variabele, bijvoorbeeld profit of plezier in het werk 
* of om 1 variabele met normen naar andere, bijvoorbeeld people, planet en profit 
* of dat het gaat om gelijkwaardigheid van een aantal variabelen 
 
Op staatsniveau komt de prioriteitenstrijd tot een zekere mate van rust in de 
regeringsverklaring. 
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3. Systeemkenmerken 

 

3.1. Activiteiten 
 
In het voorgaande werd uitgegaan van 18 input- en 4 procesvariabelen. De keuze 
was gebaseerd op onderstaande 3 uitgangspunten: 
Het systeem moet toepasbaar zijn op zowel een individu, als een organisatie en een 
nationale staat. Dat vergde afstand nemen van de bestaande systeem indeling. 
In ieder subsysteem moeten meerdere logisch met elkaar samenhangende 
activiteiten ondergebracht kunnen worden. 
 
Als voorbeeld: Een van de inputvariabelen is: ruilmiddelen of geld. 
Concreet kan men bestaansveld 45 concretiseren via loon, honorarium, uitkering, 
dividend, erfenis, bedelen, stelen, chanteren, gokken en vele andere mogelijkheden. Maar 
ook kan men denken aan meer immateriële zaken zoals een schouderklopje.  
Op organisatieniveau zien we activiteiten van de incasso afdelingen en op staatsniveau 
aan die van de belastingdienst. 
 
Alle denkbare activiteiten moeten in 1 van de 72 bestaansvelden een logische 
plaats vinden. 
 
Dat bleek in eerste instantie moeilijk waar te maken:  
* Daardoor was het noodzakelijk afstand te nemen van de indeling van de systemen.  
   Zie bijlage 2. 
* Daardoor was het noodzakelijk het lichaam op een andere wijze te bezien. 
   Het lichaam is het meest zichtbare deel van de mens. Daarmee werd zichtbaarheid een  
   inputfactor en kon het lichaam gezien worden als resultante van alle variabelen.  
   Zonder daarmee te kort te doen aan biologische kenmerken. Zie bijlagen 7 en 8.  Ster- 
   ker nog, het tweede besturingssysteem is onder meer gebaseerd op neurologische en  
   hormonale kenmerken. Zie hoofdstuk 6. 
* Er waren activiteiten die moeilijk inpasbaar geacht werden. 
- Bijvoorbeeld voor religieuze activiteiten als bidden. Gelovigen zien het Opperwezen, 
  (God, Allah) als onmisbaar in hun bestaan. Voor niet gelovigen is het moeilijk Hem te  
  zien als input factor. De oplossing werd gezien in de benadering van Hem als een  
  intimus, die al dan niet toegelaten wordt (Vergelijk God de Vader). Zie bijlage 5.  
  “Wat betekent God“. 
- Bijvoorbeeld voor de zorg voor huisdieren. Ook deze kunnen gezien worden als intimi 
   c.q. als de kinderen.  
 
 

3.2. Subsystemen 
 
Ieder subsysteem vervult een essentiële functie binnen het geheel.  
Geen enkel bestaansveld kan gemist worden. Elk veld is onmisbaar voor het goed 
functioneren van het geheel. Zie bijlage 6. 
Wel zijn bestaansvelden meer of minder actueel. Als voorbeeld: Als je jong bent is 
bestaansveld 4, einde levenskracht, veelal minder actueel. Maar het kan zeer actueel 
worden! 
Alle subsystemen zijn wederkerig van elkaar afhankelijk. 
Sterkere velden kunnen de zwakte van andere compenseren. Voorbeeld: het gebrek aan 
kennis kun je compenseren door het doen van een beroep op deskundigen.  
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De noodzaak om een bijdrage aan een ander bestaansveld te leveren, versterkt het gehele 
systeem maar verzwakt het eigen bestaansveld. Dus daar wil het zich soms aan 
onttrekken. Dat leidt tot behoudzucht, weerstand tegen verandering en de kans op 
systeemscheiding. 
Dit gegeven is vooral belangrijk bij het oplossen van problemen. Het gegeven is dat 
de sleutel tot het oplossen van het beleefde of aangeboden probleem bijna altijd gevonden 
moet worden door het herleiden of herdefiniëren van het aangeboden probleem. Iedere 
adviseur weet dat het aangeboden probleem anders geformuleerd leidt tot 
de oplossing die het meest efficiënt en effectief is.  
En iedere deskundige vindt de benadering vanuit zijn vakgebied het meest efficiënt en 
effectief.  
De werkelijkheid is dat iedere invalshoek tot goede resultaten kan leiden. Als 
voorbeelden wordt verwezen naar de bijlagen 18, 19, 20 en 21. 
Met de visie op een sociaal systeem is een meer integrale benadering mogelijk. 
 
 

3.3. Persoon- of culturele kenmerken 
 
Definities. We maken onderscheid tussen het ego, identiteit en persoonlijkheid.  
 
Onder een ego verstaan we het vorm geven aan het eigen bestaan door het gebruiken 
van de levenskracht in bestaansveld 3. 
Onder een identiteit verstaan we de voor het sociale systeem kenmerkende 
prioriteitsverhouding van de subsystemen, de typische concretiseringen in activiteiten en 
de bijpassende houdingen. 
Onder een persoonlijkheid verstaan we een identiteit met een krachtig ego. 
 
Iedere activiteit die regelmatig wordt uitgevoerd, leidt tot persoonskenmerken op 
individueel niveau en tot culturele kenmerken op organisatie- en staatsniveau. 
Dat betreft als voorbeelden: 
* de prioriteiten tussen de kolommen, bijv. introvert of extravert, open/gesloten, 
    assertiviteit, duurzaamheid, effectiviteit en  
    macht 
* de prioriteit voor een inputvariabele,  bijv. 45-48, gericht op geld 
* de prioriteit voor een subsysteem, bijv. 46, gericht op budgetbeheer 
* de wijze van uitvoering van die activiteit,  bijv. vakkundig, innovatief 
* kenmerken bij het besturingssysteem,  bijv. verstandsmens of gevoelsmens8 
* kenmerken bij de uitvoering van het besturingssysteem   bijv. initiatief nemend 
 
Veelheid van gezichtspunten 
De veelheid van gezichtspunten maakt duidelijk waarom de typologieën bij de 
ontwikkeling van de psychologie (zie bijlage 1) alle ontoereikend waren. Maar ze zijn alle 
compatibel met dit model. In plaats van naar een typologie streeft men tegenwoordig naar 
de persoonlijkheid kenmerkende eigenschappen. 
Veelal wordt iemand gevraagd naar zijn sterke en zwakke punten. Deze benadering is 
nader uitgewerkt9 waarbij een sterke eigenschap wordt uitgedrukt als kernkwaliteit, bij 
een teveel van het goede als valkuil. Een kernkwaliteit is niet alle situaties het meest 
wenselijk. Soms is de tegenpool meer adequaat maar die is per definitie minder 

 
8  zie paragraaf  6.1. 
9 zie www.carrieretijger.nl  Zie ook de deugdenkaarten 
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ontwikkeld. Ook de valkuil heeft een tegenpool. Daar ben je dan allergisch voor. Mensen 
met dat kenmerk zijn dan verschrikkelijk irritant. 
Mensen beoordelen hun vrienden, partner en omgeving heel consistent op uiteindelijk 5 
dimensies: The big five10. De werkelijkheid is echter veel complexer. Zie uitvouwschema. 

 
3.4. Culturele kenmerken  
 
Het veelvuldig op dezelfde wijze functioneren leidt tot karaktertrekken bij het individu 
en tot cultuurkenmerken bij een organisatie. Organisaties hebben dezelfde kenmerken als 
personen maar dan spreken we van culturele kenmerken. In feite gaat het om dezelfde 
kenmerken die men aan mensen toekent.  
Input output. Zoals een individu introvert of extravert kan zijn, zo is ook de ene 
organisatie meer extern gericht en de ander meer op het interne functioneren. 
Belang van de kolommen en prioriteiten 
Met name de formele organisatie is daarbij bepalend door het stellen van prioriteiten en 
daarmee op de organisatiecultuur.  
Accent op de input:    “Alles draait hier om het maken van winst”  
Accent op het verzorgen:  “Klantvriendelijkheid staat bij ons voorop” 
Accent op het gebruiken:  “Efficiënt en effectief werken, daar gaat het om“ 
Accent op afvoeren:    “Niets gaat hier de deur uit, dat niet gecontroleerd is“ 
 
Bovendien gaat het om de aanpak per subsysteem alsook de wijze van werken 
daarbinnen. Bij de ene organisatie is zuinigheid troef, bij de ander kan alles. 
Bij de ene organisatie is er een open cultuur en leert men van de gemaakte fouten, Bij de 
andere is er een gesloten cultuur en worden fouten verdoezeld. En als dat niet lukt is er 
het systeem van fout, boete, schuld Als de organisatie minder geïntegreerd is, dan kunnen 
er grote culturele verschillen optreden. Als voorbeeld: In de ene afdeling helpt en 
ondersteunt men elkaar. In de nadere vecht men elkaar de tent uit. 
 
In bijlage 6. “Toelichting op de subsystemen” worden alle bestaansvelden op individueel 
niveau indicatief toegelicht, zowel voor wat betreft de activiteiten als voor wat betreft de 
persoonskenmerken. 

 
3.5. Schema Persoonlijkheid 
 
Het voorgaande wordt geconcretiseerd in volgend schema. Het daarin geschetste 
overzicht biedt een totaalbeeld van de persoonlijkheid van een individu met 72 
bestaansvelden, inclusief activiteiten en persoonlijkheidskenmerken. Het gaat daarbij om 
wat voorbeelden om de denkinrichting te verduidelijken en is dus zeker niet volledig.

 
 10 Het betreft zorgvuldigheid, neuroticisme, openheid, introversie of extraversie en aardigheid.  

Overigens is er veel kritiek mogelijk op die Big Five. In Nederland vonden in de jaren 70 de Groningse 
onderzoekers Wim Hofstee en Frans Brokken in de Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse taal,  

editie 1970 zo’n 9000 woorden die persoonskenmerken aanduiden. In 1978 bracht Frans Brokken de lijst 

terug tot 1003 eigenschapstermen die tezamen een compleet beeld zouden schetsen van de menselijke 
persoonlijkheid. Het merendeel daarvan verwijst naar de bestaansveld 3 en verder naar 25 tot en met 40 
en heeft dus zijn beperkingen. Mede op basis daarvan is via factoranalyse de Big Five ontwikkeld, een 
systeem van de persoonlijkheid waarbij de persoonskenmerken worden geclusterd. 
 Daarnaast is van belang of de ander deel uitmaakt van hetzelfde sociale systeem (Hoort hij bij ons, is hij 

een van ons?). Elsevier, 02-05-‘15, Willem van der Does. 
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         3.5. Schema Persoonlijkheid 
 
 
 
 

 variabelen verkrijgen verzorgen gebruiken afvoeren 

  autonomie, 
afhankelijkhei,d 
assertiviteit, 
koopman, 
extravert 

grootte, 
stabiliteit, 
duurzaamheid, 
rentmeester, 
introvert 

vrijheid, 
efficiency,  
effectiviteit, 
ondernemer, 
introvert 

macht 
 
 
 
extravert 

1 levens- 
kracht 
 
 
 
voortbestaan 
zelfbewustheid 

zelfontplooing 

geboren worden,  
geadopteerd 
worden,  
zoeken biologische 
ouders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zich gewenst voelen, 
met een gouden lepel 
geboren zijn, 
het leven zien als een 
cadeau, zich zelf zien 
als een gelukskind, 
trots op de ouders, 
onzeker over de 
eigen roots 

overlevingsdrang,  
levenservaring 
hebben, 
streven naar 
stabiliteit, van 
eigen identiteit,  
durven te leven, 
positief in het 
leven staan, 
verjaardag vieren, 
somber zijn, niet 
verder willen 
leven, blijgeestig, 
levens lustig, 
levensgenieter 
 
defaitistisch, 
hypochonder, 
levensmoe 

ego, 
zie cybernetisch  
model 
 
ontwikkelen eigen 
ego, 
geestkracht optimaal  
benutten, 
eigen leven zelf vorm 
willen geven, je zelf  
durven zijn, 
verantwoording 
durven nemen  
  
 
 
vol zelfvertrouwen, 
eigenwaarde, 
zie cybernetisch 
model 
 

zich voorbereiden op 
de dood,  
de dood positief  
tegemoet treden,  
afscheid nemen van 
intimi, 
organiseren eigen 
begrafenis of 
euthanasie 
 
 
 
 
 
 
 
angstig voor de dood, 
verdriet hebben, 
vrede met het einde, 
dankbaar voor wat 
het leven geboden 
heeft 

2 zichtbaar- 
heid 
 
 
 
 
uniek zijn 

 
 
 
 

genetische 
kenmerken, 
jongen/meisje, 
gehandicapt zijn, 
huidskleur 
 
 
 
geslacht, kleur 
gehandicapt  
introvert of extravert 

zich opmaken, 
slanke lijn 
handhaven,  
zich ontspannen,  
zich mooi maken, 
zich kleden,  
tatoeëren 
 
trots op eigen 
uiterlijk 
bodybuilder 

het lichaam 
gebruiken,  
zijn krachten laten 
zien, zijn schoonheid 
etaleren 
 
 
 
tevreden zijn met het 

 eigen lichaam 

accepteren dat het 
lichaam zichtbaar  
minder mooi wordt,  
terminaal zijn 
 sterven 
 
 
 
eeuwig jong willen 
blijven 

3 Nature 
 
 
 
 
 
leefbaarheid 

voedsel, vocht, licht, 
lucht, 
rust,  
warmte verwerven  
 
 
 
 
gulzig, verslaafd, 
ascetisch, 
kouwelijk 

verteren, slapen, 
rusten, zich 
verzorgen, 
sporten, uitgaan, 
eros 
 
 
sportief, slank,goed 
getraind gezond 
levend zuinig , 
behoedzaam,  
lekkerbek 

ademen, eten  
drinken, 
slapen,  
rusten, 
zich verwarmen, 
bewerken,  
koken, braden  
 
krachtig, sterk, vol 
energie uitgerust, lui,  
sexueel actief, eros 
zwanger 

toiletgebruik,  
transpireren, 
verwarming,  
uitzetten, 
voedsel weggooien  
 
  
 
duurzaam, 
verkwistend,  
incontinent, 
dood 
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 variabelen verkrijgen verzorgen gebruiken afvoeren 
4 maatschap- 

pelijke en 
juridische 
erkenning 
 
 
rechts 

zekerheid 

waardering, respect, 
status, erbij horen, 
naam krijgen, 
nationaliteit, 
trouwen, 
lidmaatschappen 
 
 
 
rechthebbende, 
stateloos, rechteloos 

positie veilig 
stellen , belasting, 
premie of 
contributie 
betalen, zijn 
plichten nakomen  
deelnemen aan 
verenigingsleven 
 
trouw, 
plichtsgetrouw 

gebruik maken van de mogelijkheden die 
de erkenning biedt, 
aanspraak maken op 
verworven rechten, 
zich verantwoorde-
lijk voelen  
 
 
 
rechthebbend,  
profiterend 
berekenend 

van zijn voetstuk 
vallen, 
afstand doen van zijn 
rechten, zijn recht 
verkwanselen  
 
 
 
 
afgedankt, rechteloos 

5 legitimering 
normen/  
waarden,  
 
prioriteiten 
 
 
 
 
bestaans 

recht 

normen en waarden 
zich eigen maken,  
zich verdiepen in het 
waardepatroon van 
anderen,  
aandacht voor 
spiritualiteit 
 
 
 
 
 
zoekend naar 
zinvolheid, spiritueel 
conformistisch,  
doelloos 

vasthouden aan 
eigen visie,  
zich staande 
houden bij 
confrontatie met 
anderen, 
steun zoeken bij 
gelijkgestemden,  
“groepskleding” 
dragen, 
naar de kerk gaan  
 

consciëntieus, 
dogmatisch, 
principieel, 
gewetensvol, 
scrupuleus, 
 

zin geven aan het  
eigen bestaan, 
leven naar eigen 
overtuiging, 
prioriteiten stellen 
 
 
 
 
 
 
 
idealistisch,  
activistisch, 
fanatiek, activistisch  
hypocriet,  
existentieel 
gewetenloos 

durven twijfelen, zich 
bezinnen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afvallige,  
gefrustreerd, 
depressief  
 

6  aanbod 

 

maatschap- 

pelijke 

verantwoor- 

delijkheid 

nagaan wat je te 
bieden hebt  
zich steeds 
vernieuwen 
 
innovatief 
weten wat je wilt 

eigen kwaliteit 
handhaven  
 
 
 
vasthoudend, 
doorzettend 

werken, produceren 
 
 
 
 
trots,vakman, 
prestatiegericht 

opslaan in magazijn 
in afwachting van 
klanten, 
 
 
verouderd 

7 intimi 
 
 
 
 
 
solidariteit 

contacten leggen, 
vrienden maken, 
verliefd worden, een 
blauwtje lopen,  
voorkeur voor 
gelijkgezinden of 
juist voor 
tegenpolen 
 
open persoonlijkheid, 
makkelijk contact 
makend, niet bang 
zijn om gekwetst te 
worden, graag 
aardig gevonden 
worden  
verliefd, erotisch. 
Don Juan,  
einzelgänger 

verzorgen, 
vertroetelen, amor, 
familiebanden zijn 
heilig, pro 
eerwraak, 
kinderen en 
huisdieren 
verzorgen, bidden 
 
verzorgend,  
altruïstisch, loyaal, 
familieziek, 
dierenvriend, 
amor, 
in relatie met God, 
kerkelijk 

samen dingen doen, 
verschillen over- 
bruggen, 
elkaar trouw  
beloven,  
 
 
 
 
teamwerker,  
solistisch, 
minnaar 
 

vriendschap, 
verbreken, 
lege nest syndroom  
 
 
 
 
 
 
eenzaam, 
zich in de steek 
gelaten voelen, 
scheidingsangst 
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 variabelen verkrijgen verzorgen gebruiken afvoeren 
8 relaties 

 
 
respect 

netwerk opbouwen, 
streven naar status/ 
prestige 
 
 
netwerkend ,  
statusgevoelig, 
xenofoob 

contact  
onderhouden en 
uitbouwen, klaar 
staan voor anderen 
 
sociaal voelend,  
hulpvaardig, 
vasthoudend, 
doorzettend,  
loyalist 

gebruik maken van 
vitamine R, 
gevoel voor PR,  
neen kunnen zeggen 
 
genietend van 
contact, zich in 
gezelschap als een vis 
in het water voelen 

afbouwen  
 
 
 
 
makkelijk loslatend 
 

9 leveranciers 
 
 
klantvrien 

delijkheid 

zoeken naar klanten  
 
 
 
 
 
systematisch,  
vindingrijk 

vaste klanten aan 
zich proberen te 
binden 
 
 
  
extraatjes voor 
vaste klanten 

goede prijs 
kwaliteitsverhoud-
ing aanbieden 
 
 
 
dienstbaar, klant 
koning, 
klantvriendelijk 

aanbod leveren aan 
klanten, slechte 
klanten schrappen 
uit klantenbestand 
alles doen om klant 
te behouden 
 
onderdanig 
klantonvriendelijk 

10 klanten 
 
 
bestaans- 

zekerheid 

zoeken naar 
opdracht of 
werkgevers, die het 
aanbod willen, 
marketing 
product promoten  
 
 
actief, kieskeurig 

wil vaste klant 
worden, 
vast 
arbeidscontract 
willen,  
streven naar 
vastheid  
 
risico vermijdend 

staan op goede prijs-
kwaliteitverhouding 
  
onderste uit de kan 
willen,  
 
 
 
lastig 

van leverancier/ 
werkgever 
veranderen 
 
 
 
 
 
(on)trouw 

11 Communi- 
catie, taal 
       
 
 
 
betrokken- 

heid                                                       

leren lezen en 
schrijven, om te 
gaan met pubiciteit,  
infotechnologie, 
muziek, kunst, 
 
 
 
 
 
empatisch, 
kunstzinnig, 
musikaal, 
gevoelsmatig 

data verwerken tot 
inzicht, gevoelens 
kunnen hanteren 
muziek en kunst 
minnend zijn,  
update houden van 
(digitale) 
informatie 
 
 
ervaringsgericht, 
gevoel voor 
schoonheid 

aandacht verdelen 
tussen verstand en 
gevoel, 
lezen en schrijven, 
info geven, 
communiceren, 
publiceren, 
programmeren, 
genieten van kunst 
 
communicatief, 
invoelend, taal 
vaardig, artistiek, 
muzikaal,  
i.t. freak 

zwijgen,  
je in jezelf, 
terugtrekken  
 
 
 
 
 
 
 
onverstaanbaar, 
ongevoelig, 
zwijgzaam, 
gesloten vol geheimen 

12 ruilmid- 
delen/ geld 
 
 
 
 
macht 

loon, winst, rente, 
honorarium, 
uitkering, erfenis, 
stelen , bedelen, 
frauderen, gokken, 
chanteren, 
klaplopen, 
woekeraar 
 
hebzuchtig, inhalig, 
over lijken gaand,  
straatarm 

sparen, beleggen, 
zuinig zijn, op de 
kleintjes letten, 
rekeningen (te) 
laat betalen 
 
 
 
 
zuinig, berekenend 

budgetteren  
 
 
 
 
 
 
 
 
kostenbewust, 
 goklustig 
 

betalen  
 
 
 
 
 
 
 
gul, vrek, gierigaard, 
vrijgevig, 
oog voor liquiditeit en 
solvabiliteit 
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 variabelen verkrijgen verzorgen gebruiken afvoeren 
13 mobiliteit  

 
bewegings- 

vrijheid 

 

leren lopen, fietsen, 
autorijden, vliegen  
 
 
reislustig, 
avontuurlijk 

vaardigheden 
bijhouden  
 
 
voorzichtig 

reizen, vervoeren,  
verkeersveiligheid 
 
 
mobiel, rijvaardig, 
logistiek inzicht 

immobiel worden, 
aan huis gekluisterd 
zijn 
 
verlamd, 
onbeweeglijk 

14 plaats 
 
 
verankering 

ergens willen zijn, 
huisvesting 
zoeken, zwerven, 
weg aanleggen 
 
dakloos, 
woning zoekend, 
nestje bouwend 

huisvesting 
onderhouden of 
repareren, 
tuinieren,  
 
onderhoud plegend, 
honkvast 

wonen,  
telkens opnieuw  
inrichten 
 
 
mondiaal of 
provinciaal  
denkend, huiselijk 

verhuizen  
 
 
 
 
heimwee hebben, 
dakloos 

15 tijd  
 
 
 
 
 
 
optimisme 

uitstel vragen,  
onderhandelen over 
periode waarin iets 
gedaan moet 
worden 
 
 
hekel hebben aan 
haast 
 

benutten 
 
 
 
 
 
 
tijdsbewust,  
gehaast, oog voor 
duurzaamheid 

plannen, time 
management, 
werken met 
deadlines, 
behoeften kunnen  
uitstellen 
 
korte of lange  
termijn,  
optimistisch,  
pessimistisch, 
stressbestendig 

verkwisten  
 
 
 
 
 
 
altijd bijna te laat 
komend 

16 
 
 
 

productie 
middelen,  
techniek 
 
 
 
bezit 

winkelen, inkopen, 
selecteren  
 
 
 
 
gericht op hebbe-
dingentjes,  
koopziek 

onderhouden, 
repareren 
 
  
 
 
zuinig 

inzetten benutten,  
alleen willen werken 
met het  
beste materiaal 
 
 
vakkundig,  
productief 

afvoeren, vervangen 
 
  
 
 
 
milieuvriendelijk 

17  grondstof 
 
 
 
kansen 

inkopen  
 
 
 
selectief 
prijsbewust kwaliteit 
belangrijker dan 
prijs,  

opslaan, 
goed bewaren 
 
 
hygiënisch 

bewerken  
 
 
 
optimaal benutten 
verkwistend 

afvoeren, vervangen, 
milieuvriendelijk 
recyclen  
 
milieuvriendelijk 
hygiënisch zijn 

18 Kennis 

 

 

 

 

 

 

inzicht, 

       handelings- 

   zekerheid 

 

onderzoek of leren 
zoeken naar 
deskundigen 
 
 
 
 
leergierig, 
nieuwsgierig, 
avontuurlijk, 
boekenwurm, letter 
vreter  

kennis en 
vaardigheden 
bijhouden  
documenteren 
archiveren 
 
 
sterk geheugen 

kennis benutten  
 
 
 
 
 
 
pragmaticus, 
theoreticus, creatief, 
humoristisch, 
intelligent, 
scherpzinnig 

publiceren, 
lesgeven, 
weten wat verouderd 
is, geheimen 
bewaren 
 
 
behoudend, 
vergeetachtig 
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3.6. Mate van integratie of systeemscheiding  
 
Wat goed is voor het geheel, is niet altijd goed voor een deel.  
De subsystemen zijn wederkerig van elkaar afhankelijk. Dus in het verdelingsproces 
ontvangt een subsysteem of moet inleveren. Naarmate de prioriteiten duidelijker zijn en 
meer geaccepteerd, zijn er minder spanningen. Als de prioriteiten niet geaccepteerd zijn 
proberen sommige subsystemen zich aan die afhankelijkheid te onttrekken en streven 
naar eigen autonomie. Er ontstaat systeemscheiding. 
(Laat de linkerhand niet weten, wat de rechter doet, eigen koninkrijkjes in organisaties 
en bij de staat een gebrek aan coördinatie). 
 
Scope 
Belangrijk bij de vraag naar integratie of systeemscheiding is wat als sociaal systeem 
gezien en aanvaard wordt. De keuze voor wat als sociaal systeem gezien wordt, is 
essentieel. Gaat het om mij, om mijn gezin, om de groep of organisatie waar ik me voor 
inzet, om de buurt waarin ik leef, om de wijk, om de stad, om de provincie, om de nationale 
staat, om Europa, of om de mondiale samenleving. De belangen kunnen heel tegenstrijdig 
zijn.  

Voorbeeld: Mijn privé belangen kunnen heel wel strijdig zijn met de belangen van de 

  organisatie waar ik werk. 
Voorbeeld: In een organisatie kunnen verschillende afdelingen geheel tegenstrijdige 
   belangen hebben. 
Voorbeeld: De gaswinning in Groningen leidt daar tot aardbevingen, maar de gas- 
  opbrengst is prima voor Nederland als geheel. 
Regeringsleiders spelen verschillende rollen tegelijkertijd. Als premier kunnen zij ergens 
tegen zijn. Als lid in de vergadering van regeringsleiders kunnen zij daar nu juist weer 
voor zijn. De vraag is welke rol, welke pet het belangrijkste is 
Regeringsleiders die streven naar meer Europese samenwerking, hoe noodzakelijk ook 
door de toenemende globalisering, moeten bij de verdelingsprocessen op Europees 
niveau soms de eigen belangen inleveren en zijn dus als generaals die manschappen 
opofferen ter wille van het bereiken van de overwinning.  
Het is maar, welk perspectief je kiest. 
Ieder subsysteem kan ook gezien worden als een autonoom sociaal systeem. 
 
Een persoon- of cultureel kenmerk en consistentie 
Er is geen enkel systeem 100 % geïntegreerd, zeker voor wat betreft de uitvoering van 
het besturingssysteem. In het ene bestaansveld kan men een heel andere houding laten 
zien dan in het andere. Bijvoorbeeld optimistisch over A. maar pessimistisch over B. Maar 
veelal is een bepaald kenmerk dominant. Het systeem als geheel is dan meer of minder 
consistent. Ook dat is een persoonskenmerk. Bij iemand die consistent is, weet je wat je 
aan hem hebt. 
 
Actualiteit van een bestaansveld 
Een bestaansveld kan op een bepaald moment zo actueel zijn, dat de samenhang met de 
andere bestaansvelden totaal uit het oog verloren wordt. (Achteraf begrijp je dan niet hoe 
je jezelf zo hebt kunnen laten meeslepen). 
Systeemscheiding komt het meest voor als je een bepaalde rol moet spelen. Je gedraagt je 
op een manier die eigenlijk totaal niet bij je past. 
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Samenspel 
Extra complicaties ontstaan in het samenspel van sociale systemen. 
In een veelheid van de bestaansvelden ben je niet alleen. Je hebt je intimi die mee bepalen 
welke activiteiten in welke bestaansvelden hoe geconcretiseerd moeten worden.  
Bovendien heb je relaties, anderen met wie je samen dingen doet. 
Tenslotte heb je klanten, degenen die je aan een inkomen helpen of leveranciers die ook 
invloed uitoefenen.  
Zoals gezegd, intimi, relaties, klanten en leveranciers zijn een onderdeel van jezelf. 
Je bent de partner van….  
Je bent een kennis van…. 
Je bent klant bij…. en 
Je bent de leverancier van…. 
Maar in die bestaansvelden heb je het niet alleen voor het zeggen. 
Kortom, je hebt fusies of samenwerkingsverbanden met andere sociale systemen. 
Bovendien heb je het in bijna geen enkel systeem alleen voor het zeggen, al was het maar 
door wet- en regelgeving waarmee je te maken hebt. 
In hoofdstuk 11 komen we hier op terug. 



 

 20 

4. Visie op normen en waarden 
 

4.1. Het ontstaan 

 
Normen en waarden bepalen in grote mate het gedrag:  
zowel wat je doet als hoe je iets doet (of juist niet). 
Het antwoord op de vraag waarop waarden en normen gebaseerd zijn,  
heeft verregaande effecten. 
Er zijn een aantal verklaringsgronden met ieder eigen effecten11. 
 
Bij het accent op 
* de traditie is er de weerstand tegen verandering12. 
* het geloof tendeert men naar een onbetwistbare, absolute moraal 13. 
* de evolutie is het gedrag voornamelijk fysiologisch/hormonaal bepaald, “gegeven“14. 
* de ratio bepaalt de machtigste wat goed of slecht is 15. 
* wetmatigheden in het sociale systeem tendeert men naar de situationele moraal.  
 
Onderstaand wordt gekozen voor het laatste alternatief, wetmatigheden in het 
sociale systeem. De input- en procesvariabelen kunnen wellicht gekoppeld 
worden aan bepaalde waarden.  
 
Een mogelijke invulling kan zijn: 
Procesvariabelen: 
Verkrijgen  autonomie, assertiviteit 
Verzorgen  veiligheid, duurzaamheid en stabiliteit 
Gebruiken  effectiviteit en efficiency 
Afvoeren  macht 
 
Inputvariabelen: 
Levenskracht     voortbestaan, zelfontplooiing 
Waarneembaarheid    het uniek zijn, gezond zijn 
Natuur  leefbaarheid 
Erkenning    rechtszekerheid, legitimering 
Zingeving   bestaansrecht 
Aanbod      maatschappelijke verantwoordelijkheid 
Intimi       solidariteit 
Relaties      respect 
Leveranciers     klantvriendelijkheid 
Klanten      bestaanszekerheid 
Taal       betrokkenheid i.p.v. eenzaamheid 
Ruilmiddelen /geld  vrijgevigheid, hebzucht      
Plaats      liefde voor de geboortegrond 
Tijd       optimisme 
Productiemiddel    bezit 
Grondstof      kansen 
Kennis       wijsheid  

 
11 Zie bijlage 10. Ontwikkeling normen en waarden  
12 Zie bijlage 11. Normen en waarden op basis traditie  
13 Zie bijlage 12. Normen en waarden op basis van het geloof 
14 Zie bijlage 13. Normen en waarden op basis evolutie  
15 Zie bijlage 14. Normen en waarden op basis ratio  
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Normen en waarden zijn een logisch gevolg van een sociaal systeem. Het sociale 
systeem is bepalend. Normen en waarden zijn een logische gevolg van 
systeemeigenschappen.  
Het beste bewijs daarvoor is waarschijnlijk dat in situaties waar geen sociaal systeem is, 
de wet van de jungle geldt. Er is dan geen saamhorigheid. Saamhorigheid vergt 
overeenstemming over normen en waarden. 
Bij een te groot verschil in normen en waarden ontstaat geen saamhorigheid. Als in een 
bepaalde woonsituatie vele culturen samenklonteren waarbij ook nog sprake is van grote 
mobiliteit, dan is het ontstaan van saamhorigheid bijna onmogelijk.  
Er zijn bij het ontbreken van een sociaal systeem geen leiders die de normen en waarden 
bepalen. Dus ontstaat een jungle waarbij het recht van de sterkste geldt. 
Vooral in de oertijd waren religieuze leiders degenen die de normen en waarden 
bepaalden en daarmee de saamhorigheid. Religie was in de oertijd het bindmiddel van de 
samenleving, vooral via de straffende God16. 
 
Relatie met de ratio 
De visie dat normen en waarden het gevolg zijn van het sociale systeem is zeer wel te 
combineren met de visie dat ze het gevolg zijn van de ratio. Die ratio blijkt dan echter wel 
cultuurgebonden of liever, het zijn logische normen en waarden binnen een bepaald 
sociaal systeem. Ieder sociaal systeem streeft naar eigen normen en waarden, afhankelijk 
van de gekozen prioriteiten. 
 
Door omstandigheden, bijvoorbeeld door immigratie die een confrontatie van 
verschillenden normen en waarden met zich meebrengt, moet gezamenlijk gezocht 
worden naar een nieuw evenwicht tussen de oude en nieuw ingebrachte normen en 
waarden. Dat zoekproces wordt gekenmerkt door cultuurrelativisme enerzijds en 
extreem opkomen voor de eigen cultuur anderzijds. Tijdens dat zoeken is de politiek 
moreel leeg en handelt de regering technocratisch17. 
En als politici dan een beroep doen op de kerken om aan hen de juiste richting te vragen, 
dan is dat een keuze voor behoud. Het traditionele gezin moet worden verdedigd, inclusief 
de mannelijke controle daarover en homosexualiteit mag niet geaccepteerd worden.  
Met het afnemen van de prioriteit voor de religieuze legitimering veranderen dan ook de 
normen en waarden. Vrouwenmishandeling en kindermisbruik waren tot een paar 
decennia geleden ook hier normaal. Dat is het niet meer. Vrouwen zijn gelijkwaardig aan 
de man. Dat geldt ook voor homosexuelen. Kinderen hebben rechten. Vanuit traditioneel 
en religieus perspectief is dat verval. Anderen zien het als een krachtige morele 
verandering18. 
 
In de strijd om de prioriteit van de verschillende bestaansvelden ontstaan normen en 
waarden. Die strijd wordt uitgevochten in bestaansvelden 17 t.m. 20 betreffende de 
legitimering van het bestaan. Wat is de zin van je bestaan? Waarom doe je wat je doet? 

 

 
16 Trouw,  11-02-‘16 Joep Engels  
17 Hoogleraar Gabriel van den Brink, Trouw 27-11-‘15  constateert thans die leegte 
18 Interview  met Linda Woodhead door Marc van Dijk in Trouw, 28-11-‘15 
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4.2. Veranderlijk 
 
Het feit dat het sociale systeem bepalend is leidt er logischerwijze toe dat normen 
en waarden veranderlijk zijn. Door de mens te zien als een sociaal systeem worden 
normen en waarden ontleend aan het functioneren van het systeem. Veranderingen in de 
prioriteiten van de bestaansvelden of nieuwe mogelijkheden in de subsystemen leiden tot 
veranderingen in normen en waarden. Neem bijvoorbeeld de effecten van de techniek, de 
informatietechnologie of de medische wetenschap. 
Voorbeeld 1:  De anti-conceptiepil en onze opvattingen over sexualiteit.  
Voorbeeld 2: Polygamie zou de mens in het bloed zitten. Er is een grote behoefte aan 
sexualiteit. Toch is de norm van monogamie in de meeste culturen. Als reden: de 
desastreuze uitwerking op de sociale gemeenschap van geslachtsziekten19. 
Normen en waarden zijn afhankelijk van de prioriteiten die men aan de verschillende 
subsystemen toekent. Geeft men de allerhoogste prioriteit aan geloofsovertuigingen, dan 
doordringen die opvattingen het gehele leven. Geeft men de hoogste prioriteit aan geld 
verdienen, dan draait alles om geld. En zo verder.  
Verschillen in prioriteiten weerspiegelen andere normen en waarden en verandering van 
prioriteiten leidt tot verandering van normen en waarden. De praktijk laat het zien. 
 
In het systeem is er een voortdurend streven naar stabiliteit. Dat streven dwingt tot 
normen en waarden. Het is voor het functioneren noodzakelijk dat de prioriteiten en de 
daaruit afgeleide normen en waarden min of meer stabiel worden vastgelegd. 
 
 

4.3. Invloed van de macht 
 
Wie de macht heeft, heeft het voor het zeggen. 
We hebben betoogd dat normen en waarden het directe gevolg zijn van de 
systeembenadering en van inhoud veranderen bij machtsverschillen. De conclusie is 
duidelijk. De machtshebbers bepalen de normen en waarden, ofwel wat goed en wat fout 
is. Zo ontstaan verschillene subculturen. Voorbeelden te over.  
De leiders van een sociaal systeem bepalen de normen en waarden. 
 
Voor wat betreft bedrijven 
Internetbedrijven als Twitter, Facebook, Reddit en Google zijn vrijwel allemaal 
Amerikaans maar opereren wereldwijd en hebben zo te maken met verschillende 
waarden en normen. Preutsheid is in Amerika troef en zo voeren preutse normen de 
boventoon. Steeds meer voorwaarden waarin naakt verboden wordt20.  
Die Amerikaanse invloed betreft ook de game industrie. Zo heeft Nintendo eigen 
voorschriften waarin vloeken verboden wordt, net als sexueel suggestieve en expliciete 
content, etnische, raciale en religieuze stereotypen, buitensporige sportagressie of sub-
liminale dan wel openlijke politieke boodschappen. 
Diezelfde normen worden gehanteerd door de uitgevers van stripboeken via de Comic 
Book code en in de filmindustrie met de aangepaste Hayscode21. 
 
 
 

 

19 Trouw, 13-4-‘16 Joep Engels, Geslachtsziekten maakten de mens monogaam 

20 Trouw 04-04-‘15 Kristel van Teeffelen 
21 Volkskrant, 16-05-‘15, Beschouwing,  ( het gebrek aan ) erotiek in games 
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Angstaanjagend 
Bovenstaande ontwikkelingslijn is een feit. Het wordt een schrikbeeld als men daarbij een 
centrale regie verondersteld in een complottheorie waarbij min of meer geloofwaardig 
wordt onderbouwd22 dat een kleine elite van een geheim genootschap ”De Illuminati“ een 
wereldregering nastreeft, dan wel al gevormd heeft, bestaande uit de machtigste en 
invloedrijkste families van de wereld23. Zij streven naar een nieuwe wereldorde 
bestaande uit leiders en een bewust gepland aantal volgelingen. Zij beheren alle 
geldstromen, geven leiding aan grote organisaties en manipuleren via de media en de 
filmindustrie de bevolking, In hun streven deinzen ze er niet voor terug om oorlogen uit 
te lokken.  
Tegen deze achtergrond is het relevant wie de macht krijgt in het uitlezen van iemands 
genenpakket. Het wordt snel goedkoper en veel bedrijven investeren fors om in die markt 
een machtspositie op te bouwen. En wie is een van de sterkste? Het Amerikaanse bedrijf 
Illumina24. Inderdaad, angstaanjagend25. 
 
De staat  
Op staatsniveau wordt systematisch nagegaan  
* hoe de bevolking denkt over bepaalde beleidsvoornemens en  
* hoe groot de actiebereidheid is als dat beleid wordt afgewezen. 
Als die actiebereidheid hoog is, wordt, om acties te voorkomen, het beleid iets afgezwakt 
om de acceptatie mogelijk te maken en het verzet bij voorbaat te breken. 
En dan hebben we het nog niet eens over wat de “achterkamertjespolitiek“ wordt 
genoemd.  
 
Cicero, de Romeinse politicus en pleiter, maakt duidelijk dat wetten altijd ten voordele 
zijn van de machtshebbers (denk in deze tijd aan witte boorden criminaliteit) en 
bovendien dat teveel gedetailleerde wetten ertoe leiden dat er een steeds groter verschil 
komt tussen rechtvaardigheid en het recht. Rechten kunnen zeer onrechtvaardig zijn. Is 
dat tegenwoordig anders?  
 
Problematisch wordt het als er tussen de machtshebbers een machtstrijd gaande is. Zo 
kunnen er conflicten optreden tussen de religieuze moraal en de staatsmoraal26. 
 
En de invloed van de staat op privé normen en waarden kan ver gaan. 

 
22 De 13 satanische bloedlijnen, de oorzaak van veel ellende en kwaad op aarde, Robin de Ruiter en Fritz 
Springmeiier 
23 Gedacht wordt aan de families Warburg, Rothschild, Rockefeller, DuPont, Russell, Onassis, Collins, 
Morgan, Kennedy en Astor, als ook nauw verweven Vanderbilt, Bauer, Whitney, Duke, Oppenheim, Grey, 
Sinclair, Schiff, Solvay, Oppenheimer, Sassoon, Wheeler, Todd, Clinton, Taft, Goldschmidt, Wallenberg, 
Habsburg, Guggenheim, Bush, Van Duyn en vele andere. 
24 Elsevier, 19-07-’14. Wie wordt de Google voor DNA 
25 De schrijvers van het boek, De satanische bloedlijnen, vinden het hun taak om de verraderlijke praktijken 
van de Illuminati bloot te leggen maar signaleren dat de apathie van grote groepen mensen steeds verder 
begint toe te nemen. Mensen leven in hun zelfvoldane wereldje, waarvan zij niets los willen laten. Liever 

nog mee met een rijk van “Illuminati,” als zij hun natje en droogje maar krijgen, dan de ogen te openen voor 

de werkelijkheid. 

26 In Griekenland heeft de kerk veel macht. In Tracie (een provincie) bepalen de sharia geleerden en moefti’s 

het familie en erfrecht en dus hoe een scheiding voor de moslims geregeld moet worden. De Griekse wet 
erkent het erfrecht van de vrouw. De sharia geleerden niet. Bij testament maakte een man zijn bezit  over 
aan zijn vrouw. Maar de schoonfamilie houdt vast aan de sharia. De kerk is zo machtig dat de shariawet ging 

gelden.  De weduwe verloor haar gevecht tegen de sharia. Trouw, 16-04-‘15 Eildert Mulder. 
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In bijlage 11. Normen en waarden op basis van de traditie, hebben we een veelheid van 
landen geschetst met normen en waarden betreffende (homo) sexualiteit en 
vrouwenrechten. We geven hier één voorbeeld over de verregaande invloed van de staat 
op de normen en waarden met betrekking tot privérelaties en wel dat van de 
rassenscheiding27.  Emily Mapula Mojapelo-Batka onderscheidt in haar proefschrift over 
liefde tussen blank en zwart in Zuid Afrika vier belangrijke wetten: 
* De population Registration act, de inwoners worden ingedeeld in 4 rassen(blank, Azia- 
   tisch, kleurling of zwart) 
* De Group areas act, mensen van hetzelfde ras moeten in daarvoor bestemde buurten  
   en wijken wonen, zodat de verschillende rassen zo min mogelijk met elkaar in contact  
   komen 
* De Prohibition act on mixes marriages, een verbod om te trouwen met een ander ras  
* De Immorality act, alle sexuele handelingen tussen blanken en niet blanken zijn illegaal 
 

 
4.4. Situationele moraal 
 
Normen en waarden zijn systeemgevolgen en dus situationeel. Bij veranderingen in 
het systeem zijn er ook veranderingen in de moraal. Die constatering leidt 
noodzakelijkerwijze tot een situationele moraal, ofwel tot een hellend vlak volgens de 
dogmatici. Maar een absolute moraal is alleen vol te houden bij een strikte 
systeemscheiding. Het subsysteem normen en waarden dient volledig geïsoleerd te 
worden. 
In principe is iets goed of fout maar er kunnen zich omstandigheden voordoen dat 
daarvan afgeweken wordt omdat ook andere waarden relevant zijn. 
 
 

4.5. Ieder systeem eigen waarden 
 
Het ligt het voor de hand dat er verschillen optreden tussen sociale systemen.  
Ieder sociaal systeem heeft in theorie de mogelijkheid eigen normen en waarden te 
ontwikkelen ten aanzien van de prioriteiten tussen de bestaansvelden en binnen ieder 
bestaansveld. Dat verklaart ook waarom iedere groep een eigen subcultuur ontwikkelt 
met eigen normen en waarden. 
 
Een van de belangrijkste keuzes bij het vorm geven van het eigen bestaan is dan 
ook van welk sociaal systeem je deel wilt uitmaken. 
De kans dat je de normen en waarden overneemt van het systeem waar je deel van 
uitmaakt is groot. Zo waarschuwen ouders hun kinderen voor het omgaan met “verkeerde 
vrienden“ in het besef dat vrienden een belangrijke invloed hebben op de normen en 
waarden. 
 De tegenstrijdigheid in normen en waarden tussen de verschillende sociale systemen 
waar men deel van uitmaakt kan men ontlopen door zich af te sluiten voor andere 
“culturen”. Soort zoekt soort of een keuze voor een uniforme samenleving in plaats van 
een pluriforme (zie ook paragraaf 11.4.1.). 
 
Normen en waarden bepalen feitelijk het gevoel van eigenwaarde.  
Succes leidt tot zelfvertrouwen en zo worden de prestaties ook steeds beter. Maar dan 
wel succes in eigen ogen, naar eigen normen. Anderen kunnen daar anders over denken.  
 

 
27 Trouw, 09-02-’13: Illegale relaties tijdens apartheid 
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Succes of falen is de eigen verantwoordelijkheid bij het accent op zelfontplooiing. 
Dat heeft positieve kanten maar ook negatieve. Bij het falen moet men om weten te gaan 
met frustraties. De mate van zelfontplooiing en de mate van frustratietolerantie moeten 
hand in hand gaan. Zo niet gaat men uit angst voor de frustraties steeds meer rolgedrag 
vertonen en de eigen verantwoordelijkheid ontlopen. 
De werkelijkheid is echter dat succes niet alleen het resultaat is van de persoonlijkheid 
maar ook van de situatie. 
 
 

4.6. Vergelijking individu, organisatie en staat 
 
Het systeem maakt het mogelijk vergelijkingen te maken tussen mensen, organisaties en 
staten. In principe is het dus mogelijk de normen en waarden die van toepassing zijn op 
mensen (= sociaal systeem) ook toe te passen op organisaties en staten. 
Stel je eens voor dat de privé normen en waarden ook de normen en waarden zouden zijn 
van de managers in organisaties of van de regering in het land of dat mensen hun politieke 
idealen ook in hun privé leven zouden toepassen28 29. 
 
Normen en waarden zijn vooral van toepassing op individuen. Het “Gij zult niet 
stelen” als voorbeeld kent iedereen. Maar die en andere normen gelden niet voor 
organisaties en staten. 
Met de globalisering maken steeds meer mensen en organisaties deel uit van hetzelfde 
sociale systeem. Tegen die achtergrond krijgt fair trade een kans en maken bedrijven in 
toenemende mate hun zorgplicht waar in de landen waarin zij actief zijn. Normen en 
waarden gaan zo ook steeds meer gelden voor organisaties. 
 
Maar bij organisaties en staten staat het eigen belang veelal toch voorop. 
Als voorbeeld: 
De kunst is om zo goedkoop mogelijk de input te verwerven. Dat geldt voor organisaties. 
En hoe sterker een organisatie hoe beter is deze daartoe in staat. Succes in dit opzicht 
leidt tot waardering. Oog voor de negatieve effecten voor andere organisaties is minder 
relevant. 
Ook oogst het waardering als men negatieve effecten kan afwentelen op de staat. 
(Milieuproblemen, samenlevingsproblemen bij het aangetrokken hebben van mensen 
met een andere cultuur, werknemers dumpen in sociale wetgevingsconstructies). 
En wat niet weet, dat niet deert. (Volkswagen, Libor rente schandaal). 
 
Privé hebben managers en regeringsleiders normen en waarden. Als manager of 
regeringsleider, dus deel uit makend van een ander sociaal systeem, hanteren zij veelal 
andere normen en waarden. Denk aan de bankencrisis, denk aan de graaicultuur, om wat 
voorbeelden te noemen. 
 
Zoals gesteld, ieder sociaal systeem ontwikkelt eigen normen en waarden. Dat 
impliceert dat geen enkel systeem amoreel is. Dat kan eenvoudig niet. 
 
De verzorgingsplicht geldt binnen het systeem. Daar buiten niet.  
Strikt genomen is dus het gedrag van managers in organisaties die streven naar 
zelfverrijking dus niet immoreel. Maar het wordt wel immoreel als men zich onderdeel 
ziet van een groter geheel, bijvoorbeeld van een staat. Dan is men wel immoreel. 

 
28  Bankier, zonder moraal gaat het niet, Joris Luyendijk, Trouw  06-02-‘16 
29  Denk ook aan de Panamapapers 
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Maar in ieder geval werkt zelfverrijking desintegrerend in het eigen systeem. 
 
De vraag bij organisaties en staten is veelal niet of het ethisch verantwoord is maar 
of de wet het toestaat. We zijn niet immoreel, wordt dan gezegd, want we blijven binnen 
de wet.  
Er zijn waarden, die vertaald worden naar normen en die normen worden vastgelegd in 
wet- en regelgeving. De uitspraak we houden ons aan de wet, zegt niets over de acceptatie 
van de normen, laat staan van de waarden want men beschouwt zichzelf als amoreel. 
Vergeten wordt verder dat men die wetgeving zelf beïnvloedt, ja soms zelfs als concept 
aanlevert bij de wetgever. Dat betekent dus minimaal dat men eigen normen invoert en 
dus moreel bezig is en niet amoreel. Wie de macht heeft, bepaalt wat goed of fout is. Het 
verweer dat men zich aan de wet houdt is dus eenvoudig weg volksverlakkerij, als 
men verregaande invloed had bij het tot stand komen van die wet. 
 

Zoals gezegd, de verzorgingsplicht geldt binnen het sociale systeem. Als de top van 
een organisatie zichzelf verrijkt ten koste van de overige werknemers, houdt men zich 
niet aan de noodzaak tot onderlinge solidariteit binnen het systeem en dan is men wel 
immoreel bezig. Maar dat niet alleen. Op den duur valt het systeem uit elkaar.  
Daarom is het zo belangrijk wat men als sociaal systeem ziet, zoals we zojuist bespraken 
in paragraaf 3.5. en 4.5. Als managers graaien en dus geen solidariteit tonen met hun 
medewerkers in het sociale systeem, dan gaan die medewerkers op den duur ook geen 
solidariteit meer laten zien of nog verder, gaan van kwaadheid het systeem schade toe 
brengen. 
De graaiende managers spreken daar schande van maar hebben het zelf veroorzaakt. Als 
zij niet solidair zijn, waarom zouden de medewerkers dat dan zijn?. 
 
 

4.7. Moraliteit en godsdienst 
 
Waarom alleen op individueel niveau? 
Bij het bespreken van de inputvariabelen hebben we erop gewezen dat het “Godsbegrip 
“via de intimi een sociaal systeem binnen komt. En via de legitimering van het bestaan 
normen en waarden introduceert.  
Dat geldt voor individuen maar waarom niet voor organisaties en staten? 
Verbazingwekkend is dat de visie dat normen en waarden “ Van God gegeven zijn“, niet 
leidt tot de conclusie dat er ook normen en waarden voor organisaties en staten van 
Godswege zouden moeten zijn. 
 
Een absolute scheiding tussen kerk en staat kan niet bestaan.30 Ieder sociaal systeem 
ontwikkelt eigen normen en waarden en die kunnen meer of minder religieus gebaseerd 
zijn. Zo gelden in de Biblebelt in Nederland andere normen en waarden dan elders in 
Nederland met als markant voorbeeld de winkelsluitingswet op zondagen. Zo is er in de 
moslimsfeer het feit dat moslimvrouwen niet door een mannelijke arts aangeraakt mogen 
worden en slechts behandeld mogen worden door een vrouwelijke arts (ondanks het feit 
dat sexuele discriminatie bij wet verboden is). 
Tenslotte geldt, wie de macht heeft, bepaalt wat goed en fout is.  

 

30 Trouw  15-01-‘16 Bij de gratiën Gods beperkt macht van de staat door G.Hoover. 

Scheiding is gevolg van het feit dat de staat geen invloed mocht uitoefenen op de kerk.   Paus Gregorius in  
1077 dwong kandidaat keizer Hendrik IV tot de gang naar Canossa. Tegenwoordig andersom, de kerk mag 
geen invloed uitoefenen op de staat    
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Problematisch wordt het als gelovigen van verschillende geloofsovertuigingen in 
hetzelfde geografische gebied samenwonen en beide menen: 
* dat alleen zij het gelijk aan hun kant hebben  
* dat hun moraal absoluut is,van Godswege gegeven en dus onbespreekbaar, sterker nog 
* dat het hun plicht is die overtuiging aan anderen over te brengen, ja zelfs 
* met geweld op te leggen  
 
Dit gegeven heeft ertoe geleid dat alleen de staat het recht heeft om geweld te 
gebruiken. 
 
Onmacht politici 
Het voorgaande kan ook leiden tot conflicten tussen staten. Politici zijn niet in staat 
religieuze conflicten te hanteren tenzij met langdurig militair geweld. Denk aan Israel, 
Denk aan Noord en Zuid Ierland. Denk aan IS. 
Het is de primaire verantwoordelijkheid van religieuze leiders om de religieuze 
conflicten op te lossen.  
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5. Toepassingen tot nu toe 
 
 

5.1. Andere manier van kijken, vooral naar de mens 

5.1.1. Aansluitend op typologie  
In het voorgaande is een mensbeeld geschetst, dat aansluit op de eerste pogingen in de 
psychologie om een typologie te ontwikkelen31. Maar als de visie, om een mens te zien 
als een sociaal systeem,iets duidelijk maakt, dan is het de onontkoombare 
werkelijkheid dat ieder mens uniek is en dat een alles omvattende typologie dus ook 
theoretisch onmogelijk is. Toch sluit het bezien van een mens als een sociaal systeem wel 
weer aan bij de visie op de mens in de beginfase van de psychologie met name bij Jung en 
Spranger. 

5.1.2. Andere wijze van denken  
Ook toont deze benadering een verschil in denken over bekende mensbeelden  
zoals die van bijvoorbeeld Descartes en Freud. 
 
Freud 
Freud vroeg aandacht voor het onbewuste en in concreto de betekenis van de sexualiteit 
daarin. Inderdaad is het onbewuste ook in de benadering van de mens als een sociaal 
systeem uiterst belangrijk. Maar dan spelen alle subsystemen een rol. Zie de paragrafen 
6.1 en 6.3. 
Sexualiteit betreft echter slechts enkele subsystemen en dus werd de betekenis daarvan 
door Freud overschat maar die van het onbewuste onderschat. 
  
Descartes 
Descartes vroeg aandacht voor het sturingsmechanisme van het ego. Hij ontwikkelde zijn 
visie op de mens vanuit het uitgangspunt: “Ik denk dus ik ben”. Descartes maakte een 
onderscheid tussen lichaam en geest, los van het feit, dat mensen niet de enigen zijn, die 
enige vorm van zelfbewustzijn kennen32. valt er veel af te dingen op deze visie. Descartes 
stelt dat de mens een lichaam en een geest heeft maar dat is iets anders dan dat de mens 
een lichaam en geest is. 
Het onderscheid tussen het mensbeeld van Descartes en die van de mens als  
een sociaal systeem is die van het verschil tussen hebben en zijn. 
 
*  Ik heb een lichaam, maar ben geen lichaam 
 
*  Ik heb een geest, maar ben geen geest 
 
*  Ik heb biologische ouders, heb levenskracht gekregen en ben dus autonoom. 
 Zo men wil kan men de geest zien als de inputvariabele: de levenskracht. Maar dat is  
 slechts 1 van de 18 variabelen en dus slechts een deel van het geheel. 
 Zo men wil kan men de levenskracht of de geest ook nog zien als de ziel. Maar het  
 model spreekt zich niet uit over het leven voor (reïncarnatie) of na de dood. Dat  
 betreft vraagstukken die het niveau van een sociaal systeem overstijgen. 
Hoe dan ook, juist de inputvariabele levenskracht doordrenkt alle andere bestaansvelden. 
Als die levenskracht sterk is, beweegt iemand kwiek en vol vitaliteit. En moeizaam en met 
gebogen hoofd als die kracht zwak is. 

 
31 Zie bijlage 1. Typologie  
32 Denk onder meer aan de studies van Frans de Waal over chimpansees en bonobo’s  
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* Ik heb een lichaam en ben dus zichtbaar. Het lichaam is een resultante van alle 72  
   bestaansvelden. Door gebruik te maken van alle inputvariabelen ontwikkelt het  
   lichaam zich. 
* Ik heb honger en dorst, eet en drink dus en ik ben daardoor slank of dik 
* Ik heb de Nederlandse nationaliteit verkregen en ik ben dus Nederlander 
* Ik heb normen en waarden geleerd en ben dus gewetensvol 
* Ik heb een product ontwikkeld en ben dus productief 
* Ik heb kinderen en ben dus vader / moeder 
* Ik heb kennissen en ben dus sociaal actief 
en zo kunnen we doorgaan.  
 
5.1.3. Sexualiteit, erotiek en amor 
Het geschetste mensbeeld van 72 bestaansvelden verschilt aanzienlijk van een mensbeeld 
dat teruggebracht wordt tot lichaam en geest. Dat komt vooral tot uiting in de visie op de 
sexualiteit33. 
Het model maakt allereerst duidelijk dat normen en waarden een gevolg zijn van de 
prioriteiten in een sociaal systeem. Het idee dat een mens gestalte krijgt door de 72 
subsystemen maakt bovendien ook duidelijk waarom de visie van theologen over 
sexualiteit nauwelijks te combineren is met de dagelijkse praktijk maar vooral ook, dat 
die visie theoretisch niet houdbaar is. 
In het model van 72 bestaansvelden situeren we eros in het bestaansveld 10, verzorgen 
nature, en amor in het bestaansveld 26, verzorgen van intimi. Amor en eros zijn 
subsystemen waartussen dus systeemscheiding mogelijk is. De combinatie van beide 
wordt maatschappelijk het meest wenselijk gevonden maar systeemscheiding komt 
dagelijks voor. Zie paragraaf 11.2.2. 
In de christelijke geloofsovertuiging wordt uitgegaan van het mensbeeld, lichaam en 
geest. Van daaruit is het verzet tegen de evolutietheorie logisch. De mens is apart 
geschapen en onderscheidt zich van de dieren door zijn ziel. Eros is gedrag van dieren en 
mensen zijn geen dieren en mogen zich als zodanig ook niet gedragen. Erotiek is dus 
verboden.| 
Sterker nog, het lichaam moet onder controle gehouden worden door onthouding, ascese, 
vasten en zelf-flagellatie of zelfgeseling. Dat standpunt verdiende (verdient?) respect 
Zelfs amor is verboden als het lichamelijk wordt. Het gebruik van voorbehoedsmiddelen 
is dan ook verboden. Sexualiteit is alleen geaccepteerd als het gericht is op de 
voortplanting. Logischerwijze is dan ook homofilie verboden. 
In combinatie met een absolute moraal heeft deze overtuiging grote maatschappelijke 
gevolgen. 
Bij de moslims wordt eveneens uitgegaan van het mensbeeld, lichaam en geest en dus is 
er eveneens een spanningsveld tussen mens en dier. Ook daar is er het vasten om het 
lichaam onder controle te houden. Het verlangen naar sexualiteit wordt gehanteerd door 
de vrouw via de besnijdenis de sexuele lust (dus de erotiek) te ontnemen en de man te 
beschermen tegen de verleiding door de vrouw te vragen haar lichaam meer of minder te 
bedekken.  

 
33 Trouw, 08-03-16. In hun boek “Het oerboek van de mens” geven Carel van Schaik en Kai Michel een 
verklaring voor de ondergeschikte rol van de vrouw. Volgens hen waren alle rampspoeden het gevolg van 
een toornige God. Om Zijn straffen te vermijden zocht men naar oplossingen in een veelheid van ge- en 
verboden. Maar het waren mannen die deze ge- en verboden bedachten. Dus werden alle regels die het 
patriarchaat in stand hielden ook gezien als Gods wil. 
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5.1.4. De praktische betekenis 

Segmenteel of integraal 
Het maakt een wereld van verschil of men de ander segmenteel dan wel integraal 
benadert. Als men zich fixeert op 1 van de bestaansvelden, zijn problemen snel 
geboren. Als voorbeelden: 
Vrouwen deugen niet, ouderen deugen niet, jongeren deugen niet, homo’s deugen niet, 
katholieken deugen niet, protestanten deugen niet, moslims deugen niet, atheïsten 
deugen niet34, asielzoekers deugen niet, mensen met een bepaalde huidskleur deugen niet 
en zo verder. Maar als men iemand in meerdere bestaansvelden heeft leren kennen, ligt 
de zaak heel anders. 

Mensenkennis 
Psychologen maken(/maakten) duidelijk onderscheid tussen hun wetenschappelijke 
kennis en mensenkennis. Dat was terecht. Hun kennis is gebaseerd op wetenschappelijke 
gegevens. De sociaal systeemtheorie maakt het mogelijk de kloof tussen psychologie en 
mensenkennis te verkleinen. 
Maar dat maakt het ook mogelijk om bepaalde theorieën te ontmaskeren. Als voorbeeld 
de theorie van Maslow met zijn behoeften-hierarchie. Vanuit de visie op de mens als een 
sociaal systeem is het vastleggen in prioriteiten niet aannemelijk.  
 
Analytisch model bij inventarisatie van mogelijke oorzaken 
Bij de aanpak van de schoolverlaters bij wijze van voorbeeld is het zinvol te weten 
waarom leerlingen afhaken. Het aantal mogelijkheden is groot. De sociaal systeem theorie 
helpt om deze met een checklist systematisch na te gaan en zo blinde vlekken niet over 
het hoofd te zien35. 
Bij een onderzoek met een eerste aanzet tot de gebruikte theorie werd dit analytisch 
model getest met een zevental inputvariabelen. De resultaten waren verrassend. De 
problemen werden integraal gepresenteerd in een causalogram36.  
 
Handvatten 
* Bij de aanpak van aan depressiviteit 
Depressiviteit wordt vanuit dit model gezien als een gevolg van overbelasting van het 
systeem. Omdat alle subsystemen met elkaar samenhangen kan ook ieder subsysteem het 
aangrijpingspunt vormen voor de aanpak. De huidige tendens tot medicalisering is 
daarom te sterk. Zie voor meer mogelijkheden bijlage 18. Behandelingsmogelijkheden 
van depressiviteit. 

* Bij het iemand willen motiveren 
Als een werkgever weet wat de medewerkers motiveert, kan hij voor hen optimale 
mogelijkheden scheppen. Een checklist kan tijdens functioneringsgesprekken 
behulpzaam zijn37. 

* Als checklist bij het opzetten van projecten 
Bij het opzetten van projecten is het verstandig alle variabelen even in ogenschouw te 
nemen. Veel projecten mislukken omdat er te weinig oog was voor een of meer variabelen. 
Het model biedt daartoe mogelijkheden.  
 
 

 
34 In maar liefst 55 landen riskeren ongelovigen gevangenisstraffen of zelfs de doodstraf, volgens  
     het rapport “Freedom of thought “ van het Humanistisch verbond. 
35 Zie bijlage 19. Schoolverlaters  
36 zie bijlage 20. Integrale probleemanalyse 
37 Zie bijlage  21. Motieven om te werken 
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5.2. Vat vol tegenstellingen  
 
5.2.1. Strijd tussen de kolommen 
We hebben betoogd in paragraaf 2.2.1. dat de kolom verkrijgen de mate van 
afhankelijkheid bepaalt. We kunnen nog een stap verder gaan.  
De kolom heeft ook het effect dat rijken steeds rijker worden vergeleken met de 
armen. 
De constatering dat rijken steeds rijker worden en armen praktisch gelijk blijven, zodat 
de kloof steeds groter wordt, is niet nieuw. Piketty toont dat glashard aan38. Hoe minder 
afhankelijk, hoe makkelijker het is om nog meer te verkrijgen39. 
In bijlage 22 een aantal willekeurige voorbeelden van inputbeheersing door grote 
organisaties. 
Ook de keerzijde daarvan is waar. Armen raken steeds verder achterop.  
Wat hier betoogd wordt, is dat het een effect is van het functioneren van het systeem. 
 
Hoe je het ook wendt of keert, als je sterk bent heb je een groter probleemoplossend 
vermogen. Verlies je de concurrentie, dan wordt je steeds zwakker. Rijken worden steeds 
rijker, armen steeds armer. Het is een systeemeffect.  
 
De tendens om steeds sterker te willen worden als sociaal systeem is het gevolg van het 
eigen streven van de kolom verkrijgen om minder afhankelijk te worden maar ook van de 
pressie vanuit de kolom gebruiken. Hoe groter de input, hoe kleiner daar de 
verdelingsproblemen. Het willen groeien is dus een systeemeffect. 
Het tegenspel wordt geleverd door de kolom verzorgen. Die wijst op de beheersbaarheid 
en duurzaamheid. 
De kolom verwijderen wijst er op dat verzorgen duur is en wil liever verkopen dan wel 
de zorg afwenstelen op anderen40.  
De opbrengst van de verkoop is nodig om input te verwerven. Er is een noodzakelijke 
verhouding tussen input en output.  
De kolom verzorgen staat dus min of meer alleen.  
Willen groeien, rijker willen worden, is een gevolg van het systeem. 
 
Daarmee ontstaat tegelijkertijd een negatieve spiraal voor de armen. De achterstand 
groeit en gaat steeds verder over in achterstelling. Maar bovendien verkleint ook het 
probleemoplossend vermogen. Zie daarvoor bijlage 17. De ontwikkeling tot zombie. 
 
Maar het betreft niet alleen de verhouding rijk–arm.Het betreft bijvoorbeeld ook de kans 
op werk41 of de kans op scholing42 of juist negatief, de kans op een zwaardere straf 43. 

 
38 Kapitaal in de 21e eeuw. 

39 Trouw  18-01-‘16 “Rijken wordt veel rijker, armen een beetje“ door Ingrid Weel 

De 1 % rijksten bezit al meer dan de rest van de wereldbevolking bij elkaar: 
62 rijke mensen hebben evenveel vermogen als de 3,5 miljard armsten bij elkaar, ofwel ongeveer de helft 
van de wereldbevolking. Hun vermogen nam in 5 jaar toe met 44 %. Het vermogen van de 10 % allerarmsten 
steeg in 25 jaar met 75 dollar.  
Ook de minder rijksten worden  minder rijk.  In 2010 waren er nog 388 rijke mensen nodig voor die 3,5 
miljard van de armsten. Nu dus nog slechts 62. 

De rijken beïnvloeden wetgeving in hun voordeel, betalen minder taks op kapitaal, krijgen hogere 

beloningen en schuiven met winst tussen landen. 
40 Denk bijvoorbeeld aan de discussies over de optimale voorraad of het verkopen van museumbezit. 
41    Trouw 16-05-‘15 Meneer Rutte, de oplossing ligt niet bij Mohammed   
42   Onderwijs inspectie kansenongelijkheid groeit  13-04-‘16     

43   Trouw, 29-01-‘15. 
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Het voorgaande gaat ook op voor bedrijven. Het is tenslotte een systeemeffect. Minder 
goed economisch functionerende bedrijven zien achterstand oplopen, betoogt de Oeso44.  
 
5.2.2. Strijd tussen de variabelen  
 
Op individueel niveau 
Ieder individu heeft ervaring met deze strijd. Het leven bestaat voortdurend uit de 
noodzaak te kiezen uit de 18 variabelen. En sommige keuzes worden gecompliceerd 
doordat verschillende andere “partijen“ zich er mee gaan bemoeien en proberen invloed 
uit te oefenen dan wel zelfs proberen een beslissing in hun voordeel door te drukken. 
Maar ook los daarvan, iedereen weet dat het leven bestaat uit voortdurend kiezen en dat 
die keuzes ook in de loop van de tijd verschuiven. Jongeren hebben andere behoeften en 
maken dus andere keuzes dan ouderen.  
 
Er is jarenlang discussie geweest of de bestaansvelden die met de erfelijkheid te maken 
hebben, prioriteit hebben.  
De discussie is of was daarom relevant omdat het accent op biologische verschillen de 
angst oproept  van vooroordelen en discriminatie op basis van ras, geslacht en sociale 
klasse.  Het accent in de visie op de mens van het ongeschreven blad die door de omgeving 
gevormd wordt, leidt tot het idee dat mensen en vooral massa’s mensen manipuleerbaar 
zijn. 
Dan gaat het met name om de velden 1 tot en met 18, maar ook de velden die te maken 
hebben met verstandelijke en motorische vermogens. Inmiddels is duidelijk dat er veel 
eigenschappen aangeboren zijn. Zie bijlage 8. en paragraaf 7.1.  
Daartegenover staan de velden die meer afhankelijk zijn van de omgeving. 
 
Het model maakt in ieder geval duidelijk dat het om een samenspel gaat, waarbij 
de verhouding tussen aangeboren en aangeleerd wordt bepaald door de 
prioriteiten van de subsystemen. 
De prioriteiten worden bepaald door het ego. Zie ook hoofdstuk 7. 
 
Op organisatieniveau 
Ook in organisaties is er sprake van een voortdurende strijd tussen de verschillende 
subsystemen, c.q. taakblokken, c.q. afdelingen. Met name de strijd tussen de macht van 
het management tegenover de onderlinge strijd tussen de vertegenwoordigers van de 
productie, verkoop, personeel en financiën. 
Daarbij is een verandering te constateren in de loop van de tijd van productie naar 
marketing. Zie bijlage 25. Daarbij speelt tegenwoordig ook de IT sector een uitermate 
belangrijke rol.  
 
In het legitimeringproces worden de prioriteiten van het systeem bepaald.  
Daarbij zijn er globaal 3 varianten en wel 
 
*  De organisatie heeft een heel duidelijke prioriteit, bijvoorbeeld om geld te ver- 
 dienen. De andere subsystemen staan volledig daartoe in dienst. 
 
*  Er zijn ook organisaties die met  duidelijke prioriteiten ook het accent leggen op 
 het normatieve beleid. Gedacht kan worden aan het idee van het maatschappelijk  
 verantwoord produceren. People, planet en profit. Wat men doet mag niet nadelig  
 zijn voor people, profit en planet. 

 
44 Trouw, 01-06-‘16 
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*  Er zijn organisaties die nog een stap verder gaan en stellen, dat alle producten een 

bijdrage moeten leveren ten gunste van people, planet en profit. Bij profit was dat 
reeds lang aanvaard maar nu worden people en planet van instrumenteel ook 
hoofddoelstelling. 

 
Op staatsniveau 
Deze strijd tussen de subsystemen wordt beschreven in paragraaf 9 over de staat. 

 
5.2.3. Prioriteiten binnen subsystemen 
 Als er overeenstemming is over de prioriteit van een bepaald systeem, kan men nog 
verschillen over de wijze waarop die prioriteit gerealiseerd zou moeten worden. Om het 
concreet te maken een voorbeeld: In paragraaf 3.1. hebben we een veelheid van 
mogelijkheden geschetst om ruilmiddelen c.q. geld te verkrijgen. 
 
 

5.3 Activiteiten/ persoon- en culturele kenmerken 
 
Ieder subsysteem kan geconcretiseerd worden met een veelheid van activiteiten, die op 
hun beurt weer leiden tot persoon- of culturele kenmerken.  
 
Op individueel niveau is dat geschetst in het schema 3.5 Persoonlijkheid en in bijlage 6 
Toelichting op de subsystemen. 
Op organisatieniveau 
Alle persoonskenmerken die bij de persoonlijkheid genoemd zijn gelden ook voor 
organisaties. Zoals een individu introvert of extravert kan zijn, zo is de ene organisatie 
meer extern gericht en de ander meer op het interne functioneren. 
Met name de formele organisatie is daarbij bepalend door het stellen van prioriteiten 
Accent op de input:    “Alles draait hier om het maken van winst”  
Accent op het verzorgen:  “Klantvriendelijkheid staat bij ons voorop” 
Accent op het gebruiken:  “Efficiënt en effectief werken, daar gaat het om“ 
Accent op afvoeren:    “Niets gaat hier de deur uit, dat niet gecontroleerd is“ 
 
Bovendien gaat het om de aanpak per subsysteem of taakblok, en om de wijze van werken 
binnen die taakblokken. 
Bij de ene organisatie is zuinigheid troef, bij de ander kan alles 
Bij de ene organisatie is er een open cultuur en leert men van de gemaakte fouten, Bij de 
andere is er een gesloten cultuur en worden fouten verdoezeld. En als dat niet lukt is er 
het systeem van fout, boete, schuld. 
 
Is er sprake van systeemscheiding tussen de taakblokken, als de organisatie minder 
geïntegreerd is, dan kunnen er grote culturele verschillen optreden. Als voorbeeld: In de 
ene afdeling helpt en ondersteunt men elkaar. In de andere vecht men elkaar de tent uit. 
 
Hoewel alle persoonskenmerken vertaald kunnen worden naar cultuurkenmerken 
binnen een organisatie, is soms wel aanpassing vereist. Angst voor de dood voor een 
organisatie betreft bij een organisatie bijvoorbeeld de angst voor een faillissement. Maar 
dat lijkt vanzelfsprekend. Relevanter is dat alle aanduidingen toepasbaar zijn. 
 
De prioriteiten komen tot uiting in het imago dat men naar buiten wil laten zien. 
Op staatsniveau geldt eveneens het voorgaande.  
Ook ieder land streeft naar een bepaald imago. 
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5.4. Mate van integratie of systeemscheiding 
 
Het principe “Niet in mijn achtertuin“ impliceert de neiging zich los te maken uit het 
sociale systeem en zich te onttrekken aan de solidariteit binnen het systeem. In het 
proces van wederzijdse afhankelijkheid tussen de subsystemen wordt de bereidheid tot 
solidariteit afgewezen. Er is sprake van een neiging tot systeemscheiding.  Een 
subsysteem neigt ertoe zich te ontwikkelen tot een eigenstandig sociaal systeem. Zie 
paragraaf 3.6. 
De problemen (virtueel of echt) die leiden tot het principe “niet in mijn achtertuin“  
worden afgewenteld op anderen binnen het systeem.  Die worden gedwongen tot een 
grotere solidariteitsbijdrage. 
 
Het afwentelen kan terecht zijn. Het eigen probleemoplossend vermogen kan te gering 
zijn om ook de nieuwe problemen aan te kunnen. In dat geval de afwijzende partij wel 
moreel verplicht ondersteuning te bieden of in ieder geval compensatie te bieden45. 
 
Als er geen ondersteuning of compensatie geboden wordt aan degenen die wel worden 
aangesproken op hun solidariteit maar dat niet aan kunnen, ontstaat ook bij hen verzet. 
Zij gaan zich ook steeds minder deel van het geheel voelen. Als dat nog sterker wordt 
onttrekken ook zij zich aan het systeem met de daarin gelden normen. Dat leidt dan tot 
“eigenzinnig gedrag“. Je doet wat je zelf wilt doen zonder je iets aan te trekken van de 
geldende normen. 
 
Degenen die weigerden hulp te bieden spreken dan schande van dat gedrag maar zij 
waren de eersten die niet solidair waren!. 
Bedenk ook, dat degenen die afwentelden, daartoe kennelijk een toereikend 
probleemoplossend vermogen hadden. 
En zoals reeds gesteld, naarmate iemand sterker is, heeft hij ook meer mogelijkheden 
om af te wentelen. Dat zijn gewoon systeemeffecten. 

 
 
 
 
 

 
45 Zie bijlage 30. Visie op de wenselijke samenleving. 
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6. Het besturingssysteem 

 
 

6.1. Twee kapiteins op het schip  
 
De innerlijke tegenstellingen binnen een sociaal systeem moeten gehanteerd kunnen 
worden. Dat vraagt om een besturingssysteem. In feite blijken er twee te zijn.  
Er zijn twee kapiteins op het schip die tot taak hebben sturing te geven aan de 
persoonlijkheid, het vat vol tegenstellingen: 
De verstandelijke benadering en de gevoelsmatige benadering. 
De verstandelijke benadering wordt geaccentueerd door de filosoof Kant in “Kritik der 
reinen Vernunft“ terwijl Kierkegaard juist de gevoelsmatige benadering volgde46. 
 

6.2. De verstandelijke benadering  
 
Allereerst is er het besturingssysteem van het verstand. Het staat voor een logische 
benadering. Dat volgt een cybernetische cyclus van: wat wil ik, wat wil ik precies, hoe kan 
ik dat bereiken, de uitvoering, doe ik het goed, en zo nodig bijsturen. Per fase is het een 
proces van wikken en wegen. Er moeten keuzes gemaakt worden. Op organisatie en 
staatsniveau worden de subsystemen vertegenwoordigd bij het besluitvormingsproces, 
dan wel door het geven van relevante informatie. 
 
Dit verstandelijke besturingssysteem wordt gelokaliseerd in het subsysteem gebruiken 
van de levenskracht, NR 3. Daar zetelt het ego op individueel niveau, de directie op 
organisatieniveau en de regering op staatsniveau. 
Hun taak is sturing te geven aan het gehele sociale systeem maar die taak kent zijn 
beperkingen. Dat ligt ook voor de hand. Subsysteem 3 is er 1 van de 72 en heeft dus meer 
of minder invloed op het gehele systeem. Ook dit subsysteem strijdt voortdurend om de 
macht.  
 
Op individueel niveau: In de puberteit is er een ontwikkelingsproces van volgzaam naar 
zelf bepalend maar meer dan men zich bewust is laat men zich ook als volwassene leiden 
door sociale controle en geraffineerde marketingtechnieken. Op sommige gebieden wil 
men eigen baas zijn, op andere kan men zich meer volgzaam opstellen en zich als 
“kuddedier“ gedragen.  
 
Soms wijzen mensen expliciet de inbreng van het eigen ego af en daarmee de 
verantwoordelijkheid. Denk aan het ‘Befehl ist Befehl’ of de experimenten van Milgram 
die aantoonden dat mensen bereid waren dingen te doen die zij zelf ongepast vonden, als 
een gezaghebbend figuur maar de verantwoordelijkheid op zich nam47. 
 
 

 
46 Immanuel Kants onvoorwaardelijk vertrouwen in de rede om de mens te leiden betekende voor 
Kierkegaard een reductie van het werkelijke leven. In een rationalistische tijd waarin ook de mens tot 
object wordt herleid, is er geen tijd meer voor reflectie en ontbreekt volgens Kierkegaard de hartstocht 
die het denken en het handelen tot een eenheid maakt. In Cultuurkritiek van Wikipedia. 

47 Zie ook bijlage 16. Vorm geven eigen verantwoordelijkheid. 
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Op organisatieniveau wordt de zeggenschap van de directie steeds meer aan banden 
gelegd, bijvoorbeeld dat besluiten steeds meer gezamenlijk genomen moeten worden. 
Op staatsniveau rest een zwakke regering nauwelijks meer dan te doen wat de 
maatschappelijke krachten eisen, uit te voeren.  
 
 

6.3. De gevoelsmatige benadering 
 
De tweede benadering is die van het gevoel, van de intuïtie., van het onbewuste, van de 
informele organisatie en op staatsniveau van het maatschappelijk klimaat en 
achterkamertjespolitiek. 
Feitelijk communiceren de 72 verschillende subsystemen intern onderling 
voortdurend met elkaar, zonder dat precies helder en transparant is hoe die 
besluitvorming dan loopt. 
Op individueel niveau wordt het ook wel aangeduid als het alter ego. Zoals de 
verstandelijk gemeten tijd van de stopwatch zeer kan verschillen van de gevoelsmatig 
beleefde duur48, zo staat het ego voor het verstand en de extern gerichte communicatie 
en het alter ego voor het gevoel en de interne communicatie.  
Zodra je het gevoel bewust wordt, is het verdwenen en heeft het verstand het 
overgenomen. Kenmerkend voor deze benadering is het interne gebeuren. Van buitenaf 
gezien is het een black box. Dat kan ergernis verwekken bij hen die streven naar 
transparantie. Maar ieder sociaal systeem heeft geheimen en wil dat zo houden. 
Het alter ego komt onder meer tot uiting in fysiologische processen en lichaamstaal. De 
samenhang tussen de verschillende bestaansgebieden vindt plaats via onder meer ons 
zenuwstelsel, dat een eigen interne gevoelstaal spreekt.  
Microbiologen en neurologen slagen er steeds meer in hun inzichten te vergroten in het 
functioneren van het hormonale stelsel en het zenuwstelsel. Zij accentueren steeds meer 
de prioriteit van het onbewuste, van de interne taal., van het alter ego49. 
Het alter ego krijgt de kans om sturing te geven en problemen op te lossen tijdens 
ontspanning, het zich concentreren op iets anders, sporten of slapen.  
 
Soortgelijk dient zich op organisatie- en staatsniveau buiten het formele overleg plots een 
oplossing aan. 
 
“Het ik gevoel”.  
Het “Ik gevoel” houdt in dat iemand denkt greep te hebben op het eigen leven: dat men 
denkt het eigen leven te kunnen besturen. Oliver Sacks toont aan dat de hersenen 
voortdurend het gevoel van een “ik“ dat alles voor het zeggen heeft, proberen te creëren 
en vast te houden, ook al kon nergens in de hersenen een plek aangewezen worden waar 
dat ik gevoel gelokaliseerd is. Hij heeft gelijk. Het “IK gevoel” is niet te lokaliseren in de 
hersenen. Het is een integraal begrip. Het alter ego is via het neurologische en hormonale 
systeem werkzaam binnen het gehele systeem. De interne informatiestromen van het 

 
48 Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience Henri Bergson (1889) over het verschil 
tussen lineaire tijd en tijd als duur. 

49 Inmiddels is aangetoond dat reeds enkele seconden voordat we ons iets bewust zijn het onbewuste al 
actief geworden is en ons gedrag initieert. 
Zo wijzen zij op het zeepsop experiment om de invloed van een geur vast te stellen. Als mensen werken in 
een kamer waarin de geur van zeepsop hangt, dan houden zij hun werkruimte schoner dan wanneer die 
geur er niet hangt. Ook de samenhang van geur en het functioneren van de hersenen is reeds jarenlang 
bekend. 
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alter ego stromen door het geheel. Het is een integraal begrip en leidt bijvoorbeeld tot 
gevoelens als:Ik ben de baas; Het is mijn been, mijn huis, mijn werk, etcetera.  
 
 

6.4. Onderlinge strijd tussen de besturingssystemen 
 
De twee besturingssystemen zijn in een voortdurende strijd gewikkeld. Neurologen 
accentueren steeds meer de prioriteit van het alter ego. Maar er zijn natuurlijk verschillen 
tussen mensen. Ieder heeft een meer dominant kenmerk (verstandsmensen en 
gevoelsmensen).  
 
Als de strijd gestreden is, is er een geluksgevoel. Geluk is een harmonieus 
evenwicht tussen verstand en gevoel. Het gevecht om de prioriteiten tussen de 
subsystemen is beslecht50. Men heeft vrede met zichzelf. Men aanvaardt zichzelf en zijn 
situatie zoals men is51. 
  
En die strijd tussen verstand en gevoel is te beïnvloeden. 
Robinson beschrijft in zijn boek, "Je ongekende vermogens" hoe je naar zijn mening je 
stemmingen en houdingen volledig onder controle zou kunnen krijgen. De keuze van de 
lichaamshouding is daarbij essentieel. Als U zich agressief voelt, zo stelt hij, kiest U ervoor 
dat gevoel in uw leven de overhand te geven. Als U denkt dat iets niet zal lukken, lukt het 
ook niet. Denk dus dat U het kunt en kies daar een passende lichaamshouding bij en 
probeer het opnieuw en opnieuw.  
In de psychologie is er zelfs een stroming die zich richt op het bevorderen van een 
geluksgevoel52. Ook het omgekeerde kan. Met het gevoel het verstand beïnvloeden. En dat 
kan vooral door ontspanning. 
 
Ideaal is een voortdurend wisselen van besturingssysteem. Anders gezegd: aandacht 
voor inhoud en proces moeten elkaar telkens afwisselen. Soms wordt geadviseerd: 
”gebruik toch je verstand” maar ook soms: “ga op je gevoel, je intuïtie af“. Beide adviezen 
zijn onjuist. De kunst is telkens te switchen, telkens even afstand te nemen, om niet door 
te draven maar ook om niet te verdrinken in de emoties. Het verstand kan het gevoel 
beïnvloeden en het gevoel het verstand. 
 
Telkens even de vraag stellen zijn we wel goed bezig. Dat voorkomt dat 
besluitvormingsprocessen ontsporen.  
Want naarmate men meer bij een probleem betrokken is, gaat het verstand overheersen 
hetgeen leidt tot cirkelredeneringen en tunnelvisie. Anderzijds, als het gevoel te veel 
overheerst, is er soms onvoldoend aandacht voor de omgeving waarin men zich als sociaal 
systeem bevindt. Bij overheersing van het gevoel verliest men soms de sociale 
werkelijkheid uit het oog. 

 
50 Geluk is een innerlijke gesteldheid, een manier van zijn,waar je hard voor moet werken, stelt filosoof 

Frederic Lenoir, Trouw 14-09-‘15. Over een gelukzoeker, een begrip met negatieve klank stelt hij: Dankzij 

de globalisering weet iedereen dat Europa een hoge levensstandaard heeft. En een paradijs vlak naast een 
plek waar mensen wonen die niets hebben is onmogelijk. Het is alleen maar natuurlijk dat mensen er naar 
toe trekken. 
Maar hij stelt ook dat economische criteria niet het belangrijkste zijn voor het geluk. Geluk wordt dan 
vervangen door genot, zo stelt hij. 
51  In de literatuur wordt in dit verband gewezen op het begrip relatieve deprivatie. 
52 Ernst Bohlmeijer en Monique Hulsbergen. Dit is jouw leven, ervaar de effecten van de positieve 
psycholgie. Boom Amsterdam  
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Steeds meer wordt duidelijk dat het alter ego, het onbewuste, de intuïtie feitelijk 
meer belangrijk is dan het ego, het bewuste.  
 
Op organisatieniveau:  
Wat kan het management als de informele organisatie het niet accepteert? Elke 
organisatieadviseur weet dat de technisch perfecte oplossing die niet geaccepteerd 
wordt, minder goed werkt dan een technische slechte, die wel geaccepteerd wordt 
Op staatsniveau: 
Wat kan de regering als het maatschappelijk klimaat de beslissingen niet accepteert? 
 
 

6.5. Beperkingen van beide besturingssystemen 
 
De verstandelijke benadering is maar ten dele in staat, alle 72 bestaansvelden 
tegelijkertijd en in samenhang te bezien. Sommige bestaansvelden zijn bovendien meer 
actueel dan andere. Het ego ziet zich geconfronteerd met een vat vol tegenstellingen en 
komt er niet meer uit53. Spanningen kunnen hoog oplopen. Het ego blijft piekeren en weet 
zich geen raad. 
Daarnaast zijn er beperkingen zoals o.a. de mate van verstandelijke vermogens. 
 
Het alter ego kent ook zijn beperkingen. Mensen kunnen meer of minder gevoelig of 
gevoelsarm zijn54. Bij een grote mate van gevoeligheid kan het alter ego bezwijken bij 
teveel interne communicatie tussen de subsystemen. Er ontstaat stress. Het systeem raakt 
overspannen en crasht zoals het waarnemingssysteem kan crashen bij een teveel aan 
prikkels.  
 
Het resultaat is dat het systeem kan crashen. Het alter ego staat voor de communicatie 
tussen de verschillende subsystemen. Als die onderling steeds ernstiger met elkaar in 
conflict raken en “de vlam in de pan slaat“, crasht het systeem. Het ego heeft dan alle 
controle verloren. De kans daarop hangt, naast situationele factoren ook samen met 
iemands aangeboren neuroticisme55. 
De persoonlijkheid krijgt een burn out, of wordt depressief. 
De systeemtheorie biedt een veelheid van aangrijpingspunten voor de aanpak van 
depressiviteit56. 
 
Ook het management bij organisaties of de regering bij een staat kan volledig vastlopen. 
 
Systeemscheiding 
Een reactie op toenemende spanning kan een poging zijn om de problemen te ontlopen57. 
Dat leidt tot systeemscheiding. 
 Systeemscheiding komt het meest voor als je een bepaalde rol moet spelen. Je gedraagt 
je op een manier die eigenlijk totaal niet bij je past. De interne spanning en de gevoelens 
van onvrede nemen steeds meer toe. Die systeemscheiding kan wellicht ook de oorzaak 
zijn van psychiatrische aandoeningen als dwangneurosen of extreme angsten. 
Maar ook in organisaties en staten ontstaat zo systeemscheiding. 

 
53 Denk aan de speltheorie en de theorie over keuzeprocessen 
54 Bijlage 9. Menselijke beperkingen  
55 Denk ook aan het belang van de neuroticisme scoring bij de Big Five test. 
56 Zie bijlage 18. Behandelingsmogelijkheden van depressiviteit. 
57 Zie paragraaf 8.4. 
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7. Het functioneren van het ego/ management 
 
In deze paragraaf bespreken we het functioneren van het ego bij een individu en het 
management van organisaties. Het functioneren van de regering van een staat bespreken 
we in hoofdstuk 9 en 10. 
 
  

7.1. Kenmerken   
 
Sterk of zwak 
De kracht van het ego is meer of minder sterk. Het ego wordt gesitueerd in bestaansveld 
3 (omgaan met de levenskracht). 
Als 1 van de 72 moet het meedoen in de strijd om de prioriteit. Als je denkt dat je ego, 
de baas is in jouw bestaan, dan vergis je je. Je kunt wel wat willen maar de 
inputmogelijkheden en de reserves bij het verzorgen enerzijds en de prioriteit van andere 
bestaansvelden anderzijds bepalen de mogelijkheden. 
Er is geen enkel ego dat alle subsystemen en alle activiteiten daarbinnen gelijktijdig kan 
overzien. Vandaar het belang van het alter ego dat de interne communicatie verzorgt. 
 
Op staatsniveau wordt de strijd om de macht van de regering vooral gevoerd met de 
financiële sector of met de religieuze sector of de handelssector of tenslotte via een 
opstand met de bevolking. Alleen een dictator kan met harde hand onbetwist de baas zijn. 
 
Culturele en genetische invloeden bepalen de mogelijkheden.  
- Cultureel 
(via intimi, relaties, klanten en leveranciers) In de Westerse cultuur heeft het ego met het 
accent op zelfontplooiing een hogere prioriteit58 dan in andere culturen waarbij de 
familie-eer (intimi) of het bedrijf (klanten) of religieuze voorschriften59 (legitimering) of 
de collectivistisch staat (relaties) meer centraal staan. 
 
- Genetisch 
Het vorm kunnen geven aan het eigen bestaan hangt ook af van de genetische 
mogelijkheden. Je bent jongen of meisje, je bent al dan niet gezond, al dan niet 
gehandicapt, van een bepaalde sexuele geaardheid, intro of extravert, enzovoorts. De 
genetica en de evolutionaire psychologie hebben aangetoond dat veel van wat we de 
menselijke natuur noemen, inclusief intelligentie en persoonlijkheid, al in de baarmoeder 
klaar ligt of op zijn minst hormonaal bepaald is60. 
Die inzichten hebben gevolgen voor het functioneren van het ego en het begrip eigen 
verantwoordelijkheid. In paragraaf 5.2.2 noemden we reeds de discussie “aangeleerd of 
aangeboren“. 
Dat is des te meer relevant omdat er mensen zijn die meer of minder gevoelsblind zijn. 
Iemand met een zwak ego, die bovendien aangeboren gevoelsarm is, heeft in een nega-
tieve omgeving zeer grote kans een psychopaat te worden. Denk ook aan de experimenten 
van Milgram. (Bereidheid mensen te pijnigen op “bevel“). 

 
58 o.a. de theorie van Maslow 
59 De socioloog Markowski beschrijft de aanhangers van de PiS, (Partij Recht en Rechtvaardigheid ) in 

Polen, Trouw 24-10-‘15 in een intervieuw van Ekke Overbeek. ” Ze zijn gevormd door het Poolse 

katholicisme. Jij mensje bent niets, een stofje. Op de knieën. Het individu doet er niet toe. Alleen de 

gemeenschap telt. Het gaat niet om het katholieke geloof zelf. Het gaat om de mind set. 
60 Zie bijlage 9.  Menselijke beperkingen 
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Ook bij organisaties bepalen genetische en culturele kenmerken de mogelijkheden. Bij het 
individu spraken we over genetische kenmerken. Ook die zijn bij organisaties relevant. 
Het maakt een groot verschil of een nieuwe organisatie tot stand komt met steun van een 
grote sterke organisatie (of daar zelfs een dochter van is) dan wel dat deze “uit het niets“ 
moet worden opgebouwd. 
Ook culturele invloeden bepalen zonder meer de mogelijkheden of onmogelijkheden. 
 
Authentiek of rolgedrag 
Het ego kan authentiek zijn en een sterk “Ik gevoel“ hebben dan wel zichzelf verliezen in 
rolgedrag. 
Een sterk ego, ofwel een ego met een hoge prioriteit van bestaansveld 3, geeft sturing aan 
het eigen bestaan en beschikt over meer vrijheidsgraden om de eigen koers te bepalen. 
En vertoont authentiek gedrag.  
Een zwak ego heeft de strijd om de prioriteit verloren en is als gevolg van vroegere keuzen 
beperkter in zijn vrijheidsgraden en vertoont voornamelijk rolgedrag. Dan geldt het 
gezegde van De Genestet: ”Wees Uzelf sprak ik tot iemand, maar hij kon niet, hij was 
niemand”. Een kapitein kan er ook voor kiezen zich met de stroom mee te laten gaan. 
 
Soms is de rol die gespeeld wordt in harmonie met de eigen persoonlijkheid, soms ook 
niet. Naarmate er meer harmonie is tussen rol en persoonlijkheid is er meer sprake van 
authentiek gedrag. Bij minder harmonie zijn er spanningen.  
 
Sommige mensen hebben een sterke voorkeur voor rolgedrag61. Adorno spreekt dan van 
the fear of freedom. Anderen kiezen liever voor een eigen koers en willen de sociale 
controle ontlopen.  
Dat geldt ook voor organisaties. Je hebt marktleiders. Je hebt organisaties die een koers 
bepalen voor de gehele sector. Maar je hebt ook volgelingen die tot ontwikkeling komen 
in het kielzog van de marktleiders. 
Dat geldt ook voor staten als problemen bijvoorbeeld niet meer nationaal maar 
internationaal aangepakt moeten worden. 
 
Herkenbaarheid 
Met herkenbaarheid wordt karakteriserend gedrag bedoeld. Het is het imago dat men 
heeft opgebouwd62. 
Bij een persoonlijkheid met een sterk ego is de herkenbaarheid door anderen zeer groot, 
ook in een snel veranderende omgeving.  
Bij een persoonlijkheid met een zwak ego weet je in een dynamische situatie niet waar je 
aan toe bent. 
In een meer stabiele situatie is ook het gedrag van iemand met een zwak ego herkenbaar 
en voorspelbaar.  
Hetzelfde geldt voor organisaties met een sterk of zwak imago. 
 
 
 
 

 
61 “Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat veel hoog opgeleide jongens en meisjes het hartstikke leuk vinden 
om bij MacDonald’s te werken, wat natuurlijk een zeer sterk gebureaucratiseerd bedrijf is. Al die vaste 
regels maken hen immuun voor onverwachte situaties, het haalt de druk van de verantwoordelijkheid weg. 

Dat voelt veilig“. Glimlachen op bevel van de baas. Leonie Breebaart, Trouw,03-10-’15. 

62 Met herkenbaarheid wordt iets anders bedoeld dan met de term waarneembaarheid. 
Waarneembaarheid betreft de inputvariabele 2 en de fysieke verschijning. 
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7.2. Cybernetische benadering  
 
De stuurmanskunst bij de verstandelijke benadering van het ego of het management volgt 
een cybernetische benadering. Zoals het ego het eigen bestaan vorm geeft, zo doet het 
management dat in organisaties. De benadering van managers is ook van toepassing op 
individuen of omgekeerd. Dat impliceert dat er verschillende fases zijn die ieder leiden 
tot persoonskenmerken dan wel culturele kenmerken. De verschillende fases in het 
cybernetisch proces vergen verschillende persoons- of culturele kenmerken. 
  
In het vervolg kunt U ook management lezen waar ego staat. 
 
In organisaties worden de verschillende rollen in een cybernetisch proces soms vervuld 
door verschillende mensen. Het ego staat er alleen voor. 
 
* wat wil ik  Strategisch beleid   strateeg 
* wanneer ben ik tevreden?  Kwaliteitsbeleid     ethicus 
* wat heb ik nodig en kan ik?  Structurerend beleid   organisator  
* wat doe ik dus?    Operationeel beleid    doener 
* kan ik tevreden zijn    Evaluatief beleid    controleur 
* verdien ik beloning of straf?  Sanctionerend beleid   beloner 
* moet ik het beter doen?   Veranderingsbeleid    troubleshooter 
 
Iedereen is afwisselend strateeg, ethicus en zo verder. Bij ieder is een bepaalde fase over 
alle bestaansvelden gezamenlijk meer of minder dominant maar tussen de 
bestaansvelden kunnen er verschillen optreden. 
 
7.2.1. Strategisch beleid     
wat wil ik     de strateeg geeft de richting aan 
Bij het strategisch beleid gaat het om de prioriteiten. De inhoud wordt mede bepaald door 
de legitimering.  
Primair moet worden opgemerkt dat het ego slechts een beperkte invloed heeft. Grote 
delen van het gedrag worden bepaald door rolgedrag. Je gedraagt je volgens de 
verwachtingen van anderen. In de puberteit vooral krijgen velen daarbij problemen. 
De mate waarin van het ego verwacht wordt vorm te geven aan het eigen bestaan is zoals 
gezegd in de voorgaande paragraaf duidelijk cultuurgebonden en ook meer of minder 
genetisch bepaald. 
 

 
De kernvraag voor de strateeg is of het ego rolgedrag vertoont dan wel 
verantwoordelijkheid wil nemen en de vraag wil beantwoorden, wat wil ik? 
 
In bijlage 16. Vorm geven eigen verantwoordelijkheid, wordt het ontwikkelingsproces 
beschreven van kind via puber naar volwassene. 
 
Wordt de vraag om verantwoordelijkheid te nemen beantwoord met ja, dan zijn er een 
viertal typen bij de strateeg te onderscheiden en wel: 
 
de ondernemer,   die het accent legt op het verkrijgen 
de beheerder,   die het accent legt op het verzorgen  
de manager,   die het accent legt op het goed functioneren van het geheel  
de verkoper,  die het accent legt op de output  
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Het antwoord op de vraag “Wat wil ik?“ kan door een individu bijvoorbeeld beantwoord 
worden met  
- het accent op 1 variabele, bijvoorbeeld profit  
- het accent op 1 variabele bijvoorbeeld profit mits ook plezier in het werk 
- het accent op meerdere gelijkwaardige variabelen 
 
Soortgelijk bij organisaties, profit dan wel profit met normen m.b.t. people en nature of 
wel profit, people en nature zijn gelijkwaardig. 
 
Maar ook binnen een prioriteit is er nog een veelheid van strategische keuzes. Als men 
bijvoorbeeld kiest voor profit kan men dat op velerlei wijzen realiseren. 
Daarnaast zijn er verschuivingen in prioriteiten van de variabelen in de loop van de tijd. 
Jongeren hebben andere prioriteiten dan ouderen. Dat geldt ook voor organisaties zoals 
bijvoorbeeld de verschuiving van productie naar marketing. (Zie bijlage 25. Verandering 
in prioriteiten bij organisaties). 
 
Persoon-/culturele kenmerken 
De strateeg ziet een mooie weg voor zich en straalt vertrouwen uit van “We gaan het 
maken“. Karaktertrekken zijn, weten wat hij wil, brede scope, visionair, gericht op lange 
termijn, optimistisch, denkend in ontwikkelingstendenties, initiatiefrijk, inspirator, 
creatief, zelfstandig denkend, zelfbewust en ambitieus.  
 
7.2.2. Kwaliteitsbeleid  
 
wanneer ben ik tevreden     de ethicus stelt normen 
 
Vooraf 
In het model van de 72 subsystemen worden normen en waarden gezien als het resultaat 
van het systeem als geheel in tegenstelling tot de visie dat normen en waarden hun 
verklaring vinden in de traditie,in het geloof, in de ratio of in de evolutie. Vanuit het 
systeem gedacht kunnen normen en waarden nooit absoluut zijn.63 
 
Motivatieleer 

Bij het beantwoorden van de vraag “Wanneer ben ik tevreden?“ is het belangrijk rekening 
te houden met de wetten die van belang zijn in de motivatieleer. Te weinig gemotiveerd 
leidt tot mindere prestaties. Te gemotiveerd tot zeer slechte. Optimaal gemotiveerd tot 
uitstekende. Je moet dus realistische normen stellen, afhankelijk van de situatie. 

 
Waarden, normen, regelgeving 
Waarden worden vertaald in normen en normen in regelgeving, die meer of minder 
concreet kan zijn.  
De ethicus dwingt de strateeg concreet te worden. 
 
Als de strateeg zegt: “Ik wil een fijn leven hebben“  
dan zegt de ethicus: “Wat bedoel je? Wat vind je belangrijk?” 64: 
 
 
 
 
Wat belangrijk is, kan ook hier in de 18 variabelen aangegeven worden: 

 
63 Zie paragraaf 4 en de bijlagen 10 -14. Normen en waarden 
64  het zijn onderstaand maar een paar voorbeelden 
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- het eigen bestaan vorm kunnen geven   variabele 1 
- kunnen omgaan met zichtbare beperkingen65   variabele 2 
- gezond kunnen eten en drinken en stress vermijden  variabele 3 
- maatschappelijk geaccepteerd worden   variabele 4 
- zin kunnen geven aan het eigen bestaan   variabele 5 
- iets aan anderen te bieden hebben   variabele 6 
- mensen om je heen hebben die van je houden  variabele 7 
- mensen om je heen hebben op wie je een beroep kunt doen    variabele 8 
- in staat zijn om te krijgen wat je nodig hebt   varabele  9 
- anderen om je heen hebben die je nodig hebben  variabele 10 
- met anderen informatie uit kunnen wisselen en communiceren variabele 11 
- in staat zijn om een inkomen te verwerven   variabele 12 
- je kunnen bewegen en verplaatsen   variabele 13 
- een plaats hebben om te wonen    variabele 14 
- de tijd hebben om te doen wat je wilt doen   variabele 15 
- het juiste gereedschap daarvoor hebben   variabele 16 
- en de juiste grondstof     variabele 17 
- en de kennis en de kunde om de plannen waar te maken variabele 18 
 
Persoon-/culturele kenmerken 
 
De ethicus 
De ethicus is het “Ja maar type“. Hij is de bedachtzame die even op de rem gaat staan. Hij 
waakt tegen ondoordacht handelen. Hij streeft naar duidelijkheid. Wat moet nu precies 
bereikt worden? Hij is wars van antwoorden van de strateeg als: “We zien wel hoe ver we 
komen.” Hij dwingt de strateeg concreet te worden en de consequenties van het handelen 
te bezien, vanuit verschillende gezichtspunten en wel: 
- de externe omgeving 
- het functioneren van de organisatie en de effecten voor de subsystemen 
- de persoonskenmerken dan wel de organisatiecultuur 
 
Karaktertrekken zijn verder, een pietje precies, zet de punten op de i, kwantitatief en 
kwalitatief ingesteld. Hij werkt zorgvuldig en kan de resultaten van zijn inbreng scherp 
formuleren en vastleggen.  
Het resultaat van zijn inbreng wordt in organisaties soms vastgelegd in juridische termen 
om latere misverstanden te voorkomen.  
 
Spanningen tussen privé- en organisatienormen. 
Juist voor ethici is het een kernvraag vanuit welk sociaal systeem de norm bepaald moet 
worden. Zo kunnen er grote verschillen zijn tussen het sociaal systeem van een individu 
en het sociaal systeem van een organisatie.  
In paragraaf 6.5. over integratie en systeemscheiding stelden we: 
“Systeemscheiding komt het meest voor als je een bepaalde rol moet spelen. Je gedraagt 
je op een manier die eigenlijk totaal niet bij je past“. 
En over het algemeen heeft het management meer macht dan de werknemer en vergt dus 
van de medewerker regelmatig een vorm van systeemscheiding. 
Significant is daarbij wel dat die werkgever als privé persoon dezelfde normen kan delen 
als zijn werknemer maar als werkgever toch anders besluit.  

 
65  Machteld Huber, arts onderzoeker, ( Trouw  03-03-‘16, door Stevo Akkerman)  definieert gezondheid  
als de capaciteit om je aan te passen. Dan kun je dus met een chronische kwaal gezond zijn. Dit in 
tegenstelling bij de definitie van de WHO, de wereld gezondheidsraad, die als definitie heeft  ‘a state of 
total physical and mental well-being’. 
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Als voorbeeld: Het voortbestaan van de organisatie komt in gevaar als we de milieuwetten 
niet met een korreltje zout nemen. Zoals gezegd: Ieder sociaal systeem ontwikkelt eigen 
normen en waarden. 
 
 7.2.3. Structurerend beleid.  
   
wat kan ik       de organisator plant 
 
Het structurerend beleid bepaalt de uitvoerbaarheid. Daarbij is input nodig vanuit alle 
variabelen. De organisator moet bij anderen de bereidheid kweken om die middelen ter 
beschikking te stellen. En als hem dat niet lukt, is zijn opdracht onuitvoerbaar. Juist bij dit 
beleid wordt duidelijk of het systeem een eenheid vormt dan wel eigen koninkrijkjes kent. 
 
De bekende vraag bij het organiseren: “wie doet wat waar wanneer waarmee en hoe“ is 
te beperkt. Denk bijvoorbeeld aan de vraag of het beleid het juridisch acceptabel is of hoe 
het bij de relaties beoordeeld wordt. Alle 18 variabelen komen aan bod bij kwalitatief 
goed organiseren. 
- Bij het zoeken naar het juiste evenwichtspunt tussen de beleidsvoornemens van de 
strateeg en de mogelijkheden van de beleidsuitvoering fungeert in organisaties het 
middenkader als de kop van jut. Dat heeft een aantal gedragsalternatieven: 
- zich standaard loyaal verklaren en doen wat er gezegd wordt 
 Daarbij zijn er varianten als: 
 …. een houding van ik kan het ook niet helpen 
 …. een houding van slijmen naar boven en trappen naar beneden 
 …. een houding van kom op mensen, niet zeuren 
- zich loyaal verklaren maar meer of minder openlijk obstructie plegen 
- zich bij hoge uitzondering niet standaard gedragen 
- eigen verantwoordelijkheid nemen en  
 nu eens loyaal zijn aan de strateeg en  
 dan weer aan de basis, hetzij openlijk, hetzij via hidden agenda’s. 
 
Persoon-/culturele kenmerken 
De organisator is wars van het enthousiasme van de strateeg of de bedachtzaamheid van 
de ethicus. Hij wil precies horen wat er moet gebeuren dan zal hij het wel organiseren of 
doen alsof. Hij is deskundig, actiegericht, werkt systematisch, weet hoe de zaken moeten 
worden aangepakt en staat met beide benen op de grond. Hij is communicatief vaardig, 
tijdsbewust, kostenbewust en logistiek vaardig. In het algemeen is hij risico mijdend maar 
als het moet, dan moet het maar.  
In principe zal hij altijd zeggen dat hij te kort middelen heeft. 
   
7.2.4. Operationeel beleid  
   
wat doe ik dus         de doener  
 
De idealen, vertaald in realistische doelen, worden waar gemaakt. 
 
Het meest kenmerkend bij het operationeel beleid is de vraag of  
* je het zelf wilt doen, dan wel of  
* je iets wilt laten doen  
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En als je het wilt laten doen, wil je het dan delegeren of wil je je laten begeleiden om te 
leren om het op den duur weer zelf te kunnen doen66. 
Reeds op jonge leeftijd zeggen sommige kinderen telkens opnieuw “Kan zelf“ en op 
oudere leeftijd dan “Zo lang ik het kan, doe ik het zelf”. De zelfdoener haat de 
afhankelijkheid van anderen De “laatdoener“ vindt het heerlijk om verzorgd te worden.  
Die individuele voorkeur vertaalt zich naar politieke opvattingen. Voorstanders van zelf 
doen accentueren de eigen verantwoordelijkheid en het zelf kunnen inhuren van hulp op 
de markt. Voorstanders van het laten doen geven de prioriteit aan de verzorgingsstaat. 
 
Persoon-/culturele kenmerken 
De persoonskenmerken van de doener worden verder afgeleid van het gebruiken van de 
verschillende variabelen. Een paar willekeurige voorbeelden: vol zelfvertrouwen, 
esthetisch, krachtig, berekenend, fanatiek, trots, solistisch, dienstbaar, lastig, 
communicatief, kostenbewust, rijvaardig, huiselijk, optimistisch, vakkundig, verkwistend, 
pragmatisch. 
 

7.2.5. Evaluatief beleid.  
    
kan ik tevreden zijn    de controleur 
 
Het evaluatieve beleid kan niet zonder een adequaat kwaliteit- of normatief beleid67. 
Evalueren kan niet zonder normen. 
  
Zonder een evaluatief beleid is de kans op een consistent handelen in lijn met 
doelstellingen en keuzes minimaal. Het evaluatieve beleid leidt tot helderheid en inzicht 
waar men afwijkt van de goede voornemens. Het evaluatieve beleid leidt ook tot 
bespreekbaarheid, en stimuleert tot een positief kritische houding. 
Maar dan moet er wel over gegevens beschikt kunnen worden. Die zijn eenvoudig te 
verkrijgen, als men uitgaat van de gedachte dat men van “fouten“ kan leren. Dat is 
moeilijker bij een houding van “fout, boete, schuld”. Dan probeert men fouten te bedekken 
waardoor ook de bespreekbaarheid niet wordt vergroot.  
 
Het belangrijkste bij het evaluatieve beleid voor de controleur is het vroegtijdig 
signaleren van afwijkingen van de gegeven normen. Hoe eerder afwijkingen 
geconstateerd kunnen worden, hoe eerder ingegrepen kan worden door de 
troubleshooter. 
Te vroeg ingrijpen en de troubleshooter waarschuwen is ongewenst. Te laat kan funest 
zijn. Maar een rijdende trein stopzetten is soms erg moeilijk. Strateeg en organisator 
moeten toegeven dat de zaken anders lopen dan zij gedacht hadden. 
De kunst van de controleur is niet alleen om de juiste meetmomenten te kiezen maar ook 
om strateeg en organisator te overtuigen68. 
 
Persoon/culturele kenmerken 
De controleur houdt afstand. Met een zekere distantie beziet hij de activiteiten van de 
doener. Koel stelt hij zo objectief mogelijk en systematisch vast wat er gebeurt, zowel 
kwantitatief als kwalitatief. Hij is vasthoudend en enigszins wantrouwend. Hij laat zich 
niet makkelijk met een kluitje in het riet sturen. Richt de strateeg zich vooral op de 
toekomst, de controleur richt zich vooral op het verleden. 

 
66 Zie bijlage 23. Begeleiden of delegeren  
67  Overigens wordt dat laatste soms pas geformuleerd als  (vooral negatieve)  ervaringen zijn opgedaan. 
    “Is dat nu wat ik gewild heb? “ 
68 Denk aan het lot van klokkenluiders 
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7.2.6. Sanctionerend beleid  
    
verdien ik beloning of straf   de beloner 
 
Het sanctionerend beleid leidt tot handhaving. Er worden consequenties verbonden aan 
het wel of niet naleven van de afspraken, aan het wel of niet overtreden van de normen 
en regelgeving in het kwaliteitsbeleid. 
Het sanctionerend beleid kan een rem vormen op de bereidheid tot een evaluatief beleid. 
Angst voor negatieve sancties vergroot nu eenmaal niet de bereidheid om de negatieve 
feiten op tafel te leggen. 
Bovendien is er altijd het zwartepietenspel. Het is niet mijn schuld maar …….  
Of andersom, we zijn als groep verantwoordelijk dus willen gelijke gratificaties en niet 
tegen elkaar uitgespeeld worden. 
 
Persoon/culturele kenmerken 
De beloner kan iemand soms van harte feliciteren met een goede prestatie en navenant 
handelen maar ook soms puur verstandelijk zijn goedkeuring laten blijken (in een 
veelheid van mogelijkheden). Bij een negatief resultaat is de een beter in het voeren van 
een slecht nieuws gesprek dan de ander  
De Beloonde kan er echt van genieten als hij iets goeds gedaan heeft en zichzelf op iets 
trakteren Als je tevreden bent, kun je daar ook echt van genieten. En als je fouten gemaakt 
hebt, is dat een goede leerervaring 
Maar ben je iemand van fout, boete, schuld, dan schaam je je.  
 
7.2.7. Veranderingsbeleid   
 
moet ik het beter doen en hoe dan   de troubleshooter 
 
Bij het veranderingsbeleid is het vooral de vraag, waar het aangrijpingspunt ligt. Bij de 
doener, bij het structurerend beleid ofwel bij een tekort aan middelen, aan de normen, lag 
de lat te hoog of moet het idee, de richting worden bijgesteld? 
 
De gewenste veranderingen betreffen niet alleen de prioriteiten, al dan niet gekoppeld 
aan functies maar ook de voorkeur voor bepaalde managementstijlen en 
cultuurkenmerken. 
Weerstand tegen verandering is zoals gesteld een natuurlijk gegeven van een sociaal 
systeem.  
Dus ook van organisaties of delen van een organisatie. Het is dan ook voor de hand liggend 
dat deskundigen op het gebied van “de agologie” of de “veranderingskunde“ te hulp 
geroepen worden als het management van een organisatie verandering noodzakelijk acht.  
De vraag wat is effectiever “Top down” of “Bottom up“ ligt in menige organisatie op tafel. 
 
Persoon-/culturele kenmerken 
De troubleshooter lijkt op de organisator en is naast optimistisch meer stressbestendig. 
Hij wil er nog van te maken wat er van te maken valt en is flexibel en op de korte termijn 
gericht.  
Maar als hij daar nauwelijks meer mogelijkheden toe ziet, kan hij zich ook ontpoppen tot 
strateeg en een geheel nieuwe koers uitzetten. Soms is er echter geen redden meer aan. 
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8. Eisen aan het cybernetisch proces 
 
Het cybernetisch proces moet per fase aan een aantal eisen voldoen 

 
Het cybernetisch proces moet per fase aan een aantal eisen voldoen en wel er moet 
 
* door de juiste mensen             
Als je alleen bent, moet je de verschillende rollen in het cybernetisch proces zelf spelen. 
Dat kan leiden tot interne spanningen. Als voorbeeld: De enthousiaste strateeg in jou kan 
zich gruwelijk ergeren aan de ethicus die juist dat enthousiasme tempert. 
 
* op basis van de juiste informatie         
 
* kwalitatief volwaardige besluitvorming plaats vinden waarbij tegenstellingen  
worden gehanteerd. 
    
Schema Eisen aan het cybernetisch model 
 
 

fase in het 
proces 

kenmerk met wie  op basis van 
welke info 

hoe te  
besluiten 

     

strategie strateeg    

kwaliteit ethicus    

structuur organisator    

operatie doener    

evaluatie controleur    

sanctie beloner    

bijsturing troubleshooter    

  teamspeler onderzoeker beslisser 

 
Het schema maakt direct duidelijk dat verschillende fasen in het cybernetisch proces een 
verschillende inbreng vereisen, zowel van betrokkenen, als van informatie en wijze van 
besluitvorming. 
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8.1. Met wie?  
    
De coördinator  Teamspeler of solist? 
 
Juist de vraag met wie leidt tot een helder inzicht welke belangen een rol spelen en maakt 
een goede belangenafweging mogelijk.  
Heel veel ruzies zijn ontstaan doordat iemand alleen een besluit heeft genomen. “Hoe kun 
je dat nu beslissen zonder mij erin te betrekken? Besef je dan niet dat het ook voor mij 
gevolgen heeft? 
Maar ja, de een is meer solist en de ander meer een teamspeler. 
 
Maar naast deze persoonlijke karaktertrek, speelt ook de situatie een belangrijke rol. 
Gedrag is tenslotte het resultaat van de persoon en de situatie. En mensen buiten de deur 
houden impliceert het ten eigen voordeel beter kunnen beïnvloeden van beslissingen. Je 
zet de tegenspelers buiten spel. Maar ook het omgekeerde geldt: Je kunt geestverwanten 
zoveel mogelijk bij de besluitvorming betrekken. 
 
Bovenstaand schema beziet een organisatie zonder dat de prioriteiten al zijn bepaald en 
juist die prioriteiten bepalen wie bij de besluitvorming betrokken moeten worden. 
 
De vraag met wie leidt in vele organisaties tot een bepaalde organisatiestructuur waarbij 
de machtsverhoudingen een belangrijke rol spelen. Telkens dezelfde vraag: wie hoort 
erbij? beantwoorden is onpraktisch. Dat leidt tot de structurele vormgeving. Daarbij zijn 
er vele mogelijkheden, zoals blijkt uit bijlage 24. Organisatiestructuren. 
 
Vanzelfsprekend dienen anderen niet altijd lijfelijk bij de besluitvorming betrokken te 
worden. Soms kunnen ze volstaan met het geven van informatie.  
Soms beschik je al over de informatie en weet je hoe de anderen denken.  
 
 

8.2. Welke informatie ?    
 
De onderzoeker   Hoe zeker wil je zijn? 
 
Informatie is iets anders dan gegevens. Met gegevens kun je door de bomen soms het bos 
niet meer zien. Informatie is begrip op basis van gegevensverwerking. Informatie moet 
begrijpelijk zijn. 
 
Juist bij de informatie spelen machtsverhoudingen een belangrijke rol. Zelfs als je niet 
aanwezig kunt zijn bij de besluitvorming kun je  altijd nog “deelnemen“ via het geven of 
achterhouden van informatie.  
Vanzelfsprekend kan niet iedereen lijfelijk bij de besluitvorming betrokken te worden 
maar door  het geven van informatie verkleint de kans om geheel buitenspel te staan.  
 
De informatie moet natuurlijk betrouwbaar zijn. Afgaan op geruchten is risicovol. Maar 
de stelling dat met statistiek alles bewezen kan worden is er niet voor niets. De informatie 
moet ook valide zijn. De informatie moet ook volledig zijn.  
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De informatie technologie verandert de wereld in snel tempo. Het internet is een 
belangrijke informatiebron. We incorporeren de vermogens van het internet steeds meer 
in onze eigen geest 69 70. 
 
Grensbewaking. Vaak wordt informatie niet gehoord omdat men het niet wil horen. 
(Dogmatisch) Het systeem biedt weerstand tegen verandering en nieuwe informatie kan 
tot verandering leiden. De rol van klokkenluiders maakt dit heel duidelijk. De 
boodschappers van negatieve berichten zijn niet geliefd. 
Grensbewaking kan ook negatief uitvallen. Iemand die weinig zegt en goed luistert komt 
soms met informatie die niet gehoord wordt. De zwijger is te onbelangrijk.  Pas na enige 
tijd komt een veelprater met dezelfde info en wordt gewaardeerd. 
 
Informatie is iets dat anderen nodig hebben en leidt dus tot macht. Dat impliceert ook dat 
men die informatie wil behouden en pas vrij wil geven als daar iets tegenover staat. 
Grensbewaking en manipulatie zijn onlosmakelijk verbonden met het begrip informatie. 
Denk aan de discussie over het bewaken van de privacy of het voorkomen van 
bedrijfsspionage. 
 
Machtspelletjes. Zoals gezegd, tussen de bestaansvelden is er altijd spanning en altijd 
een soort machtsstrijd. En informatie is macht. Beschikken over informatie geeft ook 
macht om belangen veilig te stellen. 
Juist rond het geven van informatie speelt de vertrouwensvraag. Durf je op de informatie 
van anderen te vertrouwen? In hoeverre wordt bijvoorbeeld wetenschappelijk verkregen 
informatie nog als betrouwbaar en valide beschouwd, want wie betaalt, bepaalt wordt 
toch een ervaringsgegeven. 
De vraag om meer informatie kan ook een middel zijn om de besluitvorming te vertragen. 
Besluiten nemen op basis van geruchten is onjuist. Besluiten nemen uitstellen omdat de 
informatie altijd preciezer en nauwkeuriger kan worden gemaakt is een bekende 
vertragingstechniek. Het risico van manipulatie met informatie is groot. Gemeten wordt 
wat men wil meten71. 
 
Naarmate informatie meer volledig is, neemt de kans op onverwachte neveneffecten af. 
Bij een volledig geïntegreerd systeem zou men de effecten van een beslissing op alle 72 
bestaansvelden moeten nagaan om niet met onverwachte problemen geconfronteerd te 
worden.  
 
Tenslotte kan de gewenste informatie zowel kwalitatief als kwantitatief zijn. 
 
Informatie-uitwisseling leidt tot transparantie en maakt duidelijk op basis van welke 
overwegingen besluiten genomen worden of zijn. Maar transparantie heeft ook een 
keerzijde, namelijk het risico dat informatie ongewenst het sociale systeem verlaat. 
Sommige informatie mag het systeem niet verlaten en vergt dus bewaking van de output 
en dus geheimhouding. 

 
69 Trouw, 11-01-‘14 Marieke Koltman 
70 Via internet is veel informatie te verkrijgen maar ook door het gebruik van sensoren. Wat bijvoorbeeld te 
denken van de ontwikkeling van nano sensoren in de smartphone om je gezondheidssituatie onder controle 
te houden, Elsevier Juist, 01/02-'14 Wouter van Noort. 

71 Telegraaf 18-01-‘14 Als voorbeeld de werkloosheidcijfers. Theo Besteman beschrijft de situatie in 

Amerika  Die weerspiegelen niet de gehele sociale werkelijkheid. Mensen die niet geloven dat ze ooit nog 
een baan vinden staan niet meer ingeschreven; ook  zijn er meer ondernemers in het informele circuit en 
jongeren die bij hun ouders wonen.  
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8.3. Besluiten nemen  
    
De beslisser  Ben je besluitvaardig? 
Besluiten nemen is kiezen. De motivatieleer in de psychologie en de speltheorie hebben 
die keuzeprocessen bestudeerd. Als de keuze gaat tussen een positief en een negatief 
alternatief is de keuze eenvoudig. Dan wint het positieve alternatief. Maar het ligt meestal 
gecompliceerder. Wat doe je als je moet kiezen uit twee positieve alternatieven en wat 
doe je als je moet kiezen uit twee negatieve alternatieven. Velen hebben de neiging dan 
de beslissing maar uit te stellen. Maar ook dat is een keuze die gevolgen heeft. Dat inzicht 
kan je helpen bij het maken van keuzes72. 
 
Maar hoe hanteer je dan de tegenstellingen? 
 
 

 8.4. Hanteren tegenstellingen 
 

Iedereen heeft een min of meer dominante stijl in het nemen van beslissingen of het 
hanteren van spanningen. We noemen onderstaand 5 alternatieven. 
 
A. Creatief 
Je ego is bereid gevoelsmatig voor- en tegens eerlijk en open tegen elkaar af te wegen en 
te streven naar een creatieve oplossing, naar het ei van Columbus. Het is een streven naar 
een oplossing die de bezwaren kan ondervangen. Het is de meest productieve aanpak 
maar ook de meest veeleisende. Het vereist een benadering zonder vooroordelen en een 
bereidheid tot inzet. 
Het resultaat kan namelijk zijn dat je gedrag of je gedragvoornemens moet veranderen. 
En dat kan een probleem worden. Je persoonlijkheid streeft van nature naar een zekere 
mate van stabiliteit. Je bent wie je bent en dat wil je zo houden. En als je telkens verandert 
weet niemand meer wat ze aan je hebben.  
Als dat jouw stijl is, ben je creatief, intelligent en humorvol. 
Op staatsniveau worden vertegenwoordigers van deze stijl gezien als de duiven en de 
voorstanders van de dialoog. 
 
B. Machtig 
Je ego wil simpelweg zijn wil opleggen aan anderen. Er is voor jou, dat wil zeggen, voor je 
ego, maar 1 goed standpunt. De positieve gevoelens voor de andere standpunten wil je 
niet voelen maar onderdruk je. Maar die nemen dat niet. Je raakt geïrriteerd en wordt 
kwaad. 
De aanpak betreft het koste wat het kost zijn zin door te drijven. De negatieve effecten 
daarvan worden ofwel niet waargenomen, ofwel onderschat ofwel op de koop 
toegenomen. Het voordeel van de benadering is dat men het lot in eigen hand neemt. Het 
nadeel is dat men achteraf veel spijt kan hebben als die negatieve effecten opdoemen. 
Als dat jouw stijl is, ben je autoritair, agressief, bikkelhard, bloeddorstig, fel, gehaaid, 
gewelddadig, handtastelijk, hardhandig, ruzieachtig, strijdzuchtig, krijgzuchtig, 
strijdvaardig of vijandig en intolerant. 
Op staatsniveau worden vertegenwoordigers van deze stijl gezien als de haviken. Zij 
menen veelal dat de ultieme macht uit de loop van het geweer komt. 
 
 
 

 
72 Denk aan de speltheorie 
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C. Compromis zoekend 
Je zoekt een compromis, een acceptabele oplossing maar helemaal bevredigend is die niet. 
Je bent vlees noch vis. 
Op staatsniveau worden vertegenwoordigers van deze stijl gezien als reaal politici. 
 
D. Ziende blind 
Je tracht de hele interne strijd te voorkomen maar kunt niet weglopen. Je wilt net doen 
alsof er niets aan de hand is. Er zijn geen problemen. Je doet net alsof er geen spanningen 
zijn. Je onderdrukt al je gevoelens Je voelt je goed. Je zit niet te plussen of te minnen in de 
logische taal. Waarom zou je ook? Er is geen probleem. Maar diep in je hart weet je wel 
beter. Je voelt je doodongelukkig. Je legt jezelf helemaal lam. Voor anderen kun je doen 
alsof er niets aan de hand is en doe je wat men van je verwacht. 
Na verloop van tijd kan die spanning wegebben vanuit een gevoel van “Waar heb ik me 
druk over gemaakt?”.  
Als de spanning niet wegebt is er een grens aan de mate van interne spanning die je kunt 
hebben. Ga je die over dan raak je overspannen, je wordt passief, weet niet meer wat je 
wilt, wordt apathisch en uiteindelijk suïcidaal. 
Je bent de pantoffelheld en te tolerant. 
 
E. Ontwijkend 
Je onttrekt je aan de situatie, o.a. door weglopen of uitstellen van het probleem, door een 
overbodig onderzoek in te stellen of een commissie te benoemen. Een andere variant is 
ook de systeemscheiding. 
Je bent de grijze muis, de nobody.  
 
Tussen deze karaktertrekken kan er spanning ontstaan. De vraag is welke van deze 
karaktertrekken bij jou het meest dominant is. Toch heeft iedereen een dominante 
aanpak. 
 
Hoe meer flexibel per kenmerk hoe meer in verschillende situaties goed gefunc- 
tioneerd kan worden. 
 
Het eerste probleem is altijd de keuze van het alternatief. Er zijn er die altijd 
beginnen met het hanteren van de macht en anderen die altijd beginnen met het 
streven naar de dialoog. Het is duidelijk dat in de samenwerking dat tot problemen 
leidt.  
 
 

8.5. Hanteren tegenstellingen in een groep 
 
Ook in een groep worden de tegenstellingen gehanteerd via een zojuist beschreven stijl.  
 
Omdat de verschillende groepsleden ieder een eigen stijl hebben, moeten die dus op 
elkaar worden afgestemd. Dat kan de nodige problemen geven maar als dat gelukt is, kan 
de groep zeer effectief en efficiënt functioneren. 
Uitgaande van het gegeven dat naarmate het onderwerp belangrijker is, de 
energieverdeling tussen verstand en gevoel steeds meer ten gunste is van het verstand, is 
de kans groot dat het proces uit het oog verloren wordt. Het is een keuze of men de 
procesbewaking geheel aan de voorzitter delegeert dan wel ook onder de groepsleden 
verdeelt. Niet ieder onderwerp is immers voor alle groepsleden even belangrijk en in 
plaats van de discussie “uit te zitten” kunnen zij zich dan nuttig maken. 
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De investering in het afstemmen van de stijlen bij het hanteren van spanningen of het 
verdelen van functies in de procesbewaking is zeer de moeite waard als er sprake is van 
langdurige en intensieve samenwerking. 
Bij kortere samenwerkingsverbanden kiest men veelal voor vaste beslissingsprocedures, 
zoals de voorzitter beslist, we beslissen met een 2/3 meerderheid of met een meerderheid 
van 50 % + 1. 
 
 

8.6. Dominantie van kenmerken 
 
Zoals gesteld, heeft ieder meer of minder een dominante stijl. Maar als de stijl van een 
bepaalde fase te dominant is, zijn er ook duidelijk negatieve gezichtspunten. 
De strateeg kan een dromer worden waarbij nooit iets gerealiseerd wordt. 
De ethicus legt met zijn “ja maar stijl” alle activiteiten stil. 
De organisator heeft altijd te kort middelen.  
De doener wordt steeds meer een acteur. Hij heeft eigenlijk in het geheel geen ego meer. 
De controleur grijpt altijd te vroeg in. 
De beloner zaait een angstcultuur met de houding van schuld en boete. 
De troubleshooter kan te actief worden. Dan wordt hij activist of revolutionair. 
De onderzoeker zoekt naar steeds meer cijfers achter de komma zonder tot conclusie te 
komen. 
De teamspeler had in sommige situaties beter een solist kunnen zijn of juist andersom.  
De beslisser kiest een standaard stijl de beste stijl van het hanteren van tegenstellingen 
afhankelijk is van de situatie. De creatieve aanpak vergt het meeste energie maar biedt 
het beste resultaat. De ontwijkende de minste. Maar soms is ontwijken toch veel meer op 
zijn plaats. 



 

 53 

9. De staat 

 
 

9.1. De sociaal systeem aanpak 
 
Het bleek zinvol een apart hoofdstuk te wijden aan de staat als sociaal systeem. Enerzijds 
is alles wat in het voorgaande gezegd is toepasbaar, maar soms zijn er extra toelichtingen 
vereist. 
 
9.1.1. Inputvariabelen 
Opvallend bij de staat is de concretisering van de inputvariabelen.  
 
Intimi 
Bij nader inzien blijken de burgers niet de intimi te zijn maar de ambtenaren, zoals de 
medewerkers dat zijn bij de organisaties. 
 
Klanten 
Allereerst moet vastgesteld worden dat in het model de burgers als klant gezien worden 
van de staat. Dat impliceert dat de burger niet alleen vraagt om de bescherming van zijn 
vrijheid maar ook om mogelijkheden om te kunnen bestaan. Dat betreft dus alle 18 
variabelen! En dat correspondeert met de werkelijkheid. (zoals voedsel, een dak boven je 
hoofd, onderwijs, vervoersmogelijkheden en werkgelegenheid). 
Er is discussie over de vraag welke en zo ja in welke mate de overheid voorzieningen zelf 
moet bieden, dan wel de voorwaarden daartoe moet scheppen, dan wel zich geheel 
afzijdig moet houden. Maar het idee van de burger als klant, in de brede zin van het woord,  
is algemeen geaccepteerd. 
 
Burgers blijken de klanten te zijn van de overheid die voor hen een zorgplicht heeft. De 
weerstand die het begrip “clientisme“ oproept is terecht. Maar dan heeft het begrip 
clientisme de beperking in zich tot een bepaalde groep of zelfs een bepaald persoon. Hier 
heeft het begrip clientisme betrekking op de totale bevolking en de organisaties. 
 
Organisaties  
Vervolgens moet worden vastgesteld dat in het model ook organisaties als klant van de 
staat gezien worden. Ook voor organisaties heeft de overheid die zorgplicht, enerzijds om 
oneerlijke concurrentie te voorkomen maar anderzijds om door wet en regelgeving te 
bereiken dat de belangen van de subsystemen bij de wederzijdse afhankelijkheid ervan 
niet geschaad worden. 
En ook dat klopt met de werkelijkheid. De staat spant zich in om optimale condities voor 
organisaties te scheppen, tot en met handelsmissies aan toe. Tenslotte moet daar het geld 
verdiend worden. En juist met betrekking tot organisaties wordt het spanningsveld van 
vrijheid (de weerzin tegen regelgeving) en de bescherming (zorgen voor een gelijk 
speelveld) duidelijk zichtbaar. 
 
Burgers en organisaties blijken de klanten te zijn op staatsniveau. Minimaal moet de staat 
voorwaarden scheppen om mensen en organisaties in staat te stellen om zich als sociaal 
systeem te handhaven. 
  
Het zal duidelijk zijn dat er een spanningsveld is tussen de belangen van de burgers 
en de belangen van de organisaties. 
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Burgers hebben invloed op de regering via het stemrecht. Maar hoe krijgen organisaties 
invloed? Daarop komen we terug in paragraaf 10.2.2.  
 
Leveranciers. De overheid kan zelf optreden als leverancier (via staatsbedrijven) maar 
ook organisaties of burgers daartoe in staat stellen. 
 
Relaties zijn dan andere staten. 
 

 
9.2. Wat wordt met die input gedaan? 
 
9.2.1. Bij verkrijgen 
 
Introvert of extravert 
Zoals mensen en organisaties meer of minder introvert of extravert kunnen zijn, zo geldt 
dat ook voor staten. Er zijn partijen die juist het extravert zijn bepleiten. Europese 
samenwerking of meer ontwikkelingshulp zijn wat voorbeelden Andere bepleiten meer 
het oplossen van problemen in Nederland zelf en het sluiten van de grenzen73. 
 
Ook de staat streeft ernaar input te verkrijgen of af te weren. 
Denk bijvoorbeeld aan het beleid met betrekking tot het sluiten van handelsverdragen, 
het verkrijgen van gas of het grenzen stellen aan de komst van asielzoekers. Denk ook aan 
de geopolitiek. 
Alle activiteiten die hiervoor genoemd zijn om input te verkrijgen of af te weren zijn ook 
van toepassing op de staat. (zie 1.2.1.)  
 
Hoe sterker een systeem, hoe meer mogelijkheden het heeft om input te verwerven en 
hoe minder groot de interne verdelingsproblemen zijn, hebben we beschreven als gevolg 
van het sociale systeem. Dat geldt ook op staatsniveau. 
Dus is er de algemene tendens het accent te leggen op het verkrijgen bovenop het 
verzorgen (de binnenlandse bestedingen). 
Dus wordt het accent gelegd op innovatie hetgeen leidt tot speerpunten in het beleid74. 
Dus wordt het accent gelegd op samenwerking. Hoe groter het systeem, hoe makkelijker 
het is om input te verkrijgen en aldus de verdelingsproblemen en/of onderlinge conflicten 
te beperken, aldus dachten Adenhauer en de Gaulle. 
Dus, willen we meetellen in de wereld, dan moeten Europese landen samenwerken. Dan 
kunnen we meedoen in de G8 met potentieel krachtige landen als Amerika, Brazilië, Rus- 
land, India, China, Zuid Afrika, Oost Europa en Turkije. Dan kunnen we trans-Atlantische 
vrijhandel- en investeringsverdragen sluiten75. 

 

73 De Stentor, 02-02-‘13 Nederlanders minder tolerant. 

Door de economische crisis raken we meer in ons zelf gekeerd, aldus hoogleraar James Kennedy. Nederland 
is mede door de economische crisis minder tolerant geworden, blijkt uit een Nationaal Kiezers Onderzoek. 
Vooral de steun voor ontwikkelingshulp is sterk afgenomen. Eigen financiële positie mag geen gevaar lopen. 
Ook denkt men minder positief over illegalen, en homorechten dan een paar jaar geleden. Ook vinden de 
meeste mensen dat er geen nieuwe moskeeën mogen worden gebouwd…….  
74 Een zeer markant voorbeeld betreft China. Als we langdurig op de maan willen verblijven is het praktisch 
als de astronauten hun eigen groenten kunnen telen zodat zij tijdens hun verblijf kunnen beschikken over 

verse groenten. China is gaan experimenteren en  meldt, de Stentor, 01-12-’12, dat een experiment in de 

hoofdstad Peking is geslaagd. Zij kunnen groenten telen met omstandigheden, die vergelijkbaar zijn met 
met de omstandigheden op de maan en op mars. 
75  CETA, TTIP en handelsverdrag met Oekraine, volgens sommigen met inlevering van verworvenheden 
op het gebied van de democratie en de autonomie. 
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Dan hebben we een grote markt binnen Europa en wereldwijd meer mogelijkheden Dan 
kunnen we onze veiligheid vergroten met het oog op de geopolitieke verhoudingen. Dan 
kunnen we wellicht grenzen stellen aan mondiale multinationals.  
 
En bij het verkrijgen spelen dezelfde mechanismen een rol, denk bijvoorbeeld aan de 
waarnemingsleer76. 
 
9.2.2. Bij het verzorgen 
Ook voor de staat geldt. Dat wat je hebt, wat je hebt toegelaten in je systeem, kun je niet 
laten verslonzen Dat wat je toelaat in je bestaan, moet je of gebruiken of verzorgen. Je hebt 
daarvoor bij wijze van spreken een zorgplicht. 

Die zorgplicht dreigt in gevaar te komen – naar gezegd wordt - door bedreigende 
handelsverdragen of door een te grote toeloop van vluchtelingen dan wel 
gelukzoekers.  
De verzorgingsplicht dwingt tot een dubbele moraal. Je kunt niet met iedereen op de 
wereld solidair zijn.  
De vraag is bepalend wat wel en wat niet tot het sociale systeem behoort ofwel, welk 
sociaal systeem men hanteert. Zie bijlage 15. Solidariteit.  

Optimale grootte 
Zoals op organisatieniveau er een streven is (geweest?) naar groter en groter, zo geldt dat 
ook en nog steeds op staatsniveau77.    
Steeds meer landen willen zich aan sluiten bij Europa. Het beheersingsvraagstuk ligt ook 
daar nu op tafel. Hoe groter, hoe meer inputmogelijkheden, met als gevolg meer 
vrijheidsgraden, meer probleemoplossend vermogen. Maar men kan ook te groot worden. 
Het systeem moet beheersbaar blijven. En als dan nog ieder land een vetorecht heeft, 
wordt dat wel heel moeilijk. De geschiedenis laat een scala van voorbeelden zien van 
landen die uiteenvielen. Recente voorbeelden: Joegoslavië, De Sovjet Unie. 
In Europa zien we een toenemende tendens tot regionalisering. (Schotland, Baskenland, 
Catalonie, Brexit om een paar voorbeelden te noemen). 

Stabiliteit  
Het verzorgen impliceert het streven naar stabiliteit.  
Op alle sectoren roepen snelle veranderingen weerstand op. 
Dat geldt op individueel niveau. Dat geldt op organisatieniveau. Dat geldt ook op 
staatsniveau. Het plotseling wijzigen van het beleid of subsidieregelingen roept 
onmiddellijk het verwijt op van onbetrouwbaarheid.  
Een verandering in 1 sector heeft effecten op andere sectoren. Dan is er dus weerstand te 
verwachten. Er zijn altijd belangengroepen die bezwaar maken tegen veranderingen.  
 
Voorbeeld, de huizenmarkt zou inklappen bij een te snelle invoering van het afschaffen 
van de hypotheekrenteaftrek en vele huizenbezitters zouden in grote financiële nood 
komen. Ook verregaande ingrepen in de sociale zekerheid vergen een zekere mate van 
geleidelijkheid getuige de voorstellen rondom de AOW. Daarnaast zijn er dan nog de vele 
procedurele regels en - en inspraakvereisten. 

 
76 Waarnemingstendenties en vooroordelen 
Ook op staatsniveau spelen waarnemingstendenties en vooroordelen een belangrijke rol. Men ziet wat men 
wil zien.  
Dat is met name van belang bij het signaleren van problemen. Het kan soms lang duren voordat men erkent 
dat er geen sprake is van incidenten maar van een structureel probleem. De werking van de contrastwet bij 
de waarneming. 
77 Zie bijlage 31. Europese Samenwerking 
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Een ander voorbeeld: Toenemende Europese samenwerking brengt grote 
veranderingen met zich mee. Het tempo van de veranderingen kan echter niet te snel 
gaan, De bevolking moet het tempo wel bij kunnen houden en accepteren78. 
De regering verdedigt daartoe haar beleid om de acceptatie te vergroten. Ook in de Zuid 
Europese landen is er verzet hoewel de Noord Europese landen denken dat juist zij vooral 
moeten inleveren en de zuidelijke profiteren. 
 
Het is moeilijk veranderingen aan te brengen.  
Het resultaat is dat voorstanders van de veranderingen vinden dat alles veel te traag gaat. 
Bepleit wordt het aantal procedures te beperken en te bekorten. Velen zien ook crisis 
situaties als een mogelijkheid om verregaande veranderingen in te voeren. 
Voorwaarden voor het succesvol invoeren van veranderingen zijn het lef en het 
leiderschap dat vereist is om verregaande veranderingen in te voeren en een gezamenlijk 
toekomstperspectief. 
 
Een van de oorzaken van de moeilijkheid om veranderingen door te voeren, zo maakt het 
model duidelijk, is het ontbreken van belangengroepen die de sector tijd 
vertegenwoordigen. We hebben wel informatie over het belang van de factor tijd, 
bijvoorbeeld door het Sociaal Cultureel Planbureau, en er zijn ook vele 
planningsafdelingen die het beleid concretiseren maar er zijn geen lobbyisten die met de 
vuist op tafel kunnen slaan om te zeggen: ”Nu is het afgelopen”. Politiek is het afwegen 
van belangen. Die belangen moeten verdedigd worden. Er zijn geen organisaties die 
opkomen voor het belang van tempo maken, tenzij voor een bepaald, eigen issue. 
 
9.2.3. Het gebruiken 
Juist bij het gebruiken staat de prioriteitstelling centraal. 
Bij het beschrijven van de organisatie hebben we drie niveaus van legitimering 
onderscheiden en wel 
- het accent op 1 taakblok, bijvoorbeeld profit of plezier in het werk zelf (het aanbod) 
- het accent op 1 taakblok (profit) maar normen m.b.t. andere (people en planet) 
- het accent op een aantal gelijkwaardige taakblokken zoals profit, people en planet 
 
Bij de staat gaat het thans vooral om profit, de financiële variabele, om het Bruto 
Nationaal Product. Wel worden normen gesteld aan het streven naar een optimaal 
Nationaal product, bijvoorbeeld via het goedkeuren van de CAO’s (people) of de 
milieuwetgeving (planet). 
 
Profit, people en planet zijn gelijkwaardig bij het streven naar duurzaamheid en naar 
het bruto nationaal geluk. Het verschil ligt in het feit dat bij het bruto nationaal geluk 
meerdere sectoren/ variabelen in ogenschouw worden genomen79. 
 
Om dit met een voorbeeld duidelijk te maken. De olieramp in de golf van Mexico wordt 
allerwegen gezien als een milieuramp. Het is dus een negatief element in termen van het 
bruto nationaal geluk. Toch kan het in termen van het bruto nationaal product een 
positieve factor zijn. Het opruimen vergroot de werkgelegenheid (behoudens bij de 
vissers) en vergt materiaal. De economische voordelen kunnen weleens groot zijn. 

 

78 Minister Timmermans (Buitenhof 17-02-‘13)  waarschuwt zijn collegae voor een te snel versterken van 

Europa. De bevolking moet het tempo bij kunnen houden, maar, zo stelt hij, we moeten door.  

79 In paragraaf  6.3 beschreven we het individuele geluk als een zowel verstandelijk als emotioneel bereikt 
evenwicht in de strijd tussen de prioriteiten van de subsystemen.  
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9.2.4. Het verwijderen 
Ook bij de staat geldt dat iedere variabele tot output leidt. Nederland exporteert een 
veelheid van goederen en diensten. De prioriteit ligt bij de export of het verbod op export. 
Verwijderen betreft tegenwoordig ook het wegsturen van illegalen en ongewenste 
vreemdelingen. 
 

 
9.3. Systeemkenmerken 
 
9.3.1. Cultuurkenmerken 
Iedere activiteit die regelmatig en/ of met hoge prioriteit wordt uitgevoerd leidt tot 
cultuurkenmerken. Alle persoonskenmerken die bij het individu genoemd zijn. zijn als 
culturele kenmerken ook van toepassing op een staat (zie voor een aantal 
persoonskenmerken paragraaf 3.5. het schema persoonlijkheid). 
 
A. Kenmerkend voor het geheel 
Kenner van de Nederlandse volkscultuur Prof. Herman Pleij stelt80 dat de Nederlandse 
volksaard zich kenmerkt door pragmatisme, als gevolg van de internationale handel. De 
mentaliteit is die van de burger en de koopman: tolerantie, inschikken en pragmatisme, 
niet snel in zijn eer aangetast en niet bereid voor idealen te sterven.  
Het calvinisme versterkte de individualistische, vrijheidslievende koopmansgeest. 
Kooplieden willen geen baas boven zich en calvinisten geen vorst die zegt wat ze moeten 
geloven.  
Dat verhindert niet dat er een sterk saamhorigheidsgevoel heerst. Dat komt voort uit het 
besef dat het belangrijk is om in een land vol individuen de boel bij elkaar te houden. 
 
Deze benadering beschrijft de cultuur van Nederland als geheel, als een culturele 
identiteit. Daartegenover staan uitspraken als “De Nederlandse identiteit bestaat niet“. 
Onder een culturele identiteit verstaan we de voor het sociale systeem 
kenmerkende prioriteitsverhouding van de subsystemen, de typische 
concretiseringen in activiteiten en de bijpassende houdingen. 

B. Kenmerkend voor de kolommen  
Zoals mensen en organisaties meer of minder introvert of extravert kunnen zijn, zo geldt 
dat ook voor organisaties en staten. 
 
Als voorbeeld: Er zijn partijen die juist het extravert zijn bepleiten. Europese 
samenwerking of meer ontwikkelingshulp zijn wat voorbeelden. Andere bepleiten meer 
het oplossen van problemen in Nederland zelf en het sluiten van de grenzen. 

C. Kenmerkend voor de variabelen 
Ook een staat kan gekenmerkt worden door zijn prioriteiten met als voorbeelden: 
Nederland als 
* handelsland   (aanbod, leveranciers, klanten) 
* een land van dominees    (legitimering, normen en waarden)  
* verzorgingsstaat  (Intimi, Visie op de wenselijke samenleving) 
 
 
 
 

 

80 Telegraaf 31-12-‘12  
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Visie op de wenselijke samenleving 
Soort zoekt soort is op individueel niveau een bekend gegeven. Het gaat om gelijke 
prioriteiten, gelijksoortig gedrag met gelijksoortige normen en waarden en gelijksoortige 
persoonskenmerken. Dat maakt communicatie met anderen makkelijker81. 
En mensen die zich anders gedragen, worden via de sociale controle tot “vrijwillige 
aanpassing gedwongen“. Zo niet volgt er een uitsluitingproces. (De basis van pestgedrag). 
Een uiterst actueel en belangrijk cultuurkenmerk is bij het verkrijgen van intimi of men 
de voorkeur geeft aan omgang met gelijkgezinden dan wel aan tegenpolen. Dat geldt 
tussen mensen onderling. Dat geldt ook voor de verhouding tussen groeperingen in de 
samenleving82.   
Veel mensen met dezelfde cultuur willen het liefst bij elkaar wonen en mensen met een 
andere cultuur weren. Het zijn de xenofoben. Ook zijn er mensen die graag met niet soort 
genoten omgaan. Het zijn de xenofielen. Ook dat wordt uitgewerkt in bijlage 30. 
De mate van gewenstheid van sociale controle bepaalt of men kiest voor een 
uniforme of een pluriforme samenleving. 
 
D. Kenmerkend voor subsystemen  

* als bestuursvorm              monarchie, nr.3 
* als verzorgingsstaat            intimi, nr.26 
* strijdend tegen het water    grond, nr.53 en nr.54 

 
E. Kenmerkend voor besturingssysteem 
Democratisch, transparant, poldermodel 

 
9.3.2. Integratie en systeemscheiding  
De mate van integratie of de mate van systeemscheiding bezien we  
* op systeemniveau 
* op uitvoerend niveau en  
* op cultureel niveau 

Op systeem niveau 
Ieder subsysteem streeft naar een zo groot mogelijke mate van autonomie. De 
wederzijdse afhankelijkheid heeft voor- en nadelen. Maar in principe is ieder subsysteem 
onderdeel van het geheel. 
Het is de taak van de regering de eenheid te bevorderen en te bewaken. 

Coördinatie. 
Iedere nationale staat heeft ministers die verantwoordelijk zijn voor 1 of meer 
subsystemen. Wat wenselijk is voor het ene subsysteem is soms nadelig voor het andere. 
Dat vereist coördinatie. Sterker nog, dat vereist communicatie en de bereidheid naar 
gezamenlijke oplossingen te zoeken. In paragraaf 8 hebben we geschetst dat dit soms niet 
eenvoudig is. Sterker nog, er is zegt men sprake van eigen koninkrijkjes. 
 
Integratie van kerk en staat 
Zoals we reeds gezien hebben ( paragraaf 4.7 ) is de scheiding tussen kerk en staat dus 
altijd gradueel. 
 

 

81 In de Stentor van 12-11-‘15 wordt ingegaan op downdaten., nu steeds meer vrouwen hoger opgeleid zijn 

dan mannen. Volgens Jan Latten , hoofddemograaf van het CBS , komen de meeste tortelduifjes in de 
problemen zodra er twee stappen worden overgeslagen in opleidingsniveau. 

82 Zie bijlage 30. Visie op de wenselijke samenleving, een unitaristische of een pluriforme samenleving.  
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Integratie financiële macht  
De financiële macht is echter slechts ten dele geïntegreerd. De zeggenschap over 
subsysteem 46, het verzorgen van het geld, berust niet bij de politici. 
De president van de Nederlandse Bank wordt weliswaar door de wetgevende macht 
benoemd maar is daarna onafhankelijk. Dat geldt ook voor de samenwerking in Europa. 
De president van de Europese Centrale Bank is eveneens onafhankelijk83. En 
sluipenderwijs krijgt de ECB veel meer macht dan de lidstaten hen ooit hadden 
toebedeeld84. 
En de beslissingen van de ECB hebben, naast andere  factoren,  zeer vergaande effecten, 
al was het slechts via de rente, die laag gehouden wordt om de schulden van de zwakkere 
landen betaalbaar te houden ten koste van bijvoorbeeld de pensioenen. 
Of sterker nog, door het steeds meer bijdrukken van Euro’s zonder dekking (de gouden 
standaard is afgeschaft) ontstaat een economische luchtbel, die barst als het vertrouwen 
wegvalt. "Give me control of a nation's money and I care not who makes it's laws" zou 
Mayer Amschel Bauer Rothschild gezegd hebben. 
De systeemscheiding op financieel gebied ondermijnt de macht van de Minister 
van Financiën op ontoelaatbare wijze. 

De financiële sector beschouwt, zich niet als onderdeel van het sociale systeem “Nationale 
staat“. De Amerikaanse dollar, het Britse Pond, de Russische Roebel zijn privé bezit. De 
directies van de Nationale Banken in Europa zijn onafhankelijk, evenals de directeur van 
de Europese bank. De financiële sector heeft maximale systeemscheiding bereikt en 
berust door het loslaten van het goud als onderpand slechts op vertrouwen. De gevolgen 
zijn ingrijpend. (Vermeerderen van de geldvoorraad, ten nadele van bijvoorbeeld de 
pensioenen en ten voordele van landen met schulden).  
Illuminati85 streven – het is of zou een complottheorie kunnen zijn - een nieuwe 
wereldorde na, die hen duidelijk voor ogen staat evenals de weg om die te bereiken De 
stelregel is, een probleem te veroorzaken en het dan op te lossen op een wijze die hen 
past. Daartoe zijn machtsmiddelen nodig. Daarover kunnen zij beschikken. 
 
Een van de machtsmiddelen is geld. 
De Bank of Engeland is privébezit, geen eigendom van Engeland, niet van het Britse 
koningshuis noch van de door het parlement gekozen regering. De city in Londen is 
evenals het Vaticaan in Rome een aparte, onafhankelijke staat. 
De Federal Reserve Bank in Amerika is privébezit. John F. Kennedy zou geprobeerd 
hebben via Executive Order 11110 zilvercertificaten in omloop te brengen, bankbiljetten 
van de United States, gedekt door hun waarde in zilver als tegenpool van de Federal 
Reserve Notes. Vlak voor zijn dood werd begonnen met drukken en in omloop brengen. 
Het gaf de Verenigde Staten de mogelijkheid tot eigen geld. Zijn opvolger, Johnson heeft 
het project direct stop gezet. 
 
Op economisch gebied willen zij bereiken dat de regeringen zich zo diep in de schulden 
steken dat hen geen andere keus blijft dan zich bij de bevelen van de Illuminatie neer te 
leggen. 

 
83 Ook ander functies zoals de ombudsman zijn door de Kroon benoemd en onafhankelijk maar zij hebben 
slechts een adviserende stem 

84 Trouw, 14-11-‘15 Ideeën over de grens. Frankfurter Algemeine, betoog van 4 academici. 

85 Ontleend aan het angstaanjagende boek De 13 Satanische Bloedlijnen. De oorzaak van veel ellende en 
kwaad op aarde. (een voorbeeld van een complottheorie maar los daarvan worden wel een aantal 
ontwikkelingslijnen geschetst die zichtbaar zijn maar geen centrale regie vergen zoals daar betoogd). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mayer_Amschel_Rothschild
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Overigens is dat ook hun streven bij burgers. Dat is de reden dat er kortdurende periodes 
zijn waarin men gemakkelijk leningen kan afsluiten. Op het moment dat dan de schulden 
niet betaald kunnen worden, zijn de burgers afhankelijk. 
9.3.3. Vat vol tegenstellingen  
Alle 72 subsystemen strijden om de prioriteit. Daar zijn vele beschrijvingen van mogelijk. 
De strijd om de prioriteiten van de verschillende bestaansvelden kan duidelijk gemaakt 
worden aan de hand van de standpunten van de verschillende politieke partijen, hetgeen 
uiteindelijk leidt tot de regering met de regeringsverklaring. Hoewel geen politicoloog 
treft U in de bijlage 28 een schets aan van de verschillende standpunten Alle partijen staan 
voor andere prioriteiten. Iedere vergadering van de Tweede Kamer, van de Provinciale 
Staten of van de Gemeenteraad maakt het duidelijk. 
 
Een markant voorbeeld betreft een citaat86 over de vervalste VW milieutesten. “Dat het 
allemaal zo lang duurde, komt volgens Gerbrandy door een loopgravenoorlog tussen de 
oud-commissarissen Potocnik (Milieu) en Tajani (industrie). In feite was er sprake van 
twee circuits. Het ene dat de emissienormen vaststelde en het andere dat bekeek hoe de 
industrie er weer onder uit kon komen“. 
Nog duidelijker is wellicht is wellicht een schets van het economendebat. Zie bijlage 29. 
Het economendebat. Enerzijds gaat het om de verhouding tussen de regering en de gehele 
financiële sector. We brengen in herinnering het gestelde over het privé zijn van het geld. 
Anderzijds gaat het debat over de prioriteiten in de sector tussen verkrijgen, verzorgen, 
gebruiken en verwijderen. 
 
De resultaten van de strijd tussen de verschilleden subsystemen verschuiven in de loop 
van de tijd.  
Als voorbeeld: De opkomst van de verzorgingsstaat en de afbraak ervan door het 
accentueren van de eigen verantwoordelijkheid van de burgers. We hebben reeds gezien  
dat het “zelf willen doen” of “voor je willen laten zorgen“ een persoonskenmerk is, dat ook 
leidt tot een politieke stellingname (voor of tegen pamperen) Maar bij het accentueren 
van eigen verantwoordelijkheid hoort ook de zorg om het anderen mogelijk te maken die 
verantwoordelijkheid te dragen (conform bij delegeren, bijlage 23). Zonder die 
mogelijkheden leidt het neo-liberale denken tot een rattenrace om niet bestaande banen, 
torenhoge studieschulden die een levenslange last vormen, tweedelingen in onderwijs en 
gezondheidszorg en zo verder. 
Foucault spreekt van governmentality. Mensen hebben de waarde van de eigen 
verantwoordelijkheid zich zo eigen gemaakt, dat ze niet meer beseffen dat hun condities 
daartoe niet vervuld zijn87. 
  
Als voorbeeld: De invloed van opvattingen over het milieu is toegenomen. 
Als voorbeeld: De invloed van de kerken met hun morele kompas is de laatste decennia 
in Nederland afgenomen, terwijl in andere landen de strijd weer volop gevoerd wordt 
tussen een democratie en een theocratie. 
 
In een stabiele uniforme samenleving kan er enige tijd sprake zijn van stabiliteit en 
harmonie, zeker als die is afgesloten van de omgeving. Maar ook daar treden na verloop 
van tijd spanningen op die door sociale controle en of geweld beheerst worden. 
In een pluralistische samenleving zijn spanningen aan de orde van de dag. Spanningen 
worden daar het kenmerk van de stabiliteit. 
En harmonie wordt hoe dan ook verstoord in contacten met een niet stabiele omgeving. 

 

86 van Gerben Jan Gerbrandy, D66, in een interview met Frans Boogaard. Trouw 23-10-‘15 

87  Trouw, 26-02-‘16 Marc van Dijk. Er ligt een enorm gat op links. 



 

 61 

10. Besturingssysteem van de staat 

 
 

10.1. Kenmerken 
 
Tweetalig, De twee kapiteins op het schip 
Ook het besturingssysteem van de staat is tweetalig. Er is het formele systeem, neergelegd 
in de Trias Politica en het informele systeem, het sociale klimaat, de lobby van 
verschillende belangengroepen, en de achterkamertjespolitiek. 
 
Het formele circuit 
De staatsmacht in Nederland is vastgelegd in de Trias Politica. De Trias Politica is primair 
bedoeld om de vrijheid van burgers te beschermen. Voor de bescherming van zijn vrijheid 
is de burger aangewezen op de staat. Maar tegelijkertijd kan de staat een bedreiging 
vormen want de staat heeft veel macht en kan zo de vrijheid van de burger beperken. 
De staatsmacht kan op verschillende wijze vorm gegeven worden. Denk aan democratie, 
dictatuur of theocratie, republiek of monarchie.  
In Nederland hebben we een democratische monarchie. De formele benadering van de 
regering, de provinciale staten en de gemeenteraden vindt plaats op basis van de 
verkiezingsuitslag van de verschillende partijen. 
 
Om een juist evenwicht te realiseren zijn er drie machten: De wetgevende, de uitvoerende 
en de rechterlijke macht. 
 
Het informele circuit 
Zoals het ego een alter ego heeft, het management een informeel circuit, zo geldt dat ook 
voor de regering. Er is een informeel circuit van achterkamertjespolitiek, van lobbyisten 
en van de stemming in het land. 
 
Spanningen formeel en informeel 
Juist de variabele tijd maakt duidelijk dat de regering het niet alleen voor het zeggen heeft. 
De tijd is er nog niet rijp voor. Noodzakelijk geachte reorganisaties en hervormingen zijn 
niet haalbaar als het sociale klimaat er nog niet rijp voor is. En dan spreken we nog niet 
van protestdemonstraties of lijdelijk verzet. 
 
Beperkingen 
Beide besturingssystemen hebben hun beperkingen. Over de grilligheid van het sociale 
klimaat kunnen we kort zijn.  
Een fundamentele aanval op de staatsmacht komt uit de financiële en economische hoek. 
Enerzijds is er het gegeven dat er sprake is van systeemscheiding (zie paragraaf 9.3.2.) 
Maar anderzijds is er tussen topeconomen een discussie over de vraag of de overheid wel 
gerechtigd is om bijvoorbeeld belastingen te heffen en die te herverdelen over de 
verschillende overheidstaken Zie bijlage 29. Economendebat. 
 
In dit kader van de beperkingen speelt op het moment het afstaan van beslissingsrechten. 
De een wijst op de noodzaak, de ander wenst beperkingen. (Denk aan Burgercomite-EU.) 
De vraag is hoe lang een staat nog een staat is als de beslissingsruimte nauwelijks meer 
bestaat. Het bestaansrecht van een staat betreft ook de autonomie zoals een individu een 
eigen persoonlijkheid heeft. De Nederlander bestaat niet (?) maar bestaat Nederland 



 

 62 

nog?88. Internationals en internationale samenwerkingscontracten bepalen grotendeels 
het functioneren van de staat en de beleidsmaatregelen. Het vermogen de eigen input te 
reguleren of de belangen van Nederlandse burgers en bedrijven veilig te stellen en te 
verzorgen neemt af. 
 
De politiek filosoof Benjamin Barber ontwikkelde tegen die achtergrond de visie dat 
nationale staten achterhaald zijn en dat de wereldproblemen beter aangepakt kunnen 
worden door burgemeesters89. 
 
Hoe dan ook, Nederland, hoe sterk of zwak ook, is een sociaal systeem en dat is pas dood 
als het juridisch dood is, zoals een mens of een bedrijf pas dood is als er een juridische 
verklaring ligt die dat stelt. Nederland als juridisch systeem behoort tot de sterkste ter 
wereld en bestaat dus ondanks het beperkt zijn in vrijheidsgraden. 
 
Het systeem kan crashen 
De bevolking kan in opstand komen en wel zodanig intens dat de formele regering niet 
meer in staat is die opstand te onderdrukken. Denk aan de val van de Sjah in Perzie, de 
val van de Berlijnse muur of de Arabische lente. 
 
 

10.2. Vergelijking Trias Politica en het cybernetisch model  
 
Onderstaand poog ik een vergelijking te maken tussen de benadering van de Trias Politica 
en de benadering  binnen een sociaal systeem., hoewel ik beslist geen politicoloog ben. 
 
10.2.1. Vergelijken is moeizaam 
De Trias Politica is primair bedoeld om de vrijheid van burgers te beschermen. Om die 
bedoeling te realiseren zijn er drie machten. Ik heb getracht ze in onderstaand schema 
van het cybernetisch model te plaatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
88 Zie 10.4.3. Totaalbeeld 

89 Stentor, 17-02-‘16, Karlijn van Houwelingen over het parlement van burgemeesters. “ In een wereld 

zonder grenzen heb je ziektes zonder grenzen, een markt zonder grenzen, terrorisme zonder grenzen, 
technologie zonder grenzen, arbeid zonder grenzen, vluchtelingen zonder grenzen, terwijl ons bestuur 
nog steeds gebaseerd is op grenzen tussen landen Daarom zijn zoveel regeringen verlamd. 
De vraag is, of er een nieuwe institutie is die beter in staat is te werken aan mondiale problemen? en ja, 
die is er: de stad met de burgemeesters. 
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Een schematische vergelijking 
 

Beleidsvorm met wie met welke info wie besluit 

    

Strategisch beleid 
Het ideaal 
 
Wetgevend 

Ministerraad en 
fractievoorzitters van 
de coalitie 

Sociaal Cultureel 
Planbureau 
Onderzoekers 

Staten Generaal en 
regering over de 
Regeringsverklaring 

Kwaliteitsbeleid 
Wanneer tevreden? 
 
Wetgevend 

-sectoren die een 
akkoord sluiten 

-Raad van  State 
- S E R 
- WR 
Adviescommissies 

Staten Generaal en 
regering over de 
Regeringsverklaring 

Structurerend 
beleid, wat heb ik 
nodig en wat kan ik  
 
Wetgevend en 
Uitvoerend 

Minister van 
financiën en daarna 
per vakdepartement 

President 
Nederlandse Bank 

Staten Generaal en 
regering over de 
begrotingen 

Operationeel beleid 
wat doe ik dus 
 
Uitvoerend 

Departementen 
uitvoerende 
organisaties  

 Regering 

Ovaluatief beleid 
kan ik tevreden zijn  
 
 
Uitvoerend 

Departementen -Rekenkamer 
-Raad 
verkeersveilighei
d, ombudsman 
- 
lobbygroepen,ond
erzoekers,media, 
burgerprotest 
klokkenluider 

Regering 

Sanctionerend 
beleid/ beloning of 
straf 
 
Rechterlijk 

  Burgers via 
verkiezingen Rechters / 
Hoge Raad 

Bijsturend 
veranderingsbeleid, 
moet ik het beter 
doen en hoe dan? 
 
 
Uitvoerend 
Wetgevend 

 - Parlementaire 
enquête 
 
-Demonstraties 
 

Staten Generaal en 
regering 
Initiatiefwetten in 2e 
kamer 
Adviserend referendum 

 
 

De wetgevende macht bepaalt primair het strategisch en kwaliteitsbeleid. 
De uitvoerende macht staat primair voor het structurerend en uitvoerend beleid 
De rechtsprekende macht staat er primair voor om op basis van algemene regels 
geschillen te beslechten tussen de staat en de burgers en dus voor het sanctionerend 
beleid. 
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Het blijkt dat het evaluatieve en bijsturende beleid zwak geregeld is, onder meer gezien  
* het feit dat een ingezette koers moeilijk gewijzigd kan worden 
* de geringe bereidheid om fouten te erkennen, (na het toegeven van enkele missers   
  “bengelt de minister al snel“ hoewel formeel gezegd wordt dat het de bedoeling is van   
   de fouten te leren 
* de moeilijkheid bij het evaluatieve beleid om onderscheid te maken tussen incidenten  
   en structurele problemen en  
* het ontbreken van een minder zwaar middel dan dat van de parlementaire enquête 
 
De conclusie zou kunnen zijn dat het denken vanuit de Trias Politica en vanuit het 
model een andere wijze van benaderen is. 
 
 
10.2.2. Twijfels aan de effectiviteit 
Maar ook het uitgangspunt van de Trias Politica dat de burgers invloed hebben op de 
wetgevende macht door middel van de verkiezingen is discutabel. 
 
Compromissen 
De stemkeuze van de burgers wordt verzwakt door de noodzaak van compromissen op 
alle niveaus.  
En de waarde van die stemkeuze via de politieke partijen is zeer twijfelachtig. De invloed 
van de burgers op de wetgevende macht is minimaal.  
Democratie impliceert 1 stem per individu. Dat individu heeft een veelheid van 
prioriteiten. Er is geen enkele politieke partij die in alle opzichten dezelfde keuze maakt 
als het individu. Het individu moet dus een compromis sluiten tussen zijn visie en de 
partijpolitieke mogelijkheden. 
Kiezen op een politieke partij is dus concessies doen aan je idealen. In een politieke partij 
streeft men naar een partijprogramma. Om het binnen die partij eens te worden moeten 
compromissen gesloten worden. Ook dat kan leiden tot verdere concessies aan je 
idealen90. 
Tenslotte wordt er een regering gevormd, waarbij ieder regeringsverklaring ook weer 
een compromis is.  
De essentie van de democratie is niet alleen “1 stem per individu“ maar vooral ook 
de bereidheid op alle niveaus compromissen te sluiten. 
 
Natuurlijke en rechtspersonen 
Zoals reeds gesteld zijn de intimi bij de staat niet de burgers maar de ambtenaren.  
De burgers zijn de klant die belasting betaalt om gebruik te kunnen maken van het 
aanbod van de overheid. Dat is een werkelijkheid die niet te ontkennen valt, gezien ook 
telkens weer de vraag of de overheid wel dat aanbod moet doen of het moet overlaten aan 
de markt. 
Ook de organisaties, rechtspersonen, zijn klant. De staat zien als een sociaal systeem 
maakte plotseling duidelijk dat ook organisaties klant zijn van de overheid. Ook zij betalen 
belasting waarvoor zij diensten terug krijgen zoals bijvoorbeeld een goede infrastructuur, 
mensen die goed zijn opgeleid en hulp bij exportmogelijkheden om maar wat te noemen. 

 
90 Maar ook de betekenis van de politieke partijen neemt af.  Sommigen zien het zijn van politicus zelfs als 
een beroep, waarbij de sollicitatieprocedure en de baangarantie via gehoorzaamheid aan de partij leidt tot 

kwaliteitsverlies. Voor Reybrouck in zijn pamflet “Tegen verkiezingen” gaat het zover dat hij zelfs een 

systeem van loting bepleit voor de volksvertegenwoordiging. Een dergelijke aanpak zou meer 
onbaatzuchtigheid, onafhankelijkheid, vrijheid en verantwoordelijkheid garanderen. 
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Nu wordt de inbreng van organisaties waargemaakt door de lobby, waardoor het 
enerzijds ondoorzichtig is en anderzijds leidt tot onbegrip bij de burgers en een kloof 
tussen de burgers en de politiek.  
De kloof tussen burgers en politiek 
De spanningen tussen de belangen van burgers en organisaties kunnen groot zijn. De 
verhouding 1 x per 4 jaar stemmen en dagelijkse lobby is te groot. 
Je zou kunnen zeggen dat het een weeffout is bij de Trias Politica en het denken 
over democratie om niet te regelen hoe deze niet natuurlijke rechtspersonen hun 
invloed kunnen doen gelden. Dat kon ook niet toen deze filosofische benadering door 
Montesquieu in de 18e eeuw ontwikkeld werd. 
 
In dit kader dienen ook nog de internationals genoemd te worden die over budgetten te 
beschikken die het Bruto Nationaal Product van vele staten overtreffen. En zoals gezegd, 
wie de macht heeft, bepaalt wat goed en fout is.  
Ook zijn er de relaties, de andere staten, waarmee moet worden samengewerkt om 
internationale problemen aan te kunnen pakken. Ook dat is ondoorzichtig en leidt tot 
onbegrip. Waar men met andere staten afspraken heeft gemaakt, ofwel dus 
compromissen heeft gesloten, neemt de invloed van de eigen burgers en organisaties 
steeds verder af.  
 
 

10.3. Concretisering cybernetisch proces 
 

10.3.1. De regering als strateeg 
 
Visie gewenst? 
De eerste vraag is of de regering een visie wil ontwikkelen dan wil handelen op basis van 
de ontwikkelingen in de situatie. Gaat de strateeg uit van een visie zoals normaliter van 
een strateeg die iets wil verwacht mag worden of stelt de strateeg zich dienstbaar op en 
kijkt opportunistisch wat haalbaar is91.  
In hoeverre wil de regering de leider zijn van de natie en daarvan de koers en de richting 
bepalen, zoals een individu kan kiezen voor rolgedrag of voor zelfontplooiing en 
authenticiteit. Soortgelijk voor managers, zijn het volgers of marktleiders. 
 
Scope 
De tweede vraag is die van de scope. Ziet hij de natie zelf als uitgangspunt dan wel denkt 
hij zijn land beter te dienen als onderdeel van een groter geheel, in casus Europa92.  
 
Prioriteiten 
De belangrijkste vragen daarna voor de strateeg zijn: 
1. welke procesvariabelen hebben de grootste prioriteit. 
Het maakt een groot verschil of in het beleid het primaat gelegd wordt  
* bij het verkrijgen,  
* bij het verzorgen,  
* bij het gebruiken, 
* bij het afvoeren,  
2. welke inputvariabelen hebben dan de grootste prioriteit 
In paragraaf 11.2.3. schetsten we het verschil in de prioriteit voor het Bruto Nationaal 
Product of het Bruto Nationaal Geluk. 

 
91 CDA en PvdA bepleiten duideljk de visie in tegenstelling tot de VVD premier 
92 Denk aan de discussie in Engeland over de Brexit. 
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3. hoe dienen de activiteiten in de subsystemen vorm te krijgen 
Binnen ieder subsysteem is er discussie over de beste aanpak. Door de wederzijdse 
afhankelijkheid van de subsystemen liggen visie verschillen en tegenstellingen voor de 
hand. Die zijn makkelijker oplosbaar naarmate de antwoorden op de eerste twee vragen 
duidelijker zijn en aanvaard. (Dan staan alle neuzen de gelijke kant op). 
 
en tenslotte 
4. welke culturele kenmerken zijn van belang 
 Het zijn als het ware de randvoorwaarden waarbinnen gewerkt moet worden. De 
invulling daarvan wordt vooral gegeven door de ethicus. 
 

10.3.2. De ethicus in de regering 
Gedacht kan worden aan toetselementen als “ In hoeverre draagt de regering bij aan: 
* democratische staat met een pluralistische staatsvorm 
* scheiding van kerk en staat,  
* alleen de overheid heeft het recht om geweld te gebruiken. 
* een discriminatie verbod op basis van geloof, ras of etniciteit en  
* geen tolerantie voor religieus, seksistisch of etnisch geweld 
* gelijkwaardigheid man / vrouw 
* vrijheid van meningsuiting 
* recht op zelfbeschikking ofwel het streven naar vrijheid om je te gedragen zoals je wilt,  
   met respect voor anderen, binnen wettelijke grenzen, zonder repressie van de sociale  
   omgeving. 
* rechtszekerheid 
* iedere burger heeft recht op (minimale) bestaansvoorwaarden 
 

10.3.3 De organisator 
De organisator staat voor de vraag hoe het geformuleerde strategische beleid waar 
gemaakt kan worden.  
Wederzijdse afhankelijkheid van de departementen 
Voor wat betreft het beschikbaar stellen van het benodigde geld speelt vooral de Minister 
van Financiën de rol van organisator. Maar alle departementen dienen bun bijdrage te 
leveren. En die bijdrage wordt meestal voorwaardelijk gegeven in de zin dat er dan eisen 
gesteld worden die vastgelegd moeten worden in de regelgeving.  
 
Dat leidt noodzakelijkerwijze tot coördinatieproblemen want wat gewenst is vanuit het 
ene perspectief (variabele) is vanuit een ander juist ongewenst.  
De machtstrijd tussen departementen is dan ook een logische noodzaak.  
Waar deze zich terugtrekken in het kader van de systeemscheiding (bemoei je niet met 
ons terrein) of er samen niet uitkomen wordt de doener geconfronteerd met strijdige 
regelgeving. 
 

10.3.4. De doener  
Zoals op individueel de keuze is  
* iets zelf te doen,  
* te zoeken naar begeleiding of om  
* te delegeren. 
 
 
Zo staat de doener op staatsniveau voor de keus 
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* het zelf te doen via staatsbedrijven (een PvdA standspunt) 
* het aan de markt over te laten (het VVD standpunt) 
* het maatschappelijk tussenveld te activeren (publiek private samenwerking (het 
standpunt van het CDA)). 
 
Uiterst relevant bij de doener is bovendien de managementstijl. Hierop gaan we in bij 
bijlage 26. en 32. Mensbeelden en managementstijl van de regering. Betoogd wordt dat er 
voornamelijk wordt gewerkt met het scientific management systeem (top down, gebrek 
aan vertrouwen en motiveren via geldprikkels). 
 

10.3.5. De controleur 
Essentiële vraagstukken bij de controleur zijn: 
 
* de mate waarin zijn taak als belangrijk beschouwd wordt 
We hebben gezien dat “ het bijsturen “ in de Trias Politica niet bepaald een groot accent 
heeft en daarmee is de behoefte aan evaluatieve gegevens gering. En zelfs als er gegevens 
op tafel gelegd worden, wordt de periode waarover wordt gerapporteerd veelal te kort 
geacht. Ze zijn te vroegtijdig om de gewenste positieve ontwikkeling vast te kunnen 
stellen, waarmee ze dus weggewuifd kunnen worden. 
 
* de helderheid en consistentie van de regelgeving (kwaliteit organisator) 
Hoe meer de regelgeving tegenstrijdig is, hoe moeilijker de taak van de doener. 
Als op ieder vakgebied een eigen controleur werkzaam is, heeft de doener meer 
problemen. Aan de eisen van welke controleur moet hij voldoen? Het biedt de doener wel 
meer mogelijkheden zijn eigen gang te gaan. Zolang de controleurs van mening 
verschillen, kan hij ze tegen elkaar uitspelen. 
 
* zijn positie en mogelijkheden om informatie te verwerven 
In toenemende mate is er sprake van juridisering en schadeclaims bij gemaakte fouten. 
Dat verkleint de mogelijkheden om snel en eenvoudig informatie te verkrijgen. Inspecties 
worden dan ook regelmatig met een kluitje het riet in gestuurd93. De houding van fout, 
boete, schuld staat leerervaringen in de weg. 
 
* zijn onafhankelijkheid  
Wie betaalt, bepaalt. Denk aan de discussie over de positie van de controlerend 
geneesheer of die van de accountants. 

10.3.6. De beloner 
Het leven bestaat uit rechten en plichten.  
Verdient het vervullen van die plichten dan nog een beloning? Dat gedrag mag toch 
verwacht worden. 
En bij het niet vervullen van die plichten: Impliceert dat een repressief beleid met straffen 
of een signaal dat er een verbeteringsproces moet worden ingezet en dat verder preventie 
noodzakelijk is? 
Ook voor de overheid is het de vraag naar de verhouding tussen 
* repressie  
* analyse en werk voor een trouble shooter en 
* preventie 
 
10.3.7. De trouble shooter 

 
93 Inspectie Volksgezondheid in de case van het UMC, KNO artsen als voorbeeld 
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Als het fout is gegaan, moet nagegaan worden hoe dat veroorzaakt is en wat er aan gedaan 
moet worden om de zaak weer op de rails te krijgen. Dat is de taak van de trouble shooter. 
 
Als er iets mis gaat, is dat in een geïntegreerd sociaal systeem per definitie  
* het gevolg van een onjuist beleid dan wel van 
* ontbrekende middelen 
Alle subsystemen zijn daarbij wederzijds van elkaar afhankelijk. Het is onderling een zaak 
van geven en nemen. Een voorbeeld is uitgewerkt in bijlage 20. Integrale 
probleemanalyse. 
 
Bij een gedesintegreerd systeem 
Als er teveel “genomen wordt“ ontstaat er in een of meerdere subsystemen een versterkt 
streven naar een zekere mate van autonomie tot aan systeemscheiding toe. “Jullie zoeken 
het zelf maar uit“. Het systeem is gedesintegreerd. Er ontstaat steeds meer een wij-zij 
denken. Het wordt steeds moeilijker de wij-zij tegenstellingen te overbruggen. 
 
Het eerste wat een trouble shooter moet doen is het maken van een analyse.  
 
Een voorbeeld: 
Een zeer actueel probleem is de sympathie van sommige moslimjongeren in Europa 
voor IS, de Islamitische Staat. 
Betoogd kan worden dat de sympathisanten zich geen deel voelen van het sociale systeem 
van de Westerse samenleving. De Westerse samenleving staat voor onder meer, de 
waarden zoals reeds gesteld in paragraaf 10.3.2. 
Veel jongeren ervaren deze waarden niet. Zij constateren dat zij,alleen al door de plek 
waar ze wonen, minder mogelijkheden hebben tot scholing, werkgelegenheid en 
uitgaansvoorzieningen vergeleken met de jongeren die in het centrum wonen.  
Zij leven bovendien figuurlijk door de infrastructuur “ op een afgesloten eiland” 
Zij ervaren structurele achterstelling en bovendien dat zij het slachtoffer zijn van 
discriminatie op basis van etniciteit en religie. Omdat ze moslim zijn worden ze 
gediscrimineerd. 
 
De normen van het dominante systeem zijn hun normen niet meer. 
Het is dan ook niet verbazingwekkend dat zij regelmatig met de politie in aanraking 
komen. Voeg daar aan toe dat er vele moslims wonen met een eigen cultuur, die 
vaststellen dat de Westerse samenleving actief betrokken is bij de oorlog in het Midden 
Oosten, waarbij moslimbroeders (burgers) het slachtoffer zijn. Dat impliceert dat “Het 
Westen“ er zelf om gevraagd heeft om ook aangevallen te worden.  
De logische conclusie is dus, zich af te wenden van dat dominante sociale systeem en op 
zoek te gaan naar een eigen sociaal systeem met eigen normen en waarden. 
Het ligt voor de hand om die te zoeken bij hun moslimbroeders en dus lijkt het te gaan om 
religieuze waarden die zekerheid bieden. En die worden vooral door IS aangeboden. 
 
Wat kun je dus nu doen als trouble shooter, gesteld dat de analyse juist is? 
 
De beloner kiest voor repressie 

 Ze behoren niet tot ons sociaal systeem, dus gevangen zetten of uitwijzen met het risico 
dat steeds meer jongeren zich geen deel meer voelen van het dominante sociale systeem 
en zich er tegen gaan afzetten. 

 
De strateeg kiest voor een nieuw beleid 
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hoe kunnen we bereiken dat zij en andere jongeren zich weer deel weten van ons sociale 
systeem? Hoe kunnen we verdere radicalisering voorkomen? Ofwel, Hoe kunnen we de 
normen en waarden van de dominante cultuur ook voor hen laten gelden? Ofwel, hoe 
kunnen we nieuwe gezamenlijke normen en waarden ontwikkelen? 
 

10.4. Eisen aan het cybernetisch proces 
 

10.4.1. Met wie? 
Met wie in welke fase van het cybernetisch proces? 
Uitgaande van de benadering van het besturingssysteem als een cybernetisch proces dan 
moet er per fase van de besluitvorming bezien worden wie aan de besluitvorming 
deelneemt. 
 
De invloed van de burger in de strategische en normatieve fase94 wordt in de Trias 
Politica voornamelijk gerealiseerd via de wetgevende macht en dus via het stemrecht. 
Zoals gesteld, over organisaties werd niet gesproken. 
De invloed van de burgers op de operationele en uitvoerende macht is veel minder 
duidelijk geregeld. Er zijn inspraakprocedures en er is een Wet over de Openbaarheid van 
het Bestuur. Maar de tendens is de inspraakmogelijkheden te beperken 
Relevant wordt dan welk managementsysteem de overheid hanteert. Het lijkt erop dat 
het voornamelijk gebaseerd is op het scientific management model.95 
De invloed van de burgers op de rechterlijke macht wordt gestalte gegeven in de 
dagelijkse rechtspraktijk. De vraag of de rechtspraak voldoende toegankelijk is, zeker 
voor de sociaal zwakkeren, wordt door onder meer de pro deo advocaten duidelijk 
negatief beantwoord. 
De invloed van de burgers op de organisatie van de rechtspraak is zeker geen 
schoolvoorbeeld van een optimaal proces. Denk bijvoorbeeld aan de duur van de 
procesgang of de inbreng van de slachtoffers. Slechts zeer geleidelijk komen 
veranderingen tot stand. 
Evaluatieve macht 
Opvallend is, dat er geen onafhankelijke evaluatieve macht is tenzij de onafhankelijke 
ombudsman als zodanig gezien moet worden. Hij heeft echter slechts adviserende 
bevoegdheid.  
Niet beweerd kan worden dat het beleid niet geëvalueerd wordt want we hebben een 
rekenkamer, toezichthouders, inspecties, lobbygroepen, media en onderzoekers, 
klokkenluiders en tenslotte de parlementaire enquête maar de prioriteit ligt toch meer bij 
het begin van de cybernetische cyclus. 
Sanctionerende macht 
Deze is expliciet geregeld in de rechterlijke macht en het feit dat toezichthouders als de 
Autoriteit Consument en Markt “ sancties kan opleggen. 
De staat heeft het monopolie op geweld. Dat voorrecht is ontstaan als reactie op religieuze 
conflicten96. 
Bijsturende macht 

 
94 De droom van de strateeg en de voorzichtigheid van de ethicus worden kennelijk gecombineerd. Denk 
aan de discussie over de wenselijkheid een visie te ontwikkelen of de voorkeur te geven aan pragmatisme. 
 95 Zie bijlage 34 Managementsystemen van de overheid  
96 Zoals gesteld gaan religieuze overtuigingen uit van een absolute moraal. Bovendien is er altijd sprake van 
een dubbele moraal . Je hebt gelovigen en ongelovigen. Ten opzichte van ongelovigen is alles geoorloofd. 
Dat leidt tot bloedige conflicten tussen de verschillende gelovige groepen. In de 17e eeuw concludeerde 
Hobbes al, dat aan die bloedige oorlogen alleen een einde kon komen als de staat de macht had duidelijk te 
maken dat geweld niet getolereerd kon worden. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Autoriteit_Consument_en_Markt
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In principe is dat geregeld via de wetgevende macht, die beleidswijzigingen kan 
afdwingen. Het meest kenmerkende van de regering is, bijna per definitie, het accent op 
het strategische beleid en het korte termijn denken. Men moet immers herkozen worden 
en er is altijd verzet tegen veranderingen. Corrigeren van ingezet beleid is moeizaam en 
nauwelijks structureel vorm gegeven. 
In het normatieve beleid zijn nauwelijks “points of no return” bepaald. 

10.4.2. Met welke informatie  
Per fase is informatie vereist. In het strategisch beleid moeten ontwikkelingslijnen 
geschetst worden op basis waarvan visies ontwikkeld worden. Wat zijn de mogelijkheden 
en risico’s? 
De regering laat zich daarbij ondersteunen door de adviesorganen en het laten doen van 
onderzoek. 
En zo verder. Iedere fase vraagt andere informatie. En die moet dan ook nog aan allerlei 
eisen voldoen. 
 
Burgers en organisaties hebben invloed door te lobbyen bij de politieke partijen en de 
regering, door het geven van informatie en inbreng te geven in adviesraden zoals de 
Sociaal Economische Raad of het sectoraal overleg. 
 
Andersom kan ook de regering door het geven van informatie de burgers ondersteunen 
en of tevreden stellen. 
 

10.4.3. Hoe te besluiten? Democratie 
De besluitvorming vindt plaats in de Ministerraad, alsook in de tweede en eerste kamer. 
De besluitvorming kenmerkt zich door het sluiten van compromissen. Telkens is de vraag, 
voor welk compromis is de vereiste meerderheid te vinden. 
Een regering met een vaste meerderheid in de eerste en tweede kamer heeft in het 
regeerakkoord op een groot aantal terreinen compromissen gesloten. Het effect is dat de 
oppositiepartijen nauwelijks nog invloed hebben. 
 
Visie op de democratie 
We hebben gezien dat regeringen enerzijds verantwoordelijk zijn voor de nationale staat 
en anderzijds verantwoording dragen voor grotere samenwerkingsverbanden. Het is 
onduidelijk welke scope, welk sociaal systeem prioriteit heeft. 
We hebben gezien dat de staatsmacht beperkt is (1 van de 72 subsystemen) en door 
sommigen zelfs als ongewenst wordt beschouwd. 
 
We hebben gezien dat sterkere subsystemen ter wille van het gehele systeem een bijdrage 
moeten leveren aan de zwakkere als gevolg van de wederzijdse afhankelijkheid maar 
daartoe slechts min of meer bereid zijn. 
 
We hebben gezien dat ten gevolge van de systeemscheiding op financieel gebied de macht 
van de Minister van Financiën ontoelaatbaar is verkleind. 
 
We hebben gezien dat het bijsturend veranderingsbeleid een uiterst zwakke schakel is. 
 
We hebben gezien dat de benadering van de Trias Politica ontoereikend is. We hebben 
gezien dat niet alleen burgers maar ook organisaties het recht hebben om invloed uit te 
oefenen. Ook niet natuurlijke rechtspersonen maken een wezenlijk deel uit van het begrip 
democratie. 
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De werkelijkheid is dat ook niet natuurlijke rechtspersonen zoals bedrijven en 
belangenorganisaties (werkgevers-, werknemers- en sectorale organisaties) in een 
sociaal systeem op staatsniveau gezien moeten worden als klanten. Zij hebben dus het 
recht om invloed uit te oefenen.  
Dat doen zij niet via het uitbrengen van een stem maar door lobby en deelname aan het 
overleg. De praktijk laat ook zien dat het gebeurt. Denk aan hun inbreng bij het tot stand 
komen van het regeerakkoord onder meer door het inbrengen van informatie. Denk aan 
het energie akkoord, het loonakkoord of de resultaten van het overleg in de Sociaal 
Economische Raad. 
 
We hebben gezien dat religieuze conflicten, waarbij sprake is van een absolute moraal, 
niet door politici kunnen worden opgelost. 
 
We hebben verder gezien dat een noodzakelijk aspect van het begrip democratie de 
bereidheid is, om compromissen te sluiten. Burgers kunnen niet anders. Zij moeten hun 
stem uitbrengen via een politieke partij. Dat geldt ook voor niet natuurlijke 
rechtspersonen. Hoe machtig sommige ook zijn, ze hebben het nooit alleen voor het 
zeggen. 
 
We hebben gezien dat wetten het resultaat zijn van onderhandelingen waarbij 
compromissen worden gesloten. We hebben gezien dat machtige organisaties een grote 
invloed hebben op de inhoud van die wetten, ja soms zelfs concepten aanleveren. Het is 
dan ook niet onwaarschijnlijk dat sommige wetten wel rechtmatig zijn maar niet als 
rechtvaardig beleefd worden. Het effect van dat mechanisme is achterstelling van de 
minder invloedrijken en daarmee een afnemend vertrouwen. De stelling dat iets legaal en 
acceptabel is als het niet door de wet verboden is, is volksverlakkerij als men zelf veel 
invloed hebt uitgeoefend op de wetgeving. 
 
We hebben gezien dat de managementstijl van de regering vooral top down is en als 
scientific management gekenmerkt kan worden terwijl verbaal de eigen 
verantwoordelijkheid wordt geaccentueerd, overigens zonder de middelen om die 
verantwoordelijkheid waar te maken. 
 
Op grond van het voorgaande is het niet verbazingwekkend dat er een kloof is 
tussen de burgers en de politiek. Referenda en gekozen burgemeesters zijn 
hiervoor geen oplossing. 
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11. Interacties  
 
 Interactie tussen sociale systemen 
Ieder sociaal systeem heeft input nodig. Die input kan als output door andere sociale 
systemen geboden worden. Dat kan voor een fair price maar het kan ook anders. 
Uitbuiting en afwenteling van problemen op anderen zijn maar en paar trefwoorden in 
dit verband. In alle gevallen is interactie noodzakelijk. 
Daarbij onderscheiden we drie soorten interactie en wel: 
* informatie uitwisseling en 
* communicatie 
* machtsmisbruik 
Er is een wezenlijk verschil tussen informatie uitwisseling en communicatie. Bij de  
eerste wordt het sociaal systeem niet bedreigd; bij de tweede moeten de grenzen  
worden opengesteld, hetgeen risico’s met zich mee brengt. 
Machtmisbruik impliceert communicatie voor de een en informatieuitwisseling voor de 
ander. 
 

11.1. Informatie-uitwisseling 
 
Het merendeel van alle interacties betreft uitwisseling van informatie  
De uitwisseling verloopt via standaardprocedures en vastliggende rolverwachtingen, die 
wederzijds worden geaccepteerd. Ieder blijft in zijn eigenwaarde, hoewel de één een 
hogere positie in de pikorde kan hebben dan de ander. In termen van het model wordt 
alleen standaard informatie als input toegelaten zodat er geen enkele noodzaak is, iets in 
het eigen sociale systeem te veranderen. 
 
 

11.2. Communicatie 
 
Begrip 
Communicatie impliceert het streven naar gezamenlijkheid. De communicatie betreft in 
eerste instantie het besluit om tot onderlinge afstemming te willen komen 
Communicatie is meer dan informatie-uitwisseling. Communicatie impliceert 
afstemming. Communicatie impliceert het open stellen van zichzelf voor het andere 
sociale systeem. Minimaal een van beide moet bereid zijn tot verandering van standpunt 
of van houding. Communicatie impliceert het opbouwen van iets gezamenlijks. Het 
“ik“ en “jij“ wordt “wij“ 97 98. 
 
Conflicten zijn binnen een systeem, dus iets gemeenschappelijks, relatief makkelijker op 
te lossen via communicatie dan tussen los staande systemen. De wens het gezamenlijke 
te behouden, leidt tot een grotere inzet. Dat leidt er verder toe, dat om conflicten tussen 
systemen op te lossen, veelal een gezamenlijk nieuw systeem wordt gevormd. 
 
Communicatie impliceert de bereidheid tot veranderingen van mening en dus van 
verandering in het gehele sociale systeem. Het is duidelijk dat dit soms een moeizaam 
proces is, zeker bij mensen die dogmatisch denken en dus nauwelijks openstaan voor 
nieuwe input. Maar bijna niemand is in staat zich empatisch open te stellen op alle issues.  

 
 97 Martin Buber 

98 Hoewel sommige mensen nog nooit een wij-gevoel ervaren hebben, een gevoel dat de grenzen tussen a 
en b totaal zijn weggevallen, wijzen anderen er weer op dat dit wij-gevoel zich ook uitstrekt tot de natuur 
als geheel. Onder meer de 26e Abel Herzberg lezing.  
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Dit impliceert dat geen enkele therapeut alle soorten problemen kan behandelen. Iedere 
therapeut heeft zijn grenzen. 
 
Omvang 
Communicatie kan afstemming betreffen op een enkel subsysteem. Als dat bevalt volgt 
uitbreiding naar meerdere subsystemen. Maar dan start telkens weer een nieuw 
communicatieproces om mogelijke tegenstellingen in de verschillende subsystemen te 
overwinnen. Er is sprake van een langzaam naar elkaar toegroeien. Dat is geheel iets 
anders dan een overname. Dat is het gevolg van machtmisbruik. 
 

11.2.1. Communicatie, een moeizaam proces 

Communicatie vergt de bereidheid om de standaard inputcontrole los te laten en open te 
gaan staan voor het nieuwe. Dat is moeizaam. 
* vanwege de weerstand om zich open te stellen in het streven naar stabiliteitsbehoud. 
* vanwege de onduidelijkheid. Iedere verandering in een bestaansveld kan onvoorziene 
effecten hebben voor alle andere velden.  
* vanwege de pikorde. De machtigste kan zijn wil dwingend opleggen en zichzelf buiten 
schot houden. Dat roept verzet op want het is in strijd met het gevoel van eigenwaarde. 

G= f (P1 + p2)99. Machtmisbruik ligt op de loer. 
* maar vooral vanwege de gecompliceerdheid van het communicatieproces. 
 
Communicatie impliceert meerdere gesprekken gelijktijdig.  
Zoals gezegd zijn er twee kapiteins op ieder schip. Dat impliceert bij een gesprek 
tussen twee personen dat er 4 kapiteins iets willen zeggen. Het moet duidelijk zijn 
wie aan het woord is en wie luisteren. 
 
A en B praten met elkaar in de verstandstaal maar zenden tegelijkertijd signalen uit in de 
gevoelstaal. Het gaat om de aandachtsverdeling tussen inhoud en proces.  
Schematisch: 
  A               B 
 ++++++++++++ ++++++++++++ 
 +       +     +           + 
 +  verstand       +     +    verstand    + 
 +      +     +           +  
 ++++    ++++   ++++    ++++ 
 +     +   +       + 
 +    gevoel    +      +     gevoel       + 
 +     +      +             + 
 ++++++++++++ ++++++++++++ 
 
 
Dus  
van A naar B:  verstandelijk; en          van B naar A: verstandelijk 
van A naar B:  gevoelsmatig; en         van B naar A: gevoelsmatig 
Binnen A: van verstand naar gevoel;  Binnen A: van gevoel naar verstand 
Binnen B: van verstand naar gevoel;  Binnen B: van gevoel naar verstand 

 
99 Gedrag is een functie van de persoon en de situatie.  P 1 is een sterke persoonlijkheid en p 2 een minder 
sterke, die voor `P1 de  S (situatie ) vormt 
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Wat betekent wat A zegt nu precies voor mij? Wat voor consequenties heeft dat?. Dat vergt 
soms enige bedenktijd en dus een stilte in het gesprek. De informatie moet verwerkt 
worden voordat men antwoord kan geven100. 
 
En dan moet men ook nog zo goed mogelijk signaleren of de ander gehoord en begrepen 
heeft wat gezegd en bedoeld is. En dat betreft zowel de inhoud als het gevoel101.  
Zonder luisteren en zwijgen komt er geen gesprek102. Zonder luisteren en zwijgen gaan 
de twee verstandelijke kapiteins steeds harder hetzelfde naar elkaar roepen. 
 
Hoe eerder onbegrip in de communicatie gesignaleerd wordt hoe kleiner de kans dat deze 
misloopt. Dat vergt een voortdurend switchen van de aandacht van inhoud naar proces. 
 
11.2.2. Verbaal gedrag en non verbaal gedrag 
Soms is wat men zegt in tegenspraak met wat men fysiek uitdrukt. Het non verbale is 
doorgaans meer overtuigend. 
Volgens Robbins in ‘Je ongekende vermogens’ is de effectiviteit van de communicatie voor 
7 % afhankelijk van wat U zegt, voor 38 % van uw stemtoon en voor 55 % van uw 
lichaamstaal (een weerspiegeling van uw interne taal, van uw gevoel, van uw onbewuste, 
van het alter ego). Maar als U een onderwerp erg belangrijk vindt heeft U de neiging zich 
op die 7 % inhoud te concentreren. 
 
Zonder woorden kan soms meer duidelijk gemaakt worden dan met woorden. Van dit 
gegeven maken Gestaltpsychologen een dankbaar gebruik in therapie processen. Zij 
doorbreken daarmee het “ Ziende blind en horende doof gedrag“. 
 
Sommigen zien bovendien seks als non verbale communicatie.  
Seks kan vooral betrekking hebben op variabele 3, nature, waarbij het accent ligt op het 
lichamelijke, dus op eros. Maar ook kan het betrekking hebben op variabele 7, het contact 
tussen intimi, op amor dus. Teleurstellingen op sexueel gebied zijn veelal het gevolg van 
een gebrek aan overeenstemming over de betekenis van het gedrag (amor of eros). 
 

11.2.3. Groeipijnen 
Tegenstellingen moeten in het communicatieproces worden opgelost. Bij belangrijke 
kwesties leidt dat tot groeipijnen. Het streven naar stabiliteit moet meer of minder 
losgelaten worden. En bedenk wel, een verandering in 1 bestaansveld heeft effecten voor 
alle andere. 
 
Afhankelijk van wat beide systemen gezamenlijk nastreven en hoe belangrijk ze dat 
vinden hebben ze er die pijn voor over. In de praktijk zie je dat soms bij echtparen die 
jarenlang met elkaar getrouwd zijn. Zij zijn naar elkaar toegegroeid en hebben een 
eenheid van denken, voelen en willen bereikt. Daarnaast is er dan de acceptatie van 
elkaar, dat in de bestaansvelden met minder prioriteit verschillen geaccepteerd worden. 
 
Mensen kunnen van gedrag veranderen, anders zou men het nooit eens kunnen 
worden over de probleemaanpak. 

 
100 Mark Dingemanse ontving de IG Nobelprijs 2015 voor de ontdekking van het woordje he. Elke taal kent 
het woordje he of iets wat er op lijkt. Met dit woordje vraagt men overal ter wereld om opheldering tijden 

een gesprek. Trouw, 18-09-‘15 

101 Als iemand zegt : “ Ik begrijp je”, kun je er bijna zeker van zijn dat het gevoelsmatig niet begrepen is.  

102 Gerarduskalender, 03-10-1915 
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Maar dat is nog iets geheel anders dan van karaktertrek veranderen. Maar ook dat kan! 
Zoals de oude karaktertrek (korte termijn denken)is ingesleten, zo kan ook een nieuwe 
karaktertrek (meer lange termijn denken) “inslijten”. 
 
Maar geen enkele karaktertrek is geïsoleerd. Alles hangt met alles samen. Een wijziging 
van iedere karaktertrek brengt ook wijzigingen met zich mee in andere karaktertrekken. 
Zie de karaktertrekken als schroeven waarmee een persoonlijkheid in elkaar 
geschroefd is. Als je een schroef losmaakt heeft dat gevolgen voor het geheel. 
Daarom is veranderen van karaktertrek ook zo moeilijk. Maar het kan wel. 
 
De ervaring leert dat om de stabiliteit van de persoonlijkheid te handhaven, men eerst 
nog meer star vasthoudt aan de oude karaktertrek en dan opeens ver vooruit schiet naar 
de nieuwe. De remmen zijn bij wijze van spreken los gelaten. Veranderen gaat niet vanzelf. 
Gaandeweg ontstaat een nieuw evenwicht. 
In het voorbeeld: Van korte termijn denken naar nog meer korte termijn en dan opeens 
naar lange termijn. Na verloop van tijd verschuift dat verder naar nog meer lange termijn, 
als de omstandigheden daartoe gunstig zijn of men valt weer terug in het korte termijn 
denken als de omstandigheden ongunstig zijn. 
 
Machteloosheid de basis van een doorbraak 
We hebben gesproken over groeipijnen. Soms is het moeilijk voor beiden om je open te 
stellen voor de ander. Het meest moeilijk is de situatie voor personen die macht hanteren 
als stijl om tegenstellingen te overbruggen. Zij staan als kemphanen tegen over elkaar en 
geen van beiden wil opgeven. Pas als beiden het gevoel hebben dat zij het niet kunnen 
winnen, als ze beiden machteloos zijn, bij wijze van spreken uitgeput neervallen, ontstaat 
er iets gemeenschappelijks. Het gevoel van machteloosheid blijkt gemeenschappelijk. En 
dan ontstaat er iets nieuws en een bereidheid om er op een andere manier samen uit te 
komen. 

11.2.4. Soms nauwelijks mogelijk.  
Het zijn geen communicatie fouten maar toch kan niet iedereen met iedereen 
communiceren. Dat kan het gevolg zijn van verschillende factoren zoals: 
 
* Inconsistentie 
Als een van beide gesprekspartners inconsistent is, dat wil zeggen dat er geen harmonie 
is tussen het inhoudelijke standpunt en het gevoel, kan men eindeloos blijven praten. 
Telkens komen er nieuwe bezwaren op tafel, al was het slechts om tijd te winnen om met 
zichzelf in het reine te komen. 
Om een concreet voorbeeld te geven: Probeert U eens een huis te kopen van een echtpaar 
(Op dat moment dus 1 sociaal systeem) waar van slechts de een echt wil verkopen en de 
ander niet. Als het echtpaar niet tot een gezamenlijk besluit kan komen kan het eindeloos 
duren tenzij uzelf afhaakt. 
 
* Begripsverwarring.  
Woorden hebben niet voor iedereen een zelfde betekenis. Dat kan zowel inhoudelijk als 
gevoelsmatig zijn. Dat is bij goed communiceren wel oplosbaar maar het kan even duren 
voor men beseft dat er sprake is van een misverstand. 
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* Verschillen in uitgangspositie. 
Iedereen vertrekt vanuit de eigen levenservaring en heeft zijn eigen referentiekader. Als 
de referentiekaders te zeer verschillen wordt communicatie erg problematisch. Zie de 
anekdote in de voetnoot103. 
 
* Concreet of abstract  
Mensen kunnen aanzienlijk verschillen in de mate waarin zij concreet dan wel abstract 
kunnen denken. Mensen die concreet denken hebben meer woorden nodig omdat zij de 
gehele situatie willen beschrijven. Mensen die abstracter denken, hebben aan een paar 
woorden meer dan genoeg en vinden de ander veel te breedsprakerig. Communicatie 
tussen mensen met een groot verschil in het abstract denken verloopt dikwijls moeizaam. 
 
* Verstand of gevoel 
Er zijn verstandsmensen en gevoelsmensen. De verschillen zijn veelal slechts gradueel 
maar bij grote verschillen wordt het moeilijk. 
Maar er zijn ook mensen die – aangeboren- meer of minder gevoelsblind zijn104. Iemand 
die in ernstige mate gevoelsblind is, kan moeilijk communiceren met een gevoelsmens. 
 
* Fysieke beperkingen 
Denk bijvoorbeeld aan gehoorproblemen. Mensen met gehoorproblemen willen dat soms 
niet toegeven en doen alsof ze gehoord hebben wat er gezegd is. 
 
* Onderlinge afstemming van karakterkenmerken 
Nemen we een willekeurige karaktertrek, bijvoorbeeld het tijdsperspectief. Er zijn 
mensen met een korte termijn perspectief en anderen met een lange termijnperspectief. 
Bij het samenwerken moet dat op elkaar worden afgestemd. 
 
11.2.5. Afstemming van karaktertrekken 
Verschillen in visies of persoonlijkheidskenmerken moeten op elkaar worden afgestemd. 
Bepalend daarbij is de mate waarin. De mate waarin is vooral afhankelijk van wat met de 
communicatie bereikt moet worden. In sommige gevallen is het gewenst dat er een 
eenheid van denken, voelen en willen ontstaat. In andere gevallen is het meer dan 
voldoende als men “ samen door 1 deur kan.” 
 
Nemen we een willekeurige karaktertrek, bijvoorbeeld het tijdsperspectief. Er zijn 
mensen met een korte termijn perspectief en andere met een lange termijnperspectief. 
Bij het samenwerken moet dat op elkaar worden afgestemd. 
 
Stel dat we een 5 punt schaal hebben en 1 staat voor een zeer korte termijn perspectief 
en de 5 voor een zeer lange termijn perspectief. 
 
Stel persoon a kiest voor een korte termijn, nr. 2 en persoon b voor een lange termijn, nr. 
4 Welke aanpak wordt dan gemeenschappelijk?  
Ze moeten het nu samen eens zien te worden.  
 

 
103 Een nog jonge inwoner van Nederland ontmoet op het platteland in Oost Europa een arme, oude vrouw. 
Zij heeft 1 koe en 1 schaap. Zij vraagt “Heeft U thuis ook koeien en schapen?”  “Neen” is het antwoord. “Maar 
dan heeft U toch zeker wel een paard thuis” vraagt zij. Op het platteland aldaar zijn zigeuners de armste 
bevolkingsgroep en die hebben soms toch nog wel een paard. Wederom is het antwoord “Neen”. “Maar rijke 
Nederlanders hebben toch wel een paard?”  “Slechts een enkeling” is het antwoord. De reactie is 
verpletterend: “Oh, wat zijn Nederlanders dan arm!”  Probeer dan maar eens de rijkdom van Nederland uit 
te leggen. 
104 Zie bijlage 9 Menselijke beperkingen 
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 persoon a     samen ?    persoon b 

 1 2 3 4 5     1 2 3 4 5    1 2 3 4 5  
  
De ene persoon kan meer flexibel zijn dan de ander en kan over meer 
gedragsalternatieven beschikken. Anderen zijn wat star en kunnen slechts 1 of maximaal 
2 mogelijkheden benutten.  
Ook binnen ieder sociaal systeem zijn variaties mogelijk. In het ene subsysteem is men 
flexibel, in het andere beslist niet. 
 
Mensen kunnen veranderen.  
Als er pressie wordt uitgeoefend, bijvoorbeeld om te verschuiven in het voorbeeld van 3 
naar 4, is het effect in eerste instantie om te verschuiven in de ongewenste richting, dus 
naar positie 2. Maar als de pressie sterk genoeg is, dan schiet men tijdelijk even met een 
sprong door naar 5 om te stabiliseren in 4. Maar als dat op termijn niet effectief blijkt, valt 
men weer terug op niveau 3105. 
 
Iedere situatie kan andere karakter of cultuurkenmerken vereisen. Hoe meer flexibel per 
kenmerk hoe meer in verschillende situaties goed gefunctioneerd kan worden. 
 

 
11.3. Machtmisbruik 
 
Gedwongen communicatie en Verzet 
Zoals gesteld impliceert communicatie een moeizaam proces maar tweezijdig proces. Bij 
machtmisbruik wordt communicatie opgedrongen. Men kan gewoon niet om de ander 
heen. Die ander beperkt zich tot informatie-uitwisseling maar verwacht wel dat jij 
communiceert. 
. 
Bij vrijwillige communicatie moeten barrières worden overwonnen tot de mate waarin 
het voor het doel van de samenwerking noodzakelijk is.  
Maar bij gedwongen samenwerking, - het kan niet anders gezien de omstandigheden, - 
moet bovendien de weerstand tegen de gedwongen situatie worden opgeheven. Er is dan 
geen behoefte aan het ontwikkelen van “een wij- gevoel“. 
Bij de zwakkere is er de angst voor verdere achterstelling. Bij de sterkere angst voor 
positieverzwakking. Achterstand leidt tot verdere achterstelling.  
 
Een positioneel sterkere kan met gemak een positioneel zwakkere dwingen. De zwakkere 
zal proberen dat af te houden en zijn systeem gesloten te houden maar de kans dat het 
lukt is niet zo groot. De kans op machtmisbruik is groot. 
De ander wordt gezien als een object, dat moet doen wat er van verlangd wordt. Wat de 
ander denkt of voelt of wil is volledig onbelangrijk voor de machtshebber. 
Bij machtsmisbruik wordt de ander overweldigd en heeft niets in te brengen, maar  
het verzet smeult106. Machtsmisbruik kan leiden tot opstand.  
De sterkeren moeten altijd inleveren voor de zwakkeren. Dat doen de sterkeren slechts 
dan en dan alleen, als zij daar voordelen in zien 
Het onderdrukken van de weerstand van de zwakkeren vergt ook energie. Soms zoveel 
dat de zinvolheid daarvan ter discussie gesteld kan worden. 

 
105 Op samenwerkingstrainingen om een verschuiving aan te brengen van een meer autoritaire naar meer 
democratische instelling bleek het effect bij directeuren blijvend , bij adjunctdirecteuren soms wel, soms 
niet, afhankelijk van de stijl van de directeur. 

 



 

 78 

Pas dan ontstaat er communicatie.Bij communicatie is het de intentie dat de sociale 
systemen een gezamenlijk nieuw systeem tot stand brengen, waarbij tegenstellingen 
worden overwonnen. Communicatie kan leiden tot duurzame vrede. Bij machtsmisbruik 
is daar geen sprake van. 
 

11.4. Contacten tussen meerdere personen 
 
Bij contacten tussen meerdere personen gelden dezelfde wetmatigheden  
Ieder mens is uniek en in een groep kunnen er dus grote verschillen zijn. 
Is communicatie tussen twee mensen als gecompliceerd, de communicatie tussen 
meerder personen is dus nog gecompliceerder. 
 
In iedere groep heerst een bepaalde groepscultuur, die bepaalt welk gedrag sociaal 
wenselijk is. De opvattingen van de groepsleden zelf kunnen aanzienlijk verschillen 
van die welke men meent dat die in de groep sociaal wenselijk zijn. Dat maakt 
communicatie moeilijk. Het is soms moeilijk te achterhalen of iemand werkelijk meent 
wat hij zegt of zich maar verschuilt achter de rol van groepslid107. 
 
Iedereen in de groep streeft ernaar zijn positie veilig te stellen en zijn belangen zo goed 
mogelijk te behartigen. Daarbij heeft ieder ook een eigen kundigheden en eigen stijl met 
name ook voor wat betreft het hanteren van spanningen. Ter wille van het groepsbelang 
komt een gemeenschappelijke stijl naar voren, die zich soms moeilijk kan aanpassen aan 
verschillende situaties. Niet ieder stijl is immers in alle situaties even effectief. 
 
Ook ontstaan er complicaties omdat dan coalitievorming mogelijk wordt108.  
 
Ondanks deze gegevens blijven dezelfde wetmatigheden, als hier voor beschreven. van 
toepassing. Ook zijn er methoden ontwikkeld om die wetmatigheden te hanteren zoals 
door de rol van de voorzitter, iedereen systematisch het woord geven en zo verder. 
 
De kunst is de capaciteiten van ieder groepslid optimaal te benutten. 
* Een groepslid dat weinig zegt maar goed luistert maakt als hij dan wat zegt veelal heel 
zinnige opmerkingen. Maar veelal wordt hij niet gehoord en heeft niet de kracht de 
aandacht op te eisen. 
* Het is niet onwaarschijnlijk dat er onderwerpen aan de orde komen die voor de een 
meer interessant zijn dan voor de ander. Het is veelal effectief als de “niet zo 
geïnteresseerde luisteraars“ hun aandacht concentreren op het groepsproces en bij 
problemen dat proberen bij te sturen.  
 

11.4.1. Communicatieproblemen voorkomen 
 
Op individueel niveau 
Soort zoekt soort is op individueel niveau een bekend gegeven. Wetenschappelijk 
onderzoek toont aan dat “soort zoekt soort“ ook geldt in de liefde. Mensen bouwen graag 
een veilig nestje109. 

 
107  Er wordt zelfs beweerd dat de mate  van rassendiscriminatie  in Amerika veel groter is dan bij 
zorgvuldig nagaan wat mensen er zelf over denken 
108 Dat is juist gecompliceerd bij contacten tussen 3 personen. 1 van de 3 wordt al snel het derde wiel aan 
de wagen. Denk ook aan de cognitieve dissonantietheorie 
109 Trouw, 24-02-‘16, Joep Engels,  n.a.v. Journal of personality and Social Psychologie 
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Het gaat om gelijke prioriteiten, gelijksoortig gedrag met gelijksoortige normen en 
waarden en gelijksoortige persoonskenmerken. Dat maakt communicatie makkelijker. 
En mensen die zich anders gedragen worden via de sociale controle tot “vrijwillige 
aanpassing gedwongen“. Zo niet volgt er een uitsluitingproces. (De basis van pestgedrag). 
 
Dat geldt ook in de verhouding mens en organisatie.  
De organisatie moet qua doelstellingen en klimaat wel bij de medewerker passen.  
Het alternatief is dat het individu zich voortdurend moet aanpassen. Zoals mensen 
verschillen van karaktertrekken, zo verschillen organisaties eveneens van 
cultuurkenmerken. Die cultuurkenmerken bepalen of mensen zich thuis voelen in een 
organisatie. Zij bepalen ook de mogelijkheden voor het slagen van een 
samenwerkingsverband en zeker van een fusie. 
Primair betreft dat de prioriteiten. Een milieufreak past niet in een vervuilend bedrijf. Het 
betreft ook de managementcultuur die samenhangt met de aard van de productie of van 
de te leveren dienst heeft. (bijvoorbeeld niet iedereen kan werken met deadlines).  
Ook organisaties volgen dus het streven van “Soort zoekt soort” op basis van 
functionaliteitseisen. 
Maar soms ook om discriminatoire redenen. In de vroeger verzuilde samenleving werden 
de medewerkers alleen gerekruteerd uit mensen met dezelfde geloofsachtergrond. 
Tegenwoordig meer op etnische achtergrond. In de huidige maatschappij streven in de 
praktijk sommige organisaties naar autochtonen en weren allochtonen of ouderen of 
mensen met een beperking. 
Dat soort zoekt soort principe geldt ook voor wat betreft de verhouding tussen de 
burgers en de staat. Mensen met dezelfde cultuur willen het liefst bij elkaar wonen. 
Sommige staten streven zoals gesteld naar een uniform systeem en weren 
andersdenkenden. 
Deze tendens is het gevolg van de zorgplicht die men voor elkaar heeft binnen een sociaal 
systeem. En men wil de zorgplicht zo gering mogelijk houden. Dan is wederkerigheid 
mogelijk en te overzien. Daarin ligt de basis voor de weerstand tegen Europa en de 
toenemende tendens tot regionalisering110. 
Naar mensen buiten het systeem heeft men deze zorgplicht niet. Je kunt tenslotte niet 
voor iedereen verantwoordelijk zijn111. 
 
De keerzijde van deze tendens is echter discriminatie. In een multiculturele samenleving 
verboden. In een unitaristische gewenst. En wie de macht heeft, bepaalt wat goed en fout 
is. 

 
110 Denk recentelijk aan bijvoorbeeld Schotland en Catalonie in Europa 
111 Zie bijlage 15. Solidariteit 
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12. Management 
 

12.1. Management stijlen 
 
In het algemeen kan men de werkgevers indelen qua managementstijl in vier categorieën. 
Zij hanteren ieder een geheel ander mensbeeld variërend van segmenteel naar integraal. 
 
* scientific management. De mens wordt gezien als een productiemiddel die zonder 
eigen verantwoordelijkheid een beperkte taak uitvoert. Gecompliceerde taken worden in 
kleinere eenheden gesplist. Voor de werknemer betekent deze stijl, niet denken maar 
doen Veelal ziet de werkgever de werknemer ook als lui en hem motiveren kan uitsluitend 
met geld. (Nauwelijks inbreng van het ego). 
 
* human relations. De medewerker krijgt inspraak in zijn werkomgeving en mag wat dat 
betreft zijn wensen naar voren brengen. (Productiemiddel en beperkte invloed van 
het ego). 
 
* human resources. De medewerker mag inspraak hebben en verantwoordelijkheid 
dragen voor zijn eigen taak. (Productiemiddel en inbreng van het ego op een beperkt 
gebied). 
 
* unit management. De medewerker mag inspraak hebben en verantwoordelijkheid 
dragen voor de afdelingstaak. Al zijn mogelijkheden kunnen benut worden. (Integrale 
aanpak). 
Deze gedachte is nader uitgewerkt in bijlage 26. Mensbeelden en managementstijl in de 
organisatie en  bijlage 32. Mensbeelden en managementstijl van de regering. 
 
Relatie chef- medewerker 
In het voorgaande hebben we reeds een aantal punten aangestipt, zoals bij het bespreken 
van de communicatie.  
Bijzondere aandacht is hier op zijn plaats voor wat we daar begripsverwarring genoemd 
hebben. 
Heel veel medewerkers ontlenen hun arbeidsvreugde aan het plezier dat ze hebben in het 
uitoefenen van hun vak. Zij hebben plezier in hun werk en willen er het beste van maken. 
Voor sommige medewerkers is hun werk, hun aanbod, variabele 6, zelfs de zin van hun 
leven. Maar wanneer de top doelen en kwaliteitscriteria oplegt die voorheen door 
professionals zelf werden bepaald, staan hun trots, loyaliteit, motivatie en expertise op de 
tocht112. Dat is zeker het geval als “de manager” zelf op hun terrein geen vakman is.  
 
Bij het bespreken van de moeilijkheden in het communicatieproces hebben we ook 
gewezen op “het verschil in abstractievermogen“. En juist dit verschil veroorzaakt in 
organisaties nogal eens problemen in de interactie tussen chef en medewerker. 
Stel dat er 5 niveaus zijn van abstract kunnen denken. Een klein kind denkt nauwelijks in 
abstracties. Gaandeweg leert het dat. Maar niet iedereen is in staat tot zeer abstract 
denken. Niet iedereen is even vlot van begrip. Iedereen heeft een bepaald maximaal 
begripsniveau. 
Communicatie is soepel mogelijk op gelijk niveau. Men heeft respect voor elkaar. 
Communicatie is mogelijk met een niveau hoger of een niveau lager. De communicatie is 
verticaal en mogelijk als men het gezag van de ander accepteert. 

 
112 Onder meer in Trouw 14 -03-‘15 Martijntje Smits 
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Communicatie met een te groot verschil is moeilijk Er ontstaat ergernis door het 
ontbreken van begrip. 
 
Stel dat er 5 niveaus zijn en dat een afdelingschef het begripsniveau heeft op niveau 3 en 
niet verder zal doorgroeien. Hij heeft zijn maximum bereikt. Zijn jongere medewerker 
komt binnen op niveau 2, maar groeit uit tot 3. Dan ontstaan er spanningen.  
Maar de medewerker groeit verder, hij gaat zijn chef voorbij en is doorgegroeid naar 
niveau 4. De problemen liggen voor de hand. De chef voelt zich bedreigd in zijn positie en 
de medewerker is gefrustreerd. 
Bij het structureren van een organisatie is het zinvol met deze gegevens rekening te 
houden113. 
 
Beloningsbeleid 
In bijlage 21 hebben we een aantal motieven genoemd waarom mensen willen werken, 
gebaseerd op het model. Het uitgangspunt dat mensen vooral willen werken omwille van 
het geld (ruilmiddelen) blijkt dus te beperkt. Het kan maar is zeker niet algemeen geldend. 
Evenzo is het onjuist ervan uit te gaan dat mensen vooral streven naar zelfontplooiing. 
Het kan maar hoeft niet.  
Het is zinvol na te gaan welke motieven (= prioriteiten) een medewerker heeft.  
 
 

12.2. Mensbeelden en kwaliteit van dienstverlening 
 
Het model maakt het mogelijk de uitgangspunten in discussies over gewenste zorg 
scherper in beeld te brengen. Mensbeelden zijn uiterst relevant in de zorg. Als 
voorbeeld de ouderenzorg: 
 
Ouderenzorg 
Als we praten over “een oudere“, bedoelen we de gehele persoonlijkheid. Maar in de 
organisatie van de ouderenzorg ligt het accent meer of minder op een segmentele 
benadering. De discussies over de ouderenzorg kunnen meer concreet gevoerd als 
duidelijk is welk segment, of welke variabele de hoogste prioriteit krijgt. Het 
onderstaande geldt trouwens evenzeer voor de ziekenhuiszorg. 
 
De prioriteit wordt gelegd op de oudere  
  
* als grondstof, variabele 17, de meest segmentele benadering 
De oudere is een object dat verzorgd moet worden zonder menselijk contact en begrip. 
Wassen, voeden en kleden vergt zoveel minuten en dus zoveel personeel. Redelijk 
eenvoudig te organiseren. De oudere voelt zich in dat geval een nummer. Het 
verzorgingshuis functioneert als beheerder van een magazijn bij wijze van spreken. De 
goederen moeten goed verzorgd worden. 
  
* als product, als aanbod variabele 6 
De oudere is niet alleen een object, dat verzorgd moet worden. Hij leeft. Menselijk contact 
is belangrijk. Hij heeft wensen. Met die wensen moet rekening gehouden worden. De 
personeelsinzet is wat moeilijker te organiseren. 
De klant is de familie, de zorgverzekeraar of de overheid die de zorg betaalt. 
  
* als klant, variabele 10 

 
113 Elliot Jaques en N.J. Wing Easton 
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De oudere is zelf de klant en bepaalt wat er wanneer en hoe moet gebeuren. Dat kan met 
het persoonsgebonden budget. Organisaties moeten aantrekkelijk zijn om gekozen te 
worden. Het is moeilijker om te organiseren. 
 
 * als medewerker, variabele 7, de meest integrale benadering 
De oudere wordt gezien als een volledig mens. Hij streeft naar zelfstandigheid en helpt 
ook andere ouderen. Het zijn de prosumenten. Ze hebben zelf als klant hulp nodig maar 
helpen ook. Ze zijn tegelijkertijd consument en producent. Het zijn vrijwilligers in de zorg 
die ook zelf zorgbehoevend zijn. Het stelt zeer hoge eisen aan de kwaliteit van het 
management. 
 

12.3. Mensbeelden en de aard van de dienstverlening  
 
In hoeverre moet de dienstverlening worden afgestemd op de sterkte of zwakte van het 
ego van de hulpbehoevende?  
 
* Is het zinvol om leerlingen/ studenten die door hun omgeving nauwelijks de kans gehad 
hebben zich te ontplooien en eigen verantwoordelijkheid te nemen, op te leiden in 
situaties, waarin zij zelf de studieaanpak vorm moeten geven? Of juist andersom, passen 
zelfbewuste studenten in een leersituatie die geen of nauwelijks eigen inbreng toestaat? 
 
* Passen zelfbewuste mensen in een strak geleid verzorgingshuis, waar zij geen 
mogelijkheid hebben tot de regie over hun eigen leven?  
 
* En in de verslavingszorg. Is het zinvol verslaafden, die zichzelf niet in de hand hebben, 
nauwelijks sturing kunnen geven aan hun eigen leven, geen eigen woonplaats hebben, 
geen werk of vrienden en relaties, is het zinvol om die mensen te beschouwen als 
zelfbewuste zelfstandigen, of is het beter hun leven meer te structureren? 
 
 

12.4. Management en dienstverlening 
 
Dienstverlening kan gesplitst worden in een directieve benadering en een nondirectieve. 
In het eerste geval tracht de hulpverlener een probleem op te lossen voor de hulpvrager. 
In het tweede geval probeert hij de hulpvrager door de begeleiding te leren het probleem 
zelf op te lossen. Zie vergt een meer horizontale relatie. Hij moet geaccepteerd worden als 
begeleider maar is niet meer dan de hulpvrager deskundig voor wat betreft het probleem. 
Sterker nog: als hij ook deskundig is met betrekking tot het probleem, is de kans zeer 
groot dat hij sturend gaat optreden. Zie ook bijlage 23. 
 
Begeleiden is op weg gaan maar de route is onbekend. Er is geen inzicht in de barrières 
die overwonnen moeten worden.  
Kan het management in de begeleidingssituatie een verticale managementstijl hanteren 
terwijl de medewerker horizontaal moet functioneren? 
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13. Betoogde stellingen 

 
Nummering volgt de relevante paragrafen. 
 
2.  Spanningen in een sociaal systeem zijn een gegeven en liggen meer voor de hand 

dan innerlijke rust. 
2.1.  Willen groeien, rijker willen worden is een gevolg van het systeem. 
2.1.2. Binnen het sociale systeem heb je een structurele zorgplicht. Buiten het systeem 
 heb je geen structurele zorgplicht. Dat is onmogelijk. Hoogstens een incidentele. 
 Weerstand tegen veranderingbis een systeemeffect. 
3.5.  De keuze voor wat als sociaal systeem gezien wordt, essentieel. 
4.1.  Normen en waarden zijn een logische gevolg van een sociaal systeem. Het sociale 
 systeem is bepalend. 
4.2.  Het feit dat het sociale systeem bepalend is leidt er logischerwijze toe dat normen  
 en waarden veranderlijk zijn. 
4.3.  De leiders van een sociaal systeem bepalen de normen en waarden,  
4.4.  Een absolute moraal is alleen vol te houden bij een strikte systeemscheiding. 
4.5.  Het ligt het voor de hand dat er verschillen in normen en waarden optreden tussen  
 sociale systemen. Een van de belangrijkste keuzes bij het vorm geven van het eigen  
 bestaan is dan ook van welk sociaal systeem je deel wilt uitmaken 
4.6.  Als men verregaande invloed heeft op de wetgeving, is het verweer dat men zich  
 aan de wet houdt dus eenvoudig weg volksverlakkerij. 
4.7.  Een absolute scheiding tussen kerk en staat kan niet bestaan.  
 Het is de primaire verantwoordelijkheid van religieuze leiders, die ieder een eigen  
 absolute moraal hanteren, om hun religieuze conflicten zelf op te lossen.  
5.1.1.Als de visie, om een mens te zien als een sociaal systeem, iets duidelijk maakt, dan  
 is het de onontkoombare werkelijkheid dat ieder mens uniek is. 
5.1.3.Het geschetste mensbeeld van 72 bestaansvelden verschilt aanzienlijk van 
 een mensbeeld dat teruggebracht wordt tot lichaam en geest. 
 Dat komt ook tot uiting in de visie op de sexualiteit. Amor en eros zijn afzonder- 
 lijke subsystemen waartussen dus systeemscheiding mogelijk is. 
5.1.4.Als men zich fixeert op 1 van de subsystemen van een individu, zijn proble- 
 men snel geboren. 
6.1. Ieder sociaal systeem heeft twee kapiteins aan het stuur op het schip.  
 De verstandelijke benadering en de gevoelsmatige benadering. 
6.2. De verstandelijke benadering van het ego, het management of de regering volgt 
  een cybernetische cyclus. 
6.3. Bij de gevoelsmatige of intuïtieve of onbewuste benadering communiceren de 72 
  verschillende subsystemen intern onderling voortdurend met elkaar, zonder dat  
 precies helder en transparant is hoe die besluitvorming dan loopt. 
6.4. Ideaal is een voortdurend wisselen van besturingssysteem. Geluk is een harmo- 
 nieus evenwicht tussen verstand en gevoel. Het gevecht om de prioriteiten tussen  
 de subsystemen is beslecht. 
6.5. Alle subsystemen strijden voortdurend om de prioriteit. Maar de strijd kan ook te 
 intens worden. Dan crasht het systeem. 
7.1.  Ook ego, management en regering moeten voortdurend strijden om de macht over 
 de andere subsystemen. Die macht is niet vanzelfsprekend. De strijd aangaan ech
 ter even min. Een kapitein kan er ook voor kiezen zich met de stroom mee te laten 
 gaan. 
7.2.  De verschillende fases in het cybernetisch proces vergen verschillende persoons- of 

culturele kenmerken.  
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8. Voor iedere fase moet bepaald worden door wie op basis van welke informatie hoe  
 besluiten genomen moeten worden. 
8.4. Er zijn alternatieven in het hanteren van tegenstellingen. Hoe meer flexibel per  
 situatie hoe meer in verschillende situaties goed gefunctioneerd kan worden. 
  Het eerste probleem is altijd de keuze van het alternatief. Er zijn er die altijd  
 beginnen met het hanteren van de macht en anderen die altijd beginnen met het  
 streven naar de dialoog. Het is duidelijk dat tot problemen leidt.  
9.1.1.Zowel burgers als organisaties (de niet natuurlijke rechtspersonen) zijn klanten 
 van de regering. Het zal duidelijk zijn dat er een spanningsveld is tussen de belan
 gen van de burgers en de belangen van de organisaties. 
9.3.1.De mate van gewenstheid van sociale controle bepaalt of men kiest voor een  
 uniforme of een pluriforme samenleving. 
9.3.2.De systeemscheiding op financieel gebied door de onafhankelijkheid van de  
 Centrale Banken ondermijnt de macht van de Minister van Financiën op ontoe- 
 laatbare wijze. 
10.2.2.De essentie van de democratie is niet alleen “1 stem per individu“ maar vooral  
 ook de bereidheid op alle niveaus compromissen te sluiten. Je zou kunnen zeggen  
 dat het een weeffout is bij de Trias Politica en het denken over democratie om niet 
  te regelen hoe de niet natuurlijke rechtspersonen hun invloed kunnen doen gelden 
10.3.7.Bij een gedesintegreerd systeem van de nationale staat zullen groepen die zich  
 geen deel voelen van het sociale systeem zich af wenden van dat dominante sociale  
 systeem en op zoek te gaan naar een eigen sociaal systeem met eigen normen en  
 waarden. 
10.4.3.Het is op basis van de sociaal systeem theorie niet verbazingwekkend dat er een  
 kloof is tussen de burgers en de politiek. Referenda en gekozen burgemeesters zijn  
 hiervoor geen oplossing. 
11.  Er is een wezenlijk verschil tussen informatie uitwisseling en communicatie. Bij de  
 eerste wordt het sociaal systeem niet bedreigd; bij de tweede moeten de grenzen  
 worden opengesteld, hetgeen risico’s met zich mee brengt. 
11.2. Communicatie impliceert het opbouwen van iets gezamenlijks.  
 Het “ik“ en “jij“ wordt “wij“.   
11.2.1.Communicatie impliceert meerdere gesprekken gelijktijdig. 
 Hoe eerder onbegrip in de communicatie gesignaleerd wordt hoe kleiner de kans  
 dat deze misloopt. Dat vergt een voortdurend switchen. 
11.2.3.Mensen kunnen van gedrag veranderen. Anders zou men het nooit eens kunnen 
 worden over de probleemaanpak. Maar ook karaktertrekken kunnen veranderen. 
 Soms is communicatie nauwelijks mogelijk. Zie de karaktertrekken als schroeven 
 waarmee een persoonlijkheid in elkaar geschroefd is. Als je een schroef losmaakt  
 heeft dat gevolgen voor het geheel. Daarom is veranderen van karaktertrek ook zo  
 moeilijk. Maar het kan wel. 
11.4. De opvattingen van de groepsleden zelf kunnen aanzienlijk verschillen van die  
 welke men meent dat die in de groep sociaal wenselijk zijn. 
12.1. Verschillende management stijlen hanteren ieder een geheel ander mensbeeld,  
 variërend van segmenteel naar integraal. 
 Voor sommige medewerkers is hun werk, hun aanbod, zelfs de zin van hun leven. 
 Maar wanneer de top doelen en kwaliteitscriteria oplegt die voorheen door deze 
 professionals zelf werden bepaald, staan hun trots, loyaliteit, motivatie en experti
 se op de tocht. 
12.2. Mensbeelden zijn uiterst relevant in de zorg.  
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14. Verantwoording 
 
Dit is een boek van een volledig onbekende auteur, die pretendeert een verhelderende 
kijk te bieden op de sociale wetenschappen door de systeemtheorie heel concreet 
toepasbaar te maken en daar nieuwe inzichten aan te ontlenen. 
Het boek is pretentieus. Het komt voort uit kritiek op de sociale wetenschappers, omdat 
zij hun studieobject (mens, organisatie en staat) niet concreet geformuleerd hebben, 
gecombineerd met het feit dat door de steeds verder gaande specialisatie het integrale 
inzicht in die objecten steeds verder uit het zicht verdwijnt, laat staan de onderlinge 
samenhang. 
Wat een pretentie voor een boek dat in geen enkel opzicht voldoet aan de eisen van een 
wetenschappelijke publicatie noch empirisch is onderbouwd, noch gesteund wordt door 
verwijzingen naar andere wetenschappelijke publicaties.  
Een uitgebreide literatuurlijst ontbreekt. Het is mij niet meer mogelijk om precies aan te 
geven waar en door wie ik geïnspireerd ben. Het spijt mij en ik bied daarvoor mijn excuses 
aan. Pas recentelijk zijn voetnoten toegevoegd die ingepast werden in het kader waar ik 
al 50 jaar mee bezig was.  
Daarom wordt wel verwezen naar recente boekbesprekingen van publicaties die als 
kersen op de taart pasten in het gevoerde theoretische betoog. Maar dat is toch een 
willekeurige selectie. 
Vanwaar dan die arrogantie? Omdat de auteur meent dat dit boek geschreven is vanuit 
een andere invalshoek, waardoor nieuwe perspectieven worden geopend. 
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15. Conclusies 
 
Hierbij worden een aantal conclusies uit het voorgaande aangeduid.  

 
Integraal in plaats van specialistisch 
Het model dwingt tot een meer integrale aanpak. De subsystemen zijn wederkerig van 
elkaar afhankelijk en kunnen nooit los van elkaar gezien worden. Afhankelijk van de 
prioriteiten in het systeem ontstaat ander gedrag. Zonder inzicht in prioriteiten is geen 
inzicht in gedrag mogelijk, noch bij een mens, noch bij een organisatie, noch bij een 
staat. 
 
Vergelijkingen mogelijk 
Doordat een mens, een organisatie en een nationale staat met eenzelfde begrippenkader 
beschreven kunnen worden, zijn onderlinge vergelijkingen mogelijk. 
Een voorbeeld is het extern gerichte verstandelijke besturingssysteem, waarin 
respectievelijk het ego, het management en de regering een cybernetische aanpak 
hanteren. De cybernetische benadering is in de gangbare literatuur het meest uitgewerkt 
op organisatieniveau.  
Die aanpak is voor het ego zonder meer verhelderend. Die benadering toegepast op de 
regering leidt tot verscherpte inzichten in het begrip democratie of in de kloof tussen 
burgers en politiek. Sterker nog. Er worden ook manco’s vastgesteld in de gangbare Trias 
Politica benadering. 
 
Andere mogelijkheden tot vergelijken zijn de verschillen in prioriteiten tussen de 
kolommen, tussen de subsystemen, tussen de concretisering in de activiteiten en de 
daarmee samenhangende persoons- of culturele kenmerken.  
 
Praktische effecten 
De mens zien als een sociaal systeem leidt tot een significante vermindering van de kloof 
tussen mensenkennis en psychologie als wetenschap. Het boek leidt tot zelf- en 
mensenkennis.  
Het model biedt door het overzicht van de 72 subsystemen de mogelijkheid om meerdere 
aangrijpingspunten te vinden om problemen aan te pakken. Bovendien maakt het  
“blinde vlekken“ meer zichtbaar. 
 
Andere visie op normen en waarden 
Betoogd wordt dat normen en waarden het gevolg zijn van het functioneren van het 
sociale systeem en dus per sociaal systeem kunnen verschillen zoals de praktijk ook laat 
zien. Dat impliceert een andere opvatting dan de visies dat normen en waarden worden 
afgeleid van het geloof, de traditie, de ratio of de evolutie.  
Normen en waarden zijn dan ook nooit absoluut. Daarbij bepaalt het antwoord op de 
vraag, wie de macht heeft, wat goed en fout is.  
Het deelnemen aan meerdere sociale systemen heeft tot gevolg dat er gelijktijdig 
tegenstrijdige normen en waarden om de prioriteit vragen. Dat leidt tot spanningen die 
gehanteerd moeten worden. Een uiterst belangrijke vraag is dus, welk sociaal 
systeem bepalend is. 
Bij absolute tegenstellingen op basis van geloof dienen kerkelijke leiders het voortouw te 
nemen. 
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Rijken worden steeds rijker, armen steeds armer en achterstand leidt tot 
achterstelling.  
De tendens om steeds sterker te willen worden als sociaal systeem is het gevolg van het 
eigen streven van de kolom verkrijgen om minder afhankelijk te worden maar ook van de 
pressie vanuit de kolom gebruiken. Hoe groter de input, hoe kleiner daar de 
verdelingsproblemen. Het willen groeien is dus een systeemeffect. 
Het tegenspel wordt geleverd door de kolom verzorgen. Die wijst op de beheersbaarheid 
en duurzaamheid. 
 
Ego, management en regering beperkt in hun macht 
De verstandelijke benadering wordt gelokaliseerd in een subsysteem. Dat impliceert dat 
het subsysteem ook zelf onderdeel is van de strijd om de prioriteit. Zo zijn er in de praktijk 
ook zwakke en sterkere ego’s, managers en regeringen. Ook kan gesignaleerd worden dat 
zwakkeren soms ook doelgericht zwak gehouden worden. Dat vergt bezinning op het 
begrip eigen verantwoordelijkheid. 
 
Het begrip democratie 
In de theorie wordt de klant gezien als inputvariabele. De vraag is wie de klant is van de 
regering. In de Trias Politica worden de burgers als klant gezien en die hebben 
bescherming nodig door de drie machten. Door het stemrecht hebben zij het recht de 
wetgevende macht te beïnvloeden. 
Het model signaleert dat ook organisaties als klant gezien moeten worden. Dat is ook de 
praktijk. Organisaties hebben geen stemrecht maar kunnen lobbyen. De verhouding 
tussen stemrecht en lobbyen vereist minimaal verheldering. Het model laat verder 
meerdere oorzaken zien van de kloof tussen burger en overheid, die niet via 
decentralisatie, referenda of gekozen burgemeesters kunnen worden opgelost. 
 
Afstand nemen van de mens zien als “Lichaam en geest“  
Een mens zien als een sociaal systeem impliceert een geheel andere visie dan de mens 
zien als een eenheid van lichaam en een geest.  
Die laatste visie leidt tot een gewenst absoluut verschil tussen mens en dier. Bij de eerste 
is het meer gradueel. 
Ook leidt het tot een verschil van opvattingen over sexualiteit. Bij de visie van lichaam en 
geest wordt sexualiteit veelal gezien als een dierlijke eigenschap. Bij de sociaal 
systeembenadering wordt onderscheid gemaakt tussen amor en eros.  
 
Het lichaam wordt gezien als de resultante van de 18 inputvariabelen en het 
functioneren van het systeem. Dat leidt ertoe dat een aantal subsystemen genetisch zijn 
bepaald en andere situationeel. De vraag, “aangeboren of aangeleerd”, wordt beantwoord 
door de vraag welke subsystemen prioriteit hebben. De vraag “aangeboren of aangeleerd” 
vergt dus een situationeel en geen absoluut antwoord. 
 
De geest kan gezien worden als een combinatie van de twee besturingssystemen. Maar 
de splitsing werkt verhelderend.  
Het verstandelijke besturingssysteem maakt vergelijkingen mogelijk tussen ego, 
management en regering, een eyeopener. 
De gevoelsmatige benadering, de interne communicatie binnen het systeem, werpt licht 
op de intuïtie, het “onbewuste“, het ongrijpbare. Dat komt tot uiting in de lichaamstaal, in 
de sfeer binnen een organisatie of in het sociale klimaat van een staat. 
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De invloed van het geloof 
Een moeilijkheid bij het ontwikkelen van de visie dat het object van de sociale wetenschap 
een sociaal systeem is, was het Godsbegrip. Voor vele mensen,organisaties en staten een 
wezenselement in hun bestaan. Het systeem gaat er van uit dat alle activiteiten in een 
logische samenhang binnen de subsystemen kunnen worden ondergebracht. Maar bij 
welke inputvariabele past bidden of andere “geloofsactiviteiten”? 
De vraag of “God“ bestaat, gaat het niveau van een sociaal systeem te boven en kan 
moeilijk worden ingevoerd als inputvariabele.  
Wat te doen? Een van de inputvariabelen was het begrip intimus. Door “God“ te zien als 
een intimus werd dit probleem opgelost. Dat sluit ook aan op het bekende spraakgebruik 
over “God de Vader”. En een intimus kan men al dan niet kan toelaten in zijn bestaan. 
De intimi brengen hun geloofsvisie in als input van het subsysteem, verkrijgen van 
normen en waarden. Dat impliceert tevens dat zolang er gelovigen in een staat, zijn de 
scheiding tussen kerk en staat nooit absoluut kan zijn. 
 
Communicatie 
Sociale systemen beïnvloeden elkaar. Onderscheid wordt gemaakt tussen informatie-
uitwisseling en communicatie. Communicatie vereist een bereidheid tot verandering en 
dus om de eigen grensbewaking aan de inputzijde minder dogmatisch te maken. 
Doordat alle subsystemen wederzijds van elkaar afhankelijk zijn, heeft een verandering 
in het ene subsysteem effecten op de andere. Het interne communicatiesysteem is daarbij 
sneller en effectiever dan het verstandelijke. (Soms voelt iets niet goed, zonder dat helder 
is waarom). 
De twee bestuurssystemen dienen beide betrokken te worden in het 
communicatieproces. Dat impliceert dat communicatie het voeren van meerdere 
gesprekken tegelijkertijd inhoudt. (tussen A en B via verstand en via gevoel, alsook binnen 
A en binnen B tussen verstand en gevoel). 
 
 

Eindconclusie 
 
Het blijkt dat het mogelijk is, individu, organisatie en nationale staat met hetzelfde  
begrippenkader of anders gezegd, met dezelfde bril te bezien. 
 
Het begrippenkader toegepast op een individu, schetst onder andere een 
“elementenmens” waarmee een brug geslagen wordt tussen psychologie als wetenschap 
en  
mensenkennis. 
 
Het begrippenkader toegepast op organisaties schetst onder andere een helder 
totaalbeeld van een organisatie maar maakt bovendien ook de effecten van het 
functioneren van het systeem duidelijk. 
 
Het begrippenkader toegepast op de nationale staat werpt onder andere een nieuw licht 
op de staatsinrichting. 
 
Dit systeem der elementen maakt onderlinge vergelijkbaarheid mogelijk en leidt zo tot 
nieuwe inzichten. 
 
Het sociale systeem met deze 72 elementen geeft daarmee een impuls aan de  
ontwikkeling van de sociale wetenschappen. 
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Bijlage 1. Typologieën van persoonlijkheden 
 
Bij de ontwikkeling van de psychologie tot wetenschap werd geprobeerd mensen te 
typeren. De verschillende typologieën kozen telkens een ander uitgangspunt. Hoe 
ontoereikend de typologieën ook waren, hebben zij echter wel een relatie met 
mensenkennis. Denk bijvoorbeeld aan de gezellige dikkerd(lichaam), opgewonden 
standje(taal), de binnenvetter(introvert) of de godsdienstfanaat. Een aantal pogingen: 
 
Kretschmer concentreerde zich op de lichaamsbouw, de bestaansvelden 5/8, met 
begrippen als  asthenisch, atletisch, pycnisch en dysplastisch. 
Sheldon kiest eveneens het lichaam met begrippen als endomorf, viscerotomisch, 
mesomorf of somatonisch, ectomorf of cerebrotonisch. 
Gall probeerde in zijn cranologie gedragskenmerken te koppelen aan de vorm van de 
schedel. 
Heymans kiest voor de innerlijke taal met begrippen als sentimenteel, gepassioneerd, 
flegmatisch, sanguinisch, amorf, apathisch, nerveus en cholerisch. 
Jung maakt het onderscheid introvert en extravert. Introvert verwijst naar de kolom-men 
van verzorgen en ermee werken. Extravert verwijst naar verkrijgen en wegdoen. 
Spranger nam de bestaansvelden tot uitgangspunt met zijn begrippen als  
* de economische mens  (ruilmiddelen of geld) 
* de sociale mens   (intimi, relaties en klanten) 
* de verstandige mens (externe taal) 
* de esthetische mens  (interne taal) 
* de religieuze mens  (zie onze verwijzing naar intimi) 
 
Opvallend is wel het verschil in gezichtspunten. Kretschmer en Sheldon ontleenden hun 
typologie aan lichamelijke kenmerken omdat het lichaam het meest opvallend is van een 
individu. Gall beperkte zich zelfs tot de vorm van de schedel. Heymans zag een individu 
meer als iemand met een lichaam en een geest en hij concentreerde zich op de emoties 
als basis van zijn typologie. Jung richtte zich op de wijze waarop iemand in het leven staat, 
introvert of extravert.  
Spranger ging uit van wat voor iemand belangrijk is. Deze benadering omvat een aantal 
bestaansvelden van het model maar het model is zeker geen typologie. Het maakt juist 
duidelijk dat ieder mens uniek is. 
 
Analoog aan Jung maakte Isabel Briggs Myers onderscheid tussen twee manieren 
waarop mensen naar de wereld kijken en wel met hun zintuigen (observerende sensing 
types)en mensen die op hun onderbewuste vertrouwen (de intuïtieve types). Op basis 
van die informatie onderscheidde zij twee methoden om tot conclusies te komen en wel 
via logisch denken (thinking types) of op basis van gevoel (feeling types). Met deze 
indeling wist zij verbanden te leggen met de beroepskeuzes die mensen maakten. 
 
Geen enkele typologie bleek bevredigend. Het streven een typologie te ontwikkelen werd 
gestaakt. Een individu is een diamant met vele gezichtspunten en is dus niet in enkele 
begrippen te typeren, zo werd gedacht. 
 
Het in dit boek voorgestelde model van het systeem van de elementen is op geen 
enkele wijze in strijd met voorgaande typologien. Integendeel, door de mens te zien 
als een sociaal systeem vinden alle verschillende uitgangspunten een plaats in het 
geheel. 
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Bijlage 2. Niveaus van systemen  
 
Een systeem is een geheel van elkaar wederzijds beïnvloedende elementen, gericht op het 
bereiken van een bepaald doel of doelen. 
De systeemleer onderkent niveaus van complexiteit van systemen. Elk niveau heeft de 
mogelijkheden van het vorige niveau in zich en voegt daar een of meer eigenschappen aan 
toe, waarmee de voorspelbaarheid van het systeem afneemt. 
 
Totaal zijn er volgens Kenneth Ewert Boulding 9 verschillende soorten systemen: 
 
Niveau 1. is het niveau van de statische structuur, het raamwerk. Bijvoorbeeld: Landkaart: 
de elementen papier en inkt vormen samen een geheel die ons in staat stellen het doel 
"bepalen van positie" te bereiken. 
 
Niveau 2. is het niveau van het eenvoudige dynamische systeem. Bijvoorbeeld: Klok (ook 
wel: planetaire stelsel): De radertjes van de klok bewegen de wijzers in een vastgesteld 
patroon die ons helpt het doel: "het bepalen van de tijd" te bereiken. 
 
Niveau 3. is het niveau van de cybernetische of regelsystemen. Bijvoorbeeld: de 
thermostaat, die de temperatuur waarop hij is ingesteld, probeert te handhaven. 
 
Niveau 4. is het niveau van het zelfhandhavende systeem. Bijvoorbeeld: Cel: De celwand 
houdt de cel bij elkaar. Binnen de cel spelen er een of meer processen van chemische aard 
in interactie met de omgeving af. 
 
Niveau 5. wordt getypeerd door de Plant: Bestaat uit cellen van verschillende aard. 
Wortelstelsel, de stam, de bladeren en de vruchten vormen tezamen een systeem van 
grotere complexiteit. Het aantal functies dat systemen van het complexiteitsniveau 
"plant" kunnen vervullen is al nauwelijks meer te beschrijven. 
 
Niveau 6. is het niveau van de Dier: Aan het complexiteitsniveau plant wordt de 
ruimtelijke beweging (verplaatsing) toegevoegd. 
 
Niveau 7. is het niveau van de Mens: Aan de beweging wordt de intelligentie toegevoegd. 
 
Niveau 8. is het niveau van de sociale systemen, bijv. : bedrijf, school, samenleving. 
 
Niveau 9. is het Transcendentale systeem: het alles overstijgende en samenvattende 
niveau. Hieronder vallen alle systemen die in de voorgaande indeling geen plaats hebben 
gekregen. 
 
Het in dit boek voorgestelde model van het systeem van de elementen verhoogt het 
niveau van de mens naar niveau 8. De mens wordt gezien als een sociaal systeem. 
 
Het model zegt niets over niveau 9. het transcendente systeem, maar staat er – 
desgewenst – wel voor open. Zie daarvoor bijlage 5. “ Wat betekent God? “ 
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Bijlage 3. Korte toelichting op de inputvariabelen
  
Allereerst wordt ingegaan op de bestaansvelden van het individu. 
Alle input variabelen worden achtereenvolgens beschreven. Zie ook Bijlage 6. 
 
De vraag wat is nodig om te kunnen bestaan, kan ook benaderd worden met de vraag, wat 
is nodig om iets goed te organiseren? Waar moet ik dan op letten?  
De bekende vraag: “Wie, wat, waar, wanneer, waarmee en hoe?” zou dan moeten luiden:  
 
Wie namen het initiatief     initiatiefnemers 
om wie     waarneembaarheid 
in welke omstandigheden    nature 
vanuit welke rechtspersoon    maatschappelijke erkenning 
waarom     zingeving 
iets     aanbod 
in contact      taal 
met wie     intimi 
en hulp van wie     relaties 
en ondersteuning van    leveranciers 
voor wie     klanten 
in ruil voor wat     ruilmiddelen 
vanuit welke omgeving    mobiliteit 
waar     plaats 
wanneer     tijd 
waarmee     productiemiddelen 
van wat     grondstoffen 
en hoe     kennis, vaardigheid  
te laten maken?  

 
 

1. Initiatiefnemers. 
Zonder initiatiefnemers ontstaat er niets. 
Op individueel niveau zijn er biologische ouders noodzakelijk, iemands afkomst bepaalt 
voor drie kwart zijn welvaart. 
Op organisatieniveau zijn er de oprichters van het bedrijf.  
De initiatiefnemers van een zelfstandige staat zijn veelal verzetstrijders of 
leidinggevenden aan sociale bewegingen. Denk aan de Zionistische beweging, denk aan 
de Palestijnse beweging, de IRA, de Basken, de Koerden, de Tsjetsjenen en zo is er een 
lange reeks van voorbeelden mogelijk. 
Het initiatief leidt tot de variabele levenskracht. 
 
2. Waarneembaarheid 
Dat mensen een lichaam hebben is een vanzelfsprekendheid. Het lichaam is het meest 
waarneembare deel van de mens. ( Zien, horen, ruiken en voelen). 
Maar ook organisaties hebben de noodzaak zich zichtbaar te maken. Denk aan het belang 
van de naam, een goed logo, het imago van het eigen merk, de kleur en de sound  waarmee 
de organisatie gekenmerkt wordt. 
Bij nationale staten kan men denken aan de vlag en het volkslied, symbolen van de staat 
als geheel. 
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3. Nature 
Het lichaam heeft een aantal noodzakelijke behoeften zoals aan eten en drinken, licht en 
lucht, warmte en rust.  
Bij nader inzien kan noch een organisatie, noch een staat bestaan zonder deze vitale  
behoeften. Want organisaties en staten worden mede gevormd door mensen en ook de 
productieprocessen stellen eisen. 
  
4. Maatschappelijke erkenning 
Zonder maatschappelijke erkenning is het alsof je niet bestaat. Je hebt een naam en 
juridische erkenning nodig. De aard van de erkenning bepaalt veel. Het feit dat je 
Nederlander bent, geeft bepaalde rechten. Die van stateloze problemen.  
De keuze voor de juridische vorm heeft voor een organisatie grote (fiscale) effecten. Bij 
staten is het aantal staten dat je erkent, uiterst relevant.  
Relevant is ook dat je pas dood bent als je juridisch dood verklaard bent. 
De maatschappelijke erkenning leidt tot de inputvariabele juridische vorm. 
 
5. Zingeving 
Zingeving geeft antwoord op de vraag naar het waarom van het bestaan. Het bestaan van 
een individu, een organisatie of een staat moet zinvol zijn. Zingeving legitimeert het 
bestaan. 
Duidelijk is ook dat als de reden van het bestaan zinloos geworden is, (of schijnt) dat dan 
naarstig gezocht wordt naar een andere zingeving114.  
De zingeving is zo belangrijk omdat het leidt tot prioriteiten. Uit die prioriteiten worden 
de normen en waarden afgeleid. Het legitimeringvraagstuk leidt tot de inputvariabele 
prioriteiten, normen en waarden. 
 
6. Aanbod 
Het leven bestaat uit geven en nemen. Mensen, organisaties en staten kunnen niet bestaan 
als ze anderen niets te bieden hebben. 
Dat aanbod kan materieel zijn, dat aanbod kan immaterieel zijn. Het kan zelfs dat het 
aanbod kan bestaan uit het loutere bestaan zelf omdat een ander er de zin van zijn bestaan 
aan ontleent115. 
 
Aanbod aan anderen (7, 8, 9, 10). 
Mensen, organisaties en staten bestaan niet in een sociaal isolement. Ze hebben te maken 
met anderen. Maar er zijn soorten anderen. En daar ga je verschillend mee om. Omdat we 
streven naar concretisering worden vier soorten relaties onderscheiden en wel intimi, 
relaties, klanten en leveranciers.  
Het onderscheid kan gradueel zijn.   Voor een verder toelichting zie Bijlage 7. 
 
7. Intimi 
Intimi zijn de sociale systemen die tot de directe eigen sociale omgeving behoren en met 
wie men in meerdere subsystemen contacten heeft.  
Op individueel niveau kan gedacht worden aan ouders, broers en zusters, partners, 
kinderen of heel goede vrienden. 
Op organisatieniveau aan de medewerkers en op staatsniveau aan de ambtenaren. 
 
 
 

 
114  Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe doelstelling van de NAVO na de val van de muur. 
115  Denk bijvoorbeeld aan de frase: “Als jij er niet meer bent, wat is dan nog de zin van  mijn leven?” 
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8. Relaties  
Relaties zijn sociale systemen die niet direct tot de eigen sociale omgeving behoren en 
met wie slechts segmenteel contact bestaat. Dat segmentele contact is bovendien ook nog 
vaak gebaseerd op rolgedrag, een wederzijds patroon van verwachtingen hoe men zich 
behoort te gedragen (andere bedrijven, andere staten). 
 
9. Leveranciers 
Leveranciers zijn sociale systemen die kunnen leveren wat klanten willen hebben, zoals 
bedoeld in variabele 5 met het begrip aanbod. 
Ieder sociaal systeem is zelf ook leverancier. Alle output die het systeem verlaat, gaat het 
sociaal systeem als de leverancier. De leverancier bewaakt alle output en zorgt als zodanig 
ook voor de beveiliging. 
 
10. Klanten 
Klanten zijn sociale systemen, die datgene willen hebben dat de leverancier hun kan 
aanbieden, zoals bedoeld in variabele 5 met het begrip aanbod. 
Burgers worden gezien als klanten van de overheid, evenals organisaties. 
 
11. Taal 
Zonder anderen en communicatie met anderen kun je niet bestaan.  
Taal is wat informatie-uitwisseling met anderen mogelijk maakt. Dat kan verbale taal zijn, 
maar ook non verbale of de geschreven taal. Dat kan ook via de kunst zoals muziek, 
beeldende en schilderkunst. Taal betreft ook de verworvenheden van de informatie 
technologie zoals de sociale media. 
    
12. Ruilmiddelen/geld 
Tussen leverancier en klant vindt de discussie plaats over de prijs van het aanbod. Die 
prijs wordt uitgedrukt in hoeveelheden van ruilmiddelen. Bij ruilmiddelen denk je aan 
geld, omdat dat de waarde kan uitdrukken van wat geruild wordt. Ruilmiddelen kunnen 
echter van velerlei aard zijn, zoals de leds, de coins of de ruilmiddelen in natura. Tenslotte 
zijn er ook zaken waarvan de waarde moeilijk in geld is uit te drukken zoals zelfrespect, 
imago en waardering.  
 
13. Mobiliteit 
Mobiliteit betreft het sociale systeem zelf. Mensen kunnen zich verplaatsen maar dat geldt 
ook voor organisaties die kunnen verhuizen of staten die de grenzen kunnen verleggen. 
Mobiliteit betreft ook het aanbod. De koper of de klant heeft het te leveren goed of de 
dienst het liefst op een door hem te bepalen plaats. Veelal gaat men het zelf halen of men 
laat het bezorgen. Maar mobiliteit is onmisbaar. 
 
14. Plaats   
Mensen, organisaties en staten hebben een fysieke ruimte nodig. Ze bestaan niet in het 
luchtledige. Het antwoord op de vraag “waar?” is daar. Er is een plaats nodig. 
 
15. Tijd  
Het antwoord op de vraag “wanneer?“ is tijd en wel de objectief meetbare tijd. Iedere 
activiteit vergt tijd. 
 
 
 
 



 

 95 

16. Productiemiddelen  
Het antwoord op de vraag waarmee leidt naar apparatuur of productiemiddelen of 
gereedschap. Er is bijna niets waarbij je geen gereedschap nodig hebt. 
 
17. Grondstoffen/ energie/ milieufactoren  
Dat wat nodig is om van iets, een product te kunnen maken, een dienst te kunnen leveren 
of een voorziening te kunnen realiseren. 
 
18. Kennis en vaardigheden 
Het antwoord op de vraag “hoe?” leidt naar kennis en vaardigheden. Wat we ook doen, 
we hebben het moeten leren of we zullen het moeten leren. Zonder kennis en 
vaardigheden is functioneren onmogelijk. 
Bij de taal zijn dat vaardigheden als lezen en schrijven, bij mobiliteit het besturen van een 
vervoersmiddel. 
  
 
Discussie: Religie ontbreekt? 
De kritische lezer zal opmerken dat religie als variabele ontbreekt en niemand kan 
ontkennen dat religie een belangrijke rol speelt in het leven van velen, en dat ook op 
organisatie en staatsniveau.  
Het Godsbegrip gaat het begrip van een sociaal systeem te boven. Het model spreekt zich 
daar dus niet over uit. Het is hier dan ook niet de vraag of er meer is dan de materiële 
wereld. De een zegt van wel, de ander gelooft er niet in. Het is hier niet de plaats om die 
discussie te voeren. Zie daarvoor bijlage 5. 
   
Discussie: Ook dieren ontbreken  
Voor sommigen zijn met name huisdieren onmisbaar in hun bestaan. Toch zijn deze niet 
opgenomen. Dieren zijn niet voor alle sociale systemen (mensen, organisaties en staten) 
onmisbaar in het bestaan, dus is het geen noodzakelijk inputvariabele. Voorgesteld wordt 
om huisdieren dan ook te zien als intimi. De overige diersoorten kunnen en worden gezien 
als grondstoffen. 
 
 
Zie ook bijlage 6. 
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Bijlage 4. Notitie m.b.t. waarnemingsleer 
 
 
Bij het verkrijgen van input spelen vele vaardigheden een belangrijke rol maar 
het goed kunnen waarnemen is minimaal een noodzakelijke voorwaarde. Zonder 
uitgebreid in te gaan op de waarnemingsleer daarom onderstaand een paar 
mogelijke  valkuilen. 
 
Waarnemen vergt bepaalde fysieke capaciteiten. Maar kunnen waarnemen is ook het 
resultaat van een leerproces. 
Allereerst is er het selectiemechanisme. Uit de veelheid van wat waargenomen kan 
worden, ziet men wat men wil zien en ziet de rest over het hoofd. En wat men wil zien, 
leidt tot een bepaalde waarnemingsset die gevormd wordt door de behoefte aan input. 
Maar ook het waarnemingssysteem is behulpzaam. Zo is er de contrastwet die 
onderscheid mogelijk maakt. Deze waarnemingstendenties besparen capaciteit. In een 
enkele oogopslag is een beeld waargenomen. 
 
Waarnemingstendenties leiden ook tot vooroordelen. Vooroordelen treden op als grens-
bewakers om te bepalen wat wel en niet kan worden toegelaten als aanvaardbare input. 
Nog voor men het beseft, heeft men gevoelsmatig al een oordeel klaar over wat men 
hoort en ziet, over wat wel en wat niet toelaatbaar is. Veelal kan men zelfs niet zeggen 
waar dat oordeel op gebaseerd is.  
 
Kenmerkend voor waarnemingstendenties en vooroordelen is dat men zich daar veelal 
niet van bewust is. Maar ze hebben wel een zeer belangrijke functie. Er hoeft niet telkens 
te worden nagegaan of iets toelaatbaar is dan wel afgeweerd moet worden. 
Vooroordelen kunnen echter ook onjuist zijn en dan mist men mogelijke input dan wel 
laat men toe wat niet gewenst. En waarnemingstendenties kunnen leiden tot 
gezichtsbedrog en je op het verkeerde been zetten, bijvoorbeeld door niet verder te 
kijken dan je neus lang is. 
 
Bedenk ook dat er soms “misbruik” gemaakt wordt van de wetten van de 
waarnemingsleer. Die kunnen ook gebruikt worden om jou te verleiden, bijvoorbeeld tot 
een impulsaankoop of om je aandacht te doen vestigen op iets onbelangrijks waardoor 
je iets belangrijks over het hoofd.  
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Bijlage 5. Discussie: “Wat betekent god?“ 
 
Het Godsbegrip gaat het begrip van een sociaal systeem te boven. (Waar God staat 
kan men ook Allah lezen). 
Voor veel mensen, organisaties en ook staten is “God” uiterst belangrijk. Religie leidt tot 
normen en waarden en een veelheid van activiteiten Toch is “God“ niet opgevoerd als 
inputvariabele. 
De systeemleer onderkent niveaus van complexiteit van systemen. Elk niveau heeft de 
mogelijkheden van het vorige niveau in zich en voegt daar een of meer eigenschappen aan 
toe, waarmee de voorspelbaarheid van het systeem afneemt. Totaal zijn er volgens 
Kenneth Ewert Boulding aldus 9 verschillende soorten systemen. Zie bijlage 2. Wij 
beperken ons tot het sociale systeem, niveau 8. Het Godsbegrip betreft niveau 9. Dat gaat 
het niveau van een sociaal systeem dus te boven.  
 
Het model spreekt zich daar dus niet over uit. Het is hier dan ook niet de vraag of er meer 
is dan de materiële wereld. De een zegt van wel, de ander gelooft er niet in. Het is hier niet 
de plaats om die discussie te voeren.  
Een soortgelijke redenering gaat op voor het begrip ziel. Bij het verkrijgen van de 
initiatiefkracht stelden we dat de initiatiefnemers het leven tot stand brachten dan wel 
doorgaven en dat bij de dood dat leven uitdooft. De vraag of er wel of niet een ziel bestaat 
op het moment van verwekt worden die dan weer het lichaam verlaat bij de dood, is voor 
het sociale systeem irrelevant. Ook het begrip ziel betreft systeem 9 en gaat het niveau 8 
van het sociaal systeem te boven.  
 
Het kan niet ontkend worden dat “God“ in vele sociale systemen een belangrijke rol 
speelt. In het leven van velen is God niet irrelevant. Bidden, Hem loven en prijzen, Hem 
danken zijn voor velen uiterst relevante activiteiten. 
Het bestaan van God speelt vooral bij kerkelijke organisaties maar niet bij de meerderheid 
van organisaties. Toch zijn/ waren er organisaties die alleen werknemers aannemen als 
zij tot een bepaald geloof behoren en dus duidelijk kerkelijk geëngageerd zijn. Tenslotte 
zijn er organisaties die vanuit het oogpunt van een goed personeelsbeleid gebedsruimten 
inrichten. 
Er zijn staten waar mensen met een ander geloof dan de staatsgodsdienst het zeer 
moeilijk hebben (eufemistisch). Op staatsniveau is er soms sprake van een expliciete 
scheiding van kerk en staat. Daarnaast zijn er tussenvormen. Formeel wel en feitelijk niet 
zoals bijvoorbeeld in Nederland (Gods zegen wordt afgeroepen in de troonrede en 
sommige gemeenteraadsvergaderingen worden geopend met gebed) of Amerika (met het 
‘God bless you’ van de Amerikaanse president.). En in staatsvormen (theocratieën) waar 
geen scheiding van kerk en staat bestaat en waar de geestelijk leiders een zeer bepalende 
zo niet de bepalende stem hebben. (Verzet tegen staatsmaatregelen is in die situaties 
verzet tegen God).  
 
Niet toelaten van “God” zou tot de conclusie leiden dat het systeem niet volledig is 
en dus onjuist. Dient God dan toch een onderdeel te zijn van ieder sociaal systeem?   
Ja, als intimus ! 
Het systeem laat toe, dat “God” wordt toegelaten en wel als intimus. Dat is in 
overeenstemming met het spraakgebruik en een beleving van “God” als Vader. 
Voor de ware gelovige is God een intimus. Hij is in ons midden. Hij is in ieder van ons. Hij 
is als een vader die ons behoedt en beschermt. Katholieke nonnen ervaren zichzelf als 
getrouwd met God en dragen dan ook een trouwring. 
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Van niet gelovigen wordt gezegd dat zij God niet in hun leven toelaten zoals iedereen 
beslist wie hij nu wel of niet tot zijn intimi rekent. Zij worden door gelovigen uitgedaagd 
zich voor “God“ open te stellen. 
Bezien we God als een intimus, dan is het “Hem loven en prijzen, Hem danken en vragen” 
een zaak van omgaan met, hanteren van, gebruiken van een intimus en hoort dat bij het 
bestaansveld “omgaan met intimi.”. De zegswijze “Hij is mijn Begeleider” of “Hij is met 
ons” past in dat kader. Voor de ongelovige Thomas, die twijfelt, is God misschien een 
relatie. Voor de niet gelovige is God zeker geen intimus. Hij bestaat niet. 
 
Ieder heeft zijn eigen intimi en relaties. Voor de gelovige hoort God daarbij. De 
atheïst houdt Hem beslist buiten de deur. 
Het Godsbegrip maakt slechts dan uit van een sociaal systeem als het daarin is 
toegelaten.  
 
Staat men een strenge scheiding voor dan is men op individueel niveau atheïst. God 
behoort niet tot de intimi. Op staatsniveau is godsdienstvrijheid dan misschien acceptabel 
maar het publieke leven inrichten op basis van religieuze overtuigingen is een relevant 
discussiepunt. Denk aan anticonceptie, abortus, besnijdenis, euthanasie, de positie van de 
vrouw, aan die van homo’s, van trouwambtenaren, van koopzondagen of ritueel slachten. 
Denk ook aan alle andere voorschriften in de Sharia. 
Staat men een minder strikte scheiding voor, dan is men vergelijkbaar, op individueel 
niveau, met degene die alleen op zondag naar de kerk gaat maar het verder wel gelooft. 
Is men tegen de scheiding. dan behoort “God“ tot de intimi zoals bij vele individuen het 
geval is. In de theocratieën gaat men zo ver dat de gehele vormgeving van het publieke 
leven door religieuze overtuigingen bepaald moet worden. 
 
De varianten zijn in het systeem inpasbaar. Wel heeft het gevolgen voor het functioneren 
van het systeem. Er zijn andere activiteiten en prioriteiten mogelijk. 
In een democratie bepaalt de meerderheid van stemmen, in hoeverre religieuze 
overtuigingen bepalend mogen zijn in de publieke ruimte. Er zijn dorpen en steden waar 
religieuze groeperingen de overhand hebben en dat weerspiegelt zich in de politieke 
besluiten. Er zijn ook dorpen en steden waar deze overtuigingen geen of nauwelijks een 
rol kunnen spelen. 
 
Probleem voor de democratie 
De kernvraag is wat er gebeurt met minderheidsstandpunten. Actuele thema’s zijn het 
rituele slachten, de besnijdenis van jongens en meisjes, het homohuwelijk, bijzonder 
wettelijke posities voor religieuze groeperingen of het toestaan van religieuze symbolen 
en kledingsattributen in de publieke ruimte. 
Men kan een bepaalde vorm van systeemscheiding voorstaan, zoals betoogd werd door 
Kuipers met zijn pleidooi voor soevereiniteit in eigen kring. Dat is een duidelijk pleidooi 
voor systeemscheiding.  
Het model sluit die mogelijkheid uit. Een subsysteem is echter altijd onderdeel van het 
geheel en volledige systeemscheiding bestaat niet. Ook de praktijk. Een stringent 
doorvoeren werd afgewezen door het Europese Hof , dat bepaalde dat bij de SGP ook 
vrouwen moeten worden toegelaten tot bestuursfuncties. In moslimgroeperingen zou 
invoering van de Sharia moeten worden toegelaten. Discriminatie op basis van geloof en 
sexe is niet geaccepteerd. 
Juist in een democratie moeten minderheden beschermd worden. Maar democratie geeft 
wel de verplichting minderheden te beschermen.(zie de kolom verzorgen). 
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Bijlage 6. Toelichting op de subsystemen 
Allereerst wordt ingegaan op de bestaansvelden van een individu. Daarna worden 
kort de taakblokken van een organisatie schematisch aangegeven. 

 

Bijlage 6.1. Bestaansvelden van het individu 
 
Variabele 1. Initiatiefnemers 
 
1. Verkrijgen van levenskracht  
Zonder initiatiefnemers als man en vrouw is er geen levenskracht mogelijk. Het leven 
ontstaat. Daar heeft U zelf niets aan kunnen doen. Toch is ook dit bestaansveld van belang 
in het functioneren van het sociale systeem. 
Qua activiteiten kunnen bijvoorbeeld genoemd worden, zijn ouders dankbaar zijn, op 
zoek gaan naar de roots, het leven zien als een cadeau, gebruik maken van de naam, status 
en mogelijkheden van de ouders 
 Het gaat ook om de gevoelens die een rol spelen. Zo kan men zich in het subsysteem 
“verkrijgen van het leven” een gewenst dan wel een ongewenst kind voelen, een moetje, 
een nakomertje. Men kan zich een prins of een prinsesje voelen, dan wel een 
verschoppeling, een paria. Men kan het gevoel hebben dat men voor een dubbeltje 
geboren is en nooit een kwartje zal worden maar het is ook mogelijk dat men het gevoel 
heeft, met een gouden lepel geboren te zijn.  
Het zal, lijkt mij, duidelijk zijn dat dit type gevoelens iemands hele bestaan kan 
doordrenken en een uitwerking heeft op alle andere subsysteem.  
 
2. Het verzorgen van de levenskracht 
Ook het leven moet in stand gehouden worden. In dit bestaansveld “het verzorgen van het 
leven” hebben we enerzijds de levensgenieter maar ook anderzijds de persoon die liever 
nooit geboren was, die verlangt naar de dood, voor wie het verder niet meer hoeft, die het 
wel gezien heeft. We hebben het over personen die van iedere dag een feest proberen te 
maken en over mensen die kunnen genieten van heel kleine dingen. Maar we hebben het 
ook over mensen die nauwelijks meer kunnen voelen dat de zon schijnt, die het niets meer 
uitmaakt wat zij eten, die onverschillig en blasé zijn geworden, voor wie dit leven een 
tranendal is, die defaitistisch zijn, kortom de hypochonder. 
Velen, en met name pubers, kunnen worstelen met de vraag naar hun houding ten 
opzichte van het leven. Ze zijn fysiek op de wereld maar als die niet zo leuk is, komt de 
vraag of zij daar wel willen zijn. Er zijn er die heel bewust de verantwoordelijkheid voor 
hun eigen bestaan nemen en uitgroeien tot sterke persoonlijkheden. Er zijn er ook die dat 
niet willen en tot suïcidaal gedrag komen. Zij willen de levenskracht niet langer verzorgen. 
Tenslotte zijn er ook velen, die aan dit soort vragen naar hun levenshouding geen enkele 
prioriteit geven. 
Het zal duidelijk zijn dat de visie die iemand heeft over het eigen leven leidt tot duidelijke 
gedragskenmerken. Iemand die vreugdevol door het leven gaat, blijgeestig, blijmoedig en 
levenslustig gedraagt zich toch heel anders dan iemand die het leven niet meer ziet zitten. 
 
3. Het werken met de levenskracht 
De levenskracht krijgt gestalte in het ego. We spreken over de persoonlijkheid als we 
het gehele sociale systeem bedoelen en over het ego als we het hebben over bestaansveld 
3, het gebruiken van de levenskracht 
In feite gaat het bij dit bestaansveld om het gevoel van zelfbewustzijn en eigenwaarde. Is 
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wat ik denk en voel belangrijk of is datgene wat mijn ouders, mijn familie of mijn vrienden 
denken en voelen belangrijker? Het is het conflict of jezelf of anderen bepalen wat er gaat 
gebeuren. Die strijd wordt in jezelf uitgevochten. 
Dat innerlijke gevecht wordt des te moeilijker als andere sociale systemen sancties en 
dwang gaan toepassen, via pressiemiddelen, via uitsluiting of zelfs door te dreigen met de 
dood, zoals bij eerwraak het geval is. Maar het wordt ook des te moeilijker als de puber 
geconfronteerd wordt met geheel verschillende prioriteiten, normen en waarden en daar 
zelf uit moet leren kiezen.  
In een standen-, klasse -of zuilenmaatschappij is de vraag van wat wil ik of wat mag ik 
minder belangrijk. Het ik krijgt weinig prioriteit. Je moet doen wat er van je verwacht 
wordt. In een individualistische maatschappij heeft het ik een hoge prioriteit. Je bepaalt 
zelf wat je van het leven wilt maken. Als je dat niet lukt, ben jezelf verantwoordelijk en 
kun je je niet meer verschuilen. 
De levenskracht streeft ernaar, zelf het eigen levenslot te bepalen, vrij te zijn en 
niet overheerst te worden door anderen.  
Het ego geeft leiding aan iemands bestaan, het ego is verantwoordelijk voor de daden van 
de persoonlijkheid.  
Personen die aan dit bestaansveld een hoge prioriteit geven zijn degenen die graag leiding 
willen geven, die zelf de touwtjes in handen willen houden, die zelf willen beslissen, die 
niet afhankelijk willen zijn, die ambitieus en dominant zijn, die macht willen hebben en 
macht willen gebruiken. Het zijn de strebers in ons midden. 
Als zij die pretentie waar kunnen maken zijn ze veelal charismatisch. Als zij die pretentie 
niet waar kunnen maken zijn ze veelal arrogant of ze gedragen zich als een opgeblazen 
kikker, die zich ten onrechte heel wat voelt.  
De mensen, die weinig prioriteit geven aan dit bestaansveld zijn onderdanig en 
bescheiden. Zij voelen zich klein. 
Mensen met een sterk ego durven verantwoordelijkheid te nemen voor hun bestaan. Zij 
hebben aanvaard dat zij leven en hun eigen leven moeten vorm geven. (Zie ook bijlage 16. 
Vorm geven eigen verantwoordelijkheid). 
 
4. Het einde van de levenskracht 
Het stervensproces, het verlaten van de levenskracht kan soms heel moeizaam zijn. 
Sommigen houden de strijd vol omdat zij wachten op de komst van een geliefde. Als die 
er is, gaat het dan opeens heel snel. Je moet kennelijk ook dood willen gaan, de strijd willen 
opgeven.  
Ook zijn er mensen die het leven niet aankunnen omdat belangrijke input hen ontvallen 
is. Zij sterven van heimwee of liefdesverdriet. 
Maar altijd komt er een moment dat strijden niet langer mogelijk is. 
Als men in coma ligt, functioneert het lichaam nog maar de sturing van het ego is 
weggevallen. Bij de dood verlaat de levenskracht het lichaam. 
Weliswaar kan het lichaam nog lang blijven functioneren ten gevolge van allerlei medisch 
technische ingrepen, maar het systeem als geheel is bezweken. Men is klinisch dood. Maar 
dan bent U juridisch nog niet dood.  
 In dit bestaansveld hebben we het over het afscheid nemen van intimi en relaties, over 
het voor het laatst bezoeken van dierbare plekjes en over het regelen van de eigen 
begrafenis met veel toeters en bellen of juist in alle stilte. 
We hebben het over vrede hebben met de naderende dood maar ook over de angst voor 
de dood en het verzet daartegen, soms door wanhopig op zoek te gaan naar nieuwe 
geneesmethoden. 
We hebben het over stervensbegeleiding en palliatieve zorg. We hebben het over 
vraagstukken van zelfdoding en euthanasie (Where love is so strong, there is no right or 
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wrong, uit West side story). 
De wijze waarop iemand omgaat met dit soort vraagstukken in zijn laatste levensfase 
tekent de mens. Sommigen zijn werkelijk dapper. Anderen weer bang. 
Soms is het einde niet meer tegen te houden. Er rest verdriet. Er is dankbaarheid voor wat 
was. 
Ook in dit levensgebied vindt dus een veelheid van samenhangende activiteiten plaats 
waarbij de een duidelijk andere karaktertrekken laat zien dan de ander. 
 
 

Variabele 2. Waarneembaarheid 
 
In onze benadering wordt het lichaam gezien als een resultante. Het lichaam is een 
gevolg van  
* de genetische eigenschappen van de initiatiefnemers  
* de onmisbare levensvoorwaarden als eten en drinken, licht en lucht, warmte en 
   rust. Dat beschrijven we bij variabele 3, nature. 
* van alles wat je doet. Alle activiteiten in je bestaan dragen bij aan je 
waarneembaarheid. Je spieren worden sterker of zwakker, als je meer of minder beweegt. 
Je blijft slank of wordt dik, afhankelijk van onder meer je eetpatroon. Alle activiteiten 
hebben hun neerslag in je neurologische systeem. Je hersenen worden in bepaalde delen 
meer of minder ontwikkeld En met name ook de variabele tijd heeft een onmiskenbare 
neerslag op hoe je eruit ziet, op je zichtbaarheid.  
 
5. Het verkrijgen van waarneembaarheid van je lichaam 
Het feit dat je verwekt bent, al dan niet met een van de vele mogelijkheden tot medisch 
ingrijpen daarbij, bepaalt een groot deel van je bestaan daarna. Je wordt geboren als 
meisje of als jongen, (of in “een verkeerd lichaam“). Je bent gezond of gehandicapt. Je hebt 
de natuurlijke bouw van je ouders. Je bent grotendeels al genetisch bepaald. Er zijn 
kenmerkende gegevens waar je het de rest van je leven mee zal moeten doen, ook 
karakterologisch. (Zie ook bijlagen 7 en 8). 
 
6. Het verzorgen van de waarneembaarheid van je lichaam 
Je zelf mooi opmaken en kleden is belangrijk, voor sommigen zelfs uitermate belangrijk. 
Uren kunnen ze voor de spiegel staan, al dan niet ook naar een bepaald schoonheidsideaal. 
Dagen lang kunnen ze winkelen om maar dat kledingstuk te kopen dat hun figuur het 
mooiste doet uitkomen en dan het trainen om maar goed gespierd over te kunnen komen. 
En het haar. Ook door de vormgeving van het haar laat je zien wie je bent en zelfs ook bij 
welke groep je behoort En je kunt trots zijn op je uiterlijk, of juist niet en je ervoor 
schamen. En die gevoelens over de zichtbaarheid bepalen mede je eetgedrag of het al dan 
niet gebruiken van de zonnebank om maar iets te noemen. 
Men vindt zichzelf mooi en is trots op het eigen lichaam, dan wel vindt men zichzelf lelijk 
en schaamt er zich zelfs soms voor. Dit type gevoelens kan dan weer leiden tot effecten in 
de andere subsystemen, bijvoorbeeld in het omgaan met anderen die men dan al dan niet 
vermijdt. 
 
7. Het gebruik maken van de waarneembaarheid van je lichaam 
Het meest duidelijk doen dat de fotomodellen. Zij maken van dit bestaansveld gebruik om 
variabele 6, het aanbod vorm te geven. Maar iedereen die zijn charmes aanwendt, doet 
feitelijk hetzelfde. 
Het belang van dit bestaansveld kan niet onderschat worden. Bij een eerste kennismaking 
vormt de ander binnen een miniseconde zich een oordeel over je en dat oordeel laat zich 
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moeilijk wijzigen Non verbaal gedrag van je lichaamstaal bepaalt 55 % van de effectiviteit 
van je communicatie. 
 
8. Het einde van de waarneembaarheid 
Bij het ouder worden ga je er onvermijdelijk anders uitzien. Sommigen proberen dat op 
alle mogelijke manieren te voorkomen. Onder meer schoonheidssalons en plastisch 
chirurgen hebben er (een deel van) hun boterham aan te danken.  
En na de  dood willen sommigen niet laten zien wat de dood met hun lichaam gedaan 
heeft. Zij kiezen voor een gesloten kist. Anderen juist voor het tegendeel.  
 
 

Variabele 3. Nature 
 
 9. Het verkrijgen van een goed leefklimaat.  
Een goed leefklimaat is onmisbaar om te kunnen leven. Dat begint al in de moederschoot. 
Was er voldoende voedsel, gebruikte zij veel medicijnen, gebruikte zij veel alcohol? Zo 
zouden er vele aandachtspunten zijn, waardoor een aanstaande moeder het bestaan van 
een kind vorm geeft. Hoe dan ook, reeds in de moederschoot is ook een foetus bezig het 
eigen lichaam vorm te geven. 
Voedsel kan men zelf vergaren of verbouwen, krijgen dan wel kant en klaar kopen, 
hamsteren of ook zelfs stelen. Dat heeft men meer of minder in eigen hand. Sommigen zijn 
veelvraten, verslaafd of gulzig. Anderen zijn juist uiterst matig of zelfs ascetisch. 
In tijden van ontbering en zeker in ontwikkelingslanden of oorlogslanden draait bijna het 
gehele bestaan, min of meer gedwongen, om het vervullen van deze noodzakelijke 
levensvoorwaarden. 
Zonder eten en drinken, zonder rust, zonder warmte, zonder licht en vooral zonder lucht 
is leven niet mogelijk. Een goed leefklimaat is bepalend voor de levensduur. 
 
10. De zorg voor een goed leefklimaat 
Je leefklimaat kan nog zo goed zijn maar je kunt het ook verknallen. Zorgen voor een goed 
milieu, zorgen voor duurzaamheid zoals dat tegenwoordig heet, en zorgen voor je lichaam 
zijn activiteiten in dit bestaansveld. 
Het verzorgen van het lichaam betreft een hele reeks activiteiten om de groei en de 
gezondheid te bevorderen zoals goed eten en drinken, licht en lucht, warmte en rust, 
hygiënische verzorging, training en sport. Er zijn mensen die aan deze activiteiten de 
hoogste prioriteit geven.  
Je kunt ze zien genieten van hun eten, van het zich koesteren in de warmte van de zon en 
het zalig niets doen, Zij zijn gezond en sterk, vitaal, goed doorvoed, zongebrand, goede 
slapers, sportief en getraind. Zorgen voor een goed leefklimaat impliceert ook het 
vermijden van stress en fysiek geweld.  
Er zijn ook mensen die hun lichaam verwaarlozen. Zij eten ongezond, drinken teveel 
alcohol, roken te veel enzovoorts. En zo worden zij ongezond, een bleekscheet, een 
viezerik, een stijve hark, of een nachtbraker. 
Zoals men verheugd kan zijn met het leven, zo kan men dat ook blij zijn met het lichaam.  
Ook mensen die hun lichaam goed verzorgen kunnen ziek worden. Ziek zijn leidt weer tot 
een heel scala van activiteiten. In dat geval kan men – de een sneller dan de ander - allerlei 
soorten therapeuten inschakelen. Voor ieder probleem bij het verzorgen van het lichaam 
bestaan er gespecialiseerde deskundigen. Bezoek aan specialisten bepaalt soms dan de 
hele agenda. 
In tijden van overvloed is het verdelen van voedsel en drank nauwelijks een probleem. In 
tijden van schaarste echter wel. En dan krijgt het vraagstuk van de verdeling een uiterst 
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belangrijke prioriteit. Gaat vader voor? Gaat moeder voor of gaan juist de kinderen voor? 
Het zijn vraagstellingen die in vele streekromans een rol spelen. Is men egoïstisch dan wel 
altruïstisch? Dit soort vragen bepaalt het belang van dit bestaansveld. 
 
11. Het gebruik maken van de mogelijkheden t.g.v. een goed leefklimaat 
U kunt leven in een optimaal leefklimaat met voldoende voedsel en vocht, rust en warmte, 
licht en lucht maar het lichaam moet die input wel goed kunnen verwerken en in zich 
opnemen om dat om te vormen tot energie die men zou kunnen benutten. En iedereen 
weet dat daarbij best het een en ander mis kan gaan.  
Het werken met het lichaam betreft ook de vraag voor welk bestaansveld men hoeveel 
energie wil inzetten. Bij zware lichamelijke arbeid heeft men meer behoefte aan voedsel 
dan bij een bestaan waarbij het lichaam nauwelijks belast wordt. 
De een is zo sterk als een paard, de ander zwak, maar ieder sociaal systeem heeft zijn 
beperkingen. Niemand kan alles doen en zeker niet alles tegelijk. Primair bepaalt het ego 
hoeveel energie waarvoor wordt ingezet. 
Tijdelijk kan men soms roofbouw plegen maar dat vreet energie en daar kan men niet 
mee door blijven gaan. Op een x moment is de accu leeg en moet men deze eerst weer 
opladen door rust te nemen, meer aandacht te besteden aan het verzorgen van het 
lichaam dan wel men gaat een stap te ver en bereikt het moment waarop het lichaam het 
al dan niet tijdelijk moet laten afweten(burn out). 
 
Juist in dit bestaansveld speelt de factor “tijd”, in concreto de leeftijd, een belangrijke rol. 
Van baby tot peuter en kleuter, van puber naar adolescent en volwassene. Men wordt 
iedere dag ouder. Als kind word je groter en sterker maar als bejaarde wordt men zak-ker 
en kleiner. In de ene levensfase heeft men meer fysieke energie dan in de andere. 
De kunst is om die activiteiten te doen die passen bij het eigen fysieke vermogen en te 
kunnen accepteren dat men bepaalde zaken nog niet kan of juist niet meer kan. In het ene 
geval kan men het gevoel hebben de hele wereld aan te kunnen. In het andere geval, dat 
men er niet langer tegen op kan. 
 
In dit bestaansveld plaatsen we ook de sexualiteit in de vorm van eros. Dan ligt het acent 
op het lichamelijk genieten. Sexualiteit in relatie met iemand anders kan leiden tot 
zwangerschap en zwangerschap hoort in dit bestaansveld. Tijdens de zwangerschap 
veranderen de behoeften van het lichaam ingrijpend. Vraagstukken als abortus of adoptie 
kunnen opkomen want de zwangerschap en het geboren kind zullen op alle 
levensgebieden invloed gaan uitoefenen. Het bestaande evenwicht tussen de 
subsystemen moet veranderd worden en dat leidt tot een veelheid van gevoelens.  
 
12. Het einde  
 Het lichaam geeft het op. Tenzij bij calamiteiten wordt soms alleen nog wat vocht 
opgenomen. De ademhaling gaat moeizaam. Ondanks goede palliatieve zorg wordt de 
strijd om te overleven verloren. Het lichaam geeft het op. 
Volgens sommigen kan het nog enige tijd duren voor de levenskracht het lichaam verlaat 
en men fysiek is doodverklaard zoals analoog het leven geweken kan zijn terwijl het 
lichaam kunstmatig in stand wordt gehouden.  
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4. Variabele:  Maatschappelijke erkenning,  

 
13. Verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid 
 Je kunt bestaan als fysiek persoon maar je bestaat pas echt als je een naam hebt en ook 
een rechtspersoonlijkheid bent. Het niet beschikken over de juiste rechtspersoonlijkheid 
leidt tot problemen. Zonder identiteitspapieren geen toegang tot werk of, uitkering, geen 
kans om lid te worden van verenigingen. In feite is men rechteloos. Met een eigen 
identiteit liggen die mogelijkheden open. 
Als een persoon niet (tijdig) is ingeschreven bij de burgerlijke stand of niet over de 
vereiste papieren beschikt is hij rechteloos en stateloos. Dat geldt voor vele asielzoekers. 
Voor hen die dit noodlot treft heeft het verkrijgen van – de gewenste – 
rechtspersoonlijkheid een zeer hoge urgentie. Zij hebben er zeer veel voor over om die 
papieren te bemachtigen, langs legale weg, langs illegale weg of met pressiemiddelen 
zoals zelfs een hongerstaking. 
Dit bestaansveld is te vergelijken met het water uit de kraan. Voor individuen die direct 
na de geboorte zijn ingeschreven is het hebben van de papieren een vanzelfsprekendheid. 
Men heet zus of zo en is Nederlander en ontleent daar een veelheid van rechten aan. De 
anderen worden buitengesloten en kunnen hoogstens rekenen op menslievendheid. 
Soms is men verplicht om bepaalde rechten te kunnen verwerven, bijvoorbeeld om lid te 
worden van een pensioenfonds of om in aanmerking te komen voor een WW uitkering. 
Soms kan men zelf kiezen, bijvoorbeeld bij lidmaatschappen van verenigingen. Wel moet 
men soms eerst aan een aantal eisen voldoen, bijvoorbeeld voor een ballotagecommissie 
verschijnen.  
 
14. Het verzorgen van de rechtspersoonlijkheid 
Als staatsburger valt men onder de wetten van dat land en wordt men geacht die te 
kennen Het behoud van de rechten vereist soms het vervullen van plichten. Dat 
betekent ook dat men verplicht is belasting te betalen, of contributie of om bepaalde taken 
te vervullen. 
 
15. Het gebruiken van de rechtspersoonlijkheid.  
De rechtspersoonlijkheid biedt een veelheid van mogelijkheden. Men is dan gerechtigd 
tot een veelheid van activiteiten.  
Lidmaatschappen, uitkeringssystemen en verzekeringssystemen vergen het vervullen 
van bepaalde diensten of het betalen van premies. Met name bij verzekeringen en 
lidmaatschappen is het telkens opnieuw de vraag of men het wel de moeite waard vindt. 
Bij het aanspraak maken op of recht hebben op datgene dat voortvloeit uit de verkregen 
rechten kan men meer of minder berekenend te werk gaan en meer of minder misbruik 
maken van het systeem. In de ogen van sommigen gedragen anderen zich asociaal. 
Maar ook kan het spel minder elegant gespeeld worden door het toepassen van juridische 
spitsvondigheden, het vakgebied van goede advocaten. Maar ook dat van ambtenaren als 
een verzoek of bezwaar niet in de vereiste ambtelijke juridische brokken hapklaar 
gemaakt is. 
 
16. Het einde van de rechtspersoonlijkheid 
De rechten die iemand ontleend aan zijn rechtspersoonlijkheid kan men verliezen. Zo 
vereist het Nederlander zijn, het nalaten van activiteiten zoals het verbod om in vreemde 
krijgsdienst te gaan. Doet men dat wel dan verliest men zijn staatsburgerschap en wordt 
stateloos.  
Men kan zijn rechten ook gedeeltelijk verliezen. Iedere Nederlander heeft recht op AOW. 
Maar als men een aantal jaren in het buitenland heeft gewoond en geen premie heeft 
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betaald, wordt men procentueel gekort op de AOW uitkering 
Bij bestaansveld 4 en 12 over de dood hebben we gedaan of dat het einde is. Maar je bent 
pas dood als de officiële instanties zeggen dat je dood bent. Zonder dat de burgerlijke 
stand op basis van een doktersverklaring dat feit heeft geaccepteerd, ben je juridisch 
gezien niet dood. Een levensverzekering zal niet aan je nabestaanden worden uitgekeerd. 
 
 

5. Variabele: Zingeving, prioriteiten 
 
17. Het verkrijgen: zingeving  
Het belang van dit bestaansveld is vooral gelegen in de consequenties ervan. De zingeving 
van het bestaan leidt tot duidelijke prioriteiten in iemands leven en daarmee 
samenhangend tot normen en waarden.  
 
Het biedt ook bestaansrecht. Wat heeft het leven voor zin zonder antwoord op de vraag 
naar het waarom. Veelal is de legitimering cultureel dan wel subcultureel bepaald. De 
legitimering wordt je bij wijze van spreken met de paplepel ingegeven en wel des te meer 
naarmate het ontwikkelen van het eigen ego een lage prioriteit heeft in de opvoeding. Bij 
het steeds sterker worden van het eigen ego komt de vraag “wat wil ik van mijn eigen 
leven maken”, steeds sterker naar voren.  
Mensen die dit bestaansveld belangrijk vinden hebben veelal ook aandacht voor 
spiritualiteit. Waartoe zijn wij op aarde, was vroeger een vraag in de katholieke 
catechismus. Het antwoord luidde, we zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier 
en hiernamaals gelukkig te worden. De vraag hoe dat dan moest,werd in ieder geval 
globaal beantwoord met de 10 geboden. Sommigen zien de zin van hun leven in het dienen 
van God. Ook zijn er mensen die noch in God geloven, noch in het hiernamaals. Zij zien 
meer in het hier en nu genieten Je leeft tenslotte maar 1 keer. 
 
Er zijn 72 bestaansvelden die iemand in zijn leven tot de zin van zijn bestaan kan 
maken en daarbinnen nog weer een selectie van bepaalde activiteiten. 
In de westerse wereld wordt het vormgeven aan het eigen bestaan met het accent op 
zelfontplooiing hoog gewaardeerd. “Je moet wat van je leven maken“.  
 
Als voorbeeld, ook het verzorgen van intimi kan de zin van iemands leven worden. Ook 
dieren kunnen zelfs intimi worden. Simon Carmiggelt beschrijft in een van zijn kronkels 
een oude man die zijn hond uitlaat. Zijn vrouw was overleden. Hij zat thuis slechts te 
vereenzamen. Hij bleef lang op bed liggen etc. Toen kreeg hij een hond. Daar nam hij 
verantwoordelijkheid voor. Hij legitimeerde zijn bestaan opnieuw. Die hond moest op tijd 
naar buiten. Die hond dwong hem om een nieuw levensritme te vinden. Die hond werd 
zijn belangrijkste prioriteit. Carmiggelt eindigt zijn kronkel met de vraag, Wie laat nu 
eigenlijk wie uit?  
U kunt natuurlijk kiezen om anderen te helpen maar U kunt natuurlijk niet iedereen 
helpen. De praktijk is dat U veelal pas kiest als er een beroep op U wordt gedaan. 
Er zijn natuurlijk ook mensen die zich minder bezig houden met de vraag naar de zin van 
hun bestaan. “Ik ben er nu eenmaal en moet er het beste van maken”. Zij kiezen niet voor 
een bepaalde prioriteit in hun leven maar streven er naar om zich in alle bestaansvelden 
te gedragen naar gebruikelijke normen. Zij leven meer of minder consciëntieus. 
Trefwoorden in dit bestaansveld kunnen zijn principieel, dogmatisch, fanatiek, 
idealistisch, en zelfs activistisch. 
18. Het in stand houden van de legitimering 
Als de vraag naar de zin van het bestaan eenmaal beantwoord is, is het in stand houden 
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van de legitimering niet moeilijk als men dogmatisch is ingesteld. Alle kritiek erop wordt 
weggewuifd.  
Het wordt nog eenvoudiger als men in een (sub)cultuur leeft met gelijkgezinden. De 
waarden en normen in de groep waarbinnen men leeft worden bepalend voor de eigen 
legitimering en de daaruit voortkomende prioriteiten. Dat was onder meer het geval ten 
tijde van de zuilencultuur. 
Het wordt nog eenvoudiger als er door de gelijkgestemden naar gestreefd wordt alle 
kritiek of strijdige informatie te weren. Men leest bijvoorbeeld alleen de krant, die de 
eigen visie verwoordt in plaats van een aantal waarbij men geconfronteerd wordt met 
verschillende visies. Men kijkt geen TV maar zoekt steun bij elkaar. 
Het in stand houden van de legitimering kan daarentegen erg zwaar en moeilijk worden 
door de consequenties die de legitimering met zich mee kan brengen. Soms moet men 
veel over hebben voor zijn levensovertuiging. Dan komt de vraag op of het dat allemaal 
waard is. Die vraag is vooral relevant voor fanatici met betrekking tot welk levensdoel 
dan ook. Fanatici geven 1 bestaansveld of een activiteit daarbinnen de hoogste prioriteit.  
 
19. Het vorm geven van de zingeving 
Heeft men de prioriteiten eenmaal toegekend, dan heeft dat effecten op alle andere 
subsystemen door de onderling afhankelijkheid. De subsystemen met de hoogste 
prioriteit komen het eerst in aanmerking als er een beroep gedaan moet worden op de 
andere subsystemen. Alles wat men heeft wordt bij wijze van spreken in dienst gesteld 
van het subsysteem met de hoogste prioriteit en zo verder. 
Als voorbeeld, een fanatieke topsporter geeft het gebruik maken van zijn lichaam de 
maximale prioriteit en heeft er alles voor over, met af en toe de verzuchting, dat je er toch 
wel veel voor moet laten staan of pas achteraf, dat men er toch wel heel veel voor heeft 
moeten laten staan. 
Het zorgen dat de prioriteiten gerealiseerd kunnen worden geeft zin aan het bestaan, 
biedt de mogelijkheid om te leven naar eigen overtuiging en geeft de kracht om 
moeilijkheden te overwinnen. Want moeilijk kan het worden. 
Het werken met prioriteiten en het leven volgens de daaruit afgeleide normen en waarden 
ofwel het leven naar eigen idealen leidt tot existentiële motivatie.  
 
 20. Het afstand nemen van de legitimering, prioriteiten, de normen en waarden 
Verheugd kan men soms terug kijken op het eigen bestaan. Men is tevreden als men beziet 
wat men van het leven gemaakt heeft.  
Maar soms moet men al tussentijds vaststellen dat de inzet achteraf onjuist is geweest. 
Oh, wat kan dat een pijn doen. Naarmate men zich meer heeft ingezet voor de eigen 
overtuiging, voor het eigen ideaal, is het des te pijnlijker te moeten toegeven en beseffen 
dat het ideaal niet langer haalbaar is of misschien wel altijd een illusie is geweest. Alle 
opofferingen schijnen voor niets geweest te zijn. 
“Wat is dan nog de zin van mijn leven. Ik kan net zo goed dood zijn. Mijn hart is eruit 
gerukt”. 
Lang heeft men de twijfel die opkwam weten te onderdrukken. Hoe langer de twijfel 
onderdrukt werd, hoe moeilijker het wordt toch te moeten toegeven. Frustratie ligt voor 
de hand. Wanhoop en depressiviteit zijn zeker niet uitgesloten.  
De noodzaak zich opnieuw te bezinnen over de eigen legitimering dringt zich op en 
eenmaal gevonden moet het leven (totaal) anders worden ingevuld. Opnieuw moet men 
diep bij zichzelf te rade gaan.  
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6. Variabele: Het aanbod 
 
21. Verkrijgen van het aanbod 
Soms is dit bestaansveld nauwelijks een probleem. Zeker vroeger was dat zo. De zoon ging 
hetzelfde doen als zijn vader. De dochter hetzelfde als de moeder.  
Soms is het verkrijgen van een aanbod ook geen probleem. Je wordt door anderen 
gevraagd om iets te gaan doen. 
Maar zeker voor jongeren is de vraag wat zij willen gaan doen, wat zij anderen te bieden 
hebben een belangrijk probleem. Ze weten niet wat ze willen gaan studeren of ze hebben 
totaal geen zicht op de veelheid van beroepen die er zijn en daarmee ook geen visie op 
wat zij anderen te bieden zouden hebben. 
Bovendien zijn vele beroepen in de toekomst door de automatisering en robotisering 
veranderd dan wel verdwenen. Wat is de juiste keuze? 
Het aantal studenten dat tot het inzicht komt dat zij de verkeerde studiekeuze gemaakt 
hebben ligt nogal hoog terwijl anderen dat pas op latere leeftijd willen toegeven. 
De kunst is om je talenten te ontdekken en die zoveel mogelijk te verbeteren, 
Een goede ingang is de vraag wat je leuk vindt om te doen. Zie daartoe bijlage 21, 
mogelijke motieven om te werken.Dat zijn beroepsmatige mogelijkheden maar ook 
kansen op het gebied van de persoonlijke groei en de betekenis die men als persoon voor 
anderen kan betekenen. 
Naast een beroepsmatig aanbod zijn er overigens nog vele andere mogelijkheden om iets 
voor anderen te betekenen. 
 
22. Het verzorgen van het aanbod 
Je kunt wel wat willen worden maar dat moet je dan ook nog waar zien te maken. Tussen 
wensen en willen ligt soms heel veel ruimte. Je moet op koers blijven en de uitgestippelde 
weg gaan volgen. Dat kan de nodige eisen stellen aan het uithoudings- en 
doorzettingsvermogen. 
Maar soms is het spreekwoord van toepassing Beter ten halve gekeerd, dan ten hele 
gedwaald. In ieder geval is in de huidige maatschappij een education-permanente 
noodzakelijk. De veranderingen in de verschillende beroepen en de 
beroepsmogelijkheden gaan snel. 
 
23. Het gebruiken van het aanbod 
Het leven bestaat uit geven en nemen en door je ontwikkeling heb je iets te bieden dat ook 
voor anderen op de een of andere manier waardevol blijkt te zijn. Je bent creatief en 
productief. En daar kun je van genieten en er trots op zijn. Het biedt je mogelijkheden en 
geeft houvast in je bestaan.  
Werkgelegenheid is voor velen een middel voor een optimaal bestaan, voor anderen het 
belangrijkste bestaansveld in hun leven. Voor sommigen is het spelen van de beroepsrol 
een uiterst belangrijke prioriteit. Voor sommigen zelfs de belangrijkste. Als het werk 
wegvalt, verliezen ze = zij het veelal tijdelijk = hun identiteit. 
Soms past de beroepsrol niet bij de visie die men op zichzelf heeft. Men moet dan de eigen 
identiteit geweld aan doen om de beroepsrol te kunnen spelen. 
Werkloos zijn heeft een veelheid van negatieve gevolgen. Hoge werkloosheidscijfers 
leiden tot een pessimistisch toekomstbeeld met kans op ontwrichting van de 
samenleving. En door de steeds verregaande robotisering zal de werkloosheid steeds 
verder toenemen. Het World Economic Forum verwacht dat door de robotisering tot 2020 
7,1 miljoen arbeidsplaatsen verdwijnen en dat er 2 miljoen nieuwe functies bijkomen116.  

 
116  De stentor Magazine van 2/3-4-'16. 
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Wereldwijd gezien wordt werkloosheid dus een steeds groter probleem.  
Zolang de betekenis van werk vooral wordt gezien als middel om inkomsten te verwerven 
en dus tot onderschatting van de andere motieven = en daarmee ook tot onderschatting 
van vrijwilligerswerk = wordt het onoplosbaar.  
 
Sommigen vinden hun werk zo leuk dat ze het bijna voor niets zouden willen doen  
en moeten er niet aan denken om met pensioen te moeten. Anderen ervaren het als een 
zware last.  
Dat geldt met name ook voor zware lichamelijke arbeid, zeker voor ouderen 
Gezondheidseconoom Bastian Ravesteijn zou hebben aangetoond dat fysiek zwaar werk 
op latere leeftijd vergelijkbaar blijkt met het gezondheidseffect van 16 maanden ouder 
worden117.  
Overigens kunnen ook vraagtekens gezet worden bij de relatie tussen de inhoud van het 
werk en het inkomen dat daarbij hoort. De weegfactoren in het functie classificatie 
systeem zijn over het algemeen positiever voor hoofdwerkers dan voor handwerkers. 
 
Voor velen is het moeilijk voor zichzelf duidelijk te maken waarin zij goed zijn en wat zij 
anderen te bieden hebben tegen welke waardebepaling. Sollicitatietrainingen en 
outplacementbureaus bieden op de arbeidsmarkt dan ondersteuning. Op bepaalde 
terreinen, zoals in de sport zijn er weer makelaars die de aankoop begeleiden.  
 
24. Het afvoeren 
De tijden veranderen snel. De ontwikkelingen in welk vakgebied dan ook gaan zo snel dat 
je moeite moet doen om bij te blijven zodat je je aanbod steeds verder kunt vernieuwen. 
De tijd dat je in je hele leven hetzelfde werk op dezelfde manier kunt blijven doen is 
voorbij. 
Je zult je telkens opnieuw moeten bewijzen. 
 
 

7. Variabele: Intimi 
 
Woord vooraf 
Communiceren doet men met anderen. Die anderen kunnen voor ons zijn 
* intimi, sociale systemen met wie men in meerdere bestaansvelden contacten 
 heeft  
* relaties met wie men slechts in enkele bestaansvelden contacten heeft  
*  klanten, die dat willen hebben wat U te bieden heeft en 
*  leveranciers, waarbij men tegen betaling iets krijgt 
Het onderscheid is gradueel maar het vergt andere activiteiten en gedragskenmerken. 
Als U naar de kapper gaat, bent U op dat moment zijn (betalende) klant en hij de 
leverancier. Uw haardos is voor hem de grondstof. Als U met een beenbreuk naar een 
chirurg gaat, bent U zijn klant, hij de leverancier en uw beenbreuk zijn grondstof 
In veel tehuizen wordt bewust de hulp van de ouderen die daar verzorgd worden 
ingeroepen om mee te werken bij bepaalde activiteiten. Zij kunnen op die manier ook voor 
anderen in het huis iets betekenen. In feite zijn zij dan niet alleen klant maar ook 
leveranciers. Van consument als klant wordt men prosument, zowel producent als 
consument.  
Daarnaast ontstaan er ook, bij een langduriger verblijf, relaties. Men leert elkaar kennen 
op meerdere bestaansgebieden. In een aantal gevallen groeit dat nog verder uit en wordt 
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men werkelijk intimi. 
Dezelfde persoon kan aldus klant, relatie, intimus of producent zijn. Het hangt af van wat 
men samen op welk moment hoe doet. 
Maar het is nog gecompliceerder. In een verzorgingshuis is een zorg behoevende oudere 
voor de organisatie primair een klant, hoewel dat -ten gevolge van het financierings-
systeem- nogal eens vergeten wordt. Maar bovendien ook grondstof waarmee men iets 
moet doen. (zie ook paragraaf 12.2. Mensbeelden en de kwaliteit van de dienstverlening). 
Hoe ingewikkeld kunnen relaties zijn. Maar toch is het onderscheid van belang want in de 
verschillende relaties gaat men anders met elkaar om. Op het moment dat de oudere 
grondstof is, is de relatie uitgesproken verticaal. Dat neemt niet weg dat men ook met 
grondstof uiterst keurig dient om te gaan. Op het moment dat de oudere een intimus is 
geworden is de relatie uitgesproken horizontaal. 
 
25. Het verkrijgen van intimi: 
Het verkrijgen van intimi gaat als kind zonder enige moeite. Men heeft zijn ouders 
gekregen en eventueel broertjes en zusjes. Daarna komen de vriendjes en vriendinnetjes 
maar ook dat wordt grotendeels nog door de ouders bepaald. De school waar men naar 
toe gaat, de buurtgenoten waarmee men al dan niet mag spelen. Ook op die leeftijd zien 
we al diepe vriendschappen ontstaan. Maar als puber en als adolescent verandert de 
situatie. Zelf gaat men op zoek naar vrienden en vriendinnen of naar een levenspartner. 
Dat vergt investeringen. Men moet naar plekken gaan waar men de ander kan ontmoeten. 
Uitgaan en reislustig op stap gaan enz. Over dit thema zijn boeken vol geschreven. 
Mensen kunnen zeer van elkaar verschillen in prioriteit die men aan dit subsysteem geeft. 
De een met een lage prioriteit is te zien als een echte Einzelgänger. Die is liever alleen. De 
ander zoekt graag mensen om zich heen. Een gezelligheidsmens geeft dit een hogere 
prioriteit. 
Van belang is ook de wijze waarop men die ander tot zich toe laat. 
De een is meer gesloten. Het effect is eenzaamheid. Men is eenzaam zelfs tussen zeer vele 
relaties. Men heeft dan geen intimi. De ander is meer open en laat anderen makkelijker 
tot zich toe. Hij kan alleen zijn maar is niet eenzaam. 
Van contacten met intimi kan men genieten maar ook zijn juist de intimi degenen die je 
het meest pijn kunnen doen. Je hebt ze binnen gelaten in je sociale systeem en daardoor 
ben je kwetsbaar geworden. 
Sommigen genieten enerzijds zeer van de intimiteit met de ander maar vrezen 
tegelijkertijd om gekwetst te worden. Intimi zijn mensen met wie men zich open stelt op 
meerdere bestaansgebieden. Telkens wanneer men zich opnieuw open stelt op een nieuw 
bestaansgebied neemt men een risico om gekwetst te worden. Stel dat het op dat 
bestaansgebeid niet klikt wat dan? Aan de ene kant wil men de relatie uit diepen, 
anderzijds is men er bang voor. 
Op grond daarvan willen zij slechts een zeer beperkt aantal intimi hebben en de anderen 
houden ze meer op afstand. Maar van die intimi willen ze dan ook genieten De partner 
kan deze benaderingswijze daarentegen beleven als claimgedrag. 
Bijna ieder stel staat voor de vraag, hoe intiem men met de ander wil worden ofwel 
hoeveel subsystemen men met de ander gaat delen. Dat gaat stapje voor stapje, van samen 
uit tot samen naar relaties en vrienden gaan, van samen genieten van elkaars lichaam tot 
samen een huis gaan zoeken en dan daarvoor samen financiële verantwoordelijkheid 
voor nemen tot tenslotte het opgaan van ieders financiële vermogen in een gezamenlijk 
vermogen en het verkrijgen kinderen.  
 
 
 26. Het verzorgen van intimi 
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Goede vriendschappen vergen onderhoud. Daar moet je aan werken. Dat schept 
verplichtingen die je niet zomaar op zij kunt zetten zonder scheuren in de relatie te 
riskeren. Het is een kwestie van geven en nemen. Het is een zorgen voor elkaar, zeker ook 
voor kinderen. 
Een kwestie van geven en nemen betreft ook de sociale controle. Enerzijds kan die sociale 
controle beleefd worden als knellend, zo niet verstikkend en wil men de sociale afstand 
vergroten, anderzijds geeft het velen ook een gevoel van veiligheid en geborgenheid. 
Als de eigen prioriteitsstelling en de daarbij horende normen en waarden verschilt van 
die met intimi en relaties zodat verschillen in gedrag, attituden, in houdingen, in cultuur 
duidelijk worden, liggen conflicten voor de hand. Men komt dan in conflict met de andere 
sociaal systemen die zeer dierbaar kunnen zijn. 
 
Een veel voorkomend cultuurconflict is dat van de houding tegen het individualisme. 
In de West Europese cultuur staan begrippen als zichzelf kunnen zijn, zelfontplooiing en 
zelfontwikkeling hoog in het vaandel, ofwel men geeft prioriteit aan dat bestaansveld. In 
andere culturen is dat minder het geval en tel je als individu nauwelijks mee. Het gaat dan 
in dit bestaansveld om de prioriteit voor zichzelf, om de familie of concreter nog om de 
eer van de familie of van het vaderland. 
 
27. Het gebruiken van intimi  
Het gebruiken is hier een slecht passende term. Intimi gaan met elkaar om op een wijze 
waarin zij zich meer of minder voor elkaar openstellen. Zij gaan samen dingen doen, gaan 
samen dezelfde dingen ervaren, gaan samen van dezelfde dingen genieten en helpen 
elkaar om van het leven iets te maken. Ook Amor kan daarbij een belangrijke factor zijn. 
Samen kun je meer dan alleen denken de teamwerkers. De gezamenlijke inzet is op zich 
reeds fijn en stimulerend en schept soms geheel nieuwe perspectieven Men helpt elkaar 
over de dode punten heen. De solist denkt daar echter geheel anders over.  
 
28. Het beëindigen van de intimi  
Ook zeer goede vriendschappen kunnen eindigen en worden verbroken. Soms werkt de 
fijn afstemming niet zo goed en ontstaan er fricties. 
Als het je overkomt, voel je soms in de steek gelaten, verstoten, voel je soms bestolen, 
bedonderd, belazerd. Anderen zijn blij dat er een einde aan is gekomen. 
Bij huwelijksrelaties volgt er een echtscheidingsproces. Als beiden het willen verloopt dat 
veelal soepel. Als een van beiden niet wil, kan het pijnlijk en langdurig zijn. Soms vindt 
een van beiden het vastlopen zo ernstig dat er moordpogingen worden ondernomen op 
de vroegere partner. En soms eindigt de relatie met de dood. 
 
 

8. Variabele: Relaties  
 
29. Verkrijgen 
Relaties zonder inhoud zijn zeepbellen. Er moet altijd een reden zijn om relaties aan te 
gaan. Er moet een onderwerp zijn waarin men gezamenlijk belangstelling heeft.  
(Hoewel dat in het tijdperk van de sociale media misschien niet meer opgaat. Misschien 
moet er nog een categorie toegevoegd worden en wel kennissen. Er wordt informatie 
uitgewisseld over het eigen doen en laten maar men kent elkaar niet en heeft elkaar nog 
nooit gezien. Het gaat om het aantal kennissen. Hoe meer kennissen, hoe meer status). 
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Het verkrijgen van relaties vergt doorgaans minder investering dan het verkrijgen van 
intimi. Men zoekt gerichter. Men wil iemand ontmoeten om samen een bepaald iets te 
gaan doen. Het contact is beperkt tot een enkel bestaansveld. 
Sommigen kennen het verkrijgen van relaties een zeer hoge prioriteit toe. Het gaat bij hen 
niet om kennis en geld, maar om relaties. Hoe meer relaties, hoe meer mogelijkheden en 
status men heeft. Het aantal mensen dat trots een foto toont waarop zij staan wanneer zij 
een belangrijke persoonlijkheid de hand mogen drukken is nauwelijks te tellen. Aan die 
ene minuut dat zij die persoon mochten ontmoeten ontlenen zij status. Zij hebben de 
invloed van de vitamine R begrepen. 
 
30. Verzorgen 
Het goed verzorgen van relaties is bijna een kunst. Men houdt niet te veel maar ook niet 
te weinig contact en zoekt daar de passende aanleidingen bij. Men houdt de relatie trouw 
in stand, veelal door samen dingen te gaan doen. Men geeft de ander geschenken. Men 
neemt contact met elkaar op als men iets voor de ander kan betekenen. 
Voor sommigen is het de grootste prioriteit in hun leven, door anderen aardig gevonden 
te worden. Zij bieden hun relaties alle mogelijke hulp en diensten aan, staan altijd klaar 
en kunnen zeer moeilijk neen zeggen. Jammer genoeg beloven zij dan dikwijls meer dan 
zij waar kunnen maken, hetgeen bij zichzelf leidt tot prioriteitsproblemen en bij de ander 
ergernis geeft en zo hebben de goede bedoelingen weer een negatief resultaat. 
 
31. Gebruiken 
Hoe meer relaties, hoe meer mogelijkheden om op anderen een beroep te doen. Aldus 
heeft men een groot probleemoplossend vermogen. 
 Men heeft niet voor niets in het verkrijgen van relaties geïnvesteerd en dat moet 
revenuen opleveren Men schroomt daarom niet om te gelegener tijd een beroep op die 
ander te doen. Sommigen zijn meester in het gebruik van de vitamine r en buiten hun 
status volledig uit. Juist mensen in nood hebben goede relaties nodig  
 
32. Beëindigen 
Als de relatie niet langer zinvol wordt geacht, wordt die gaandeweg steeds meer 
oppervlakkig. Dan breekt men die af of laat de relatie langzaam doodbloeden. 
In dat laatste geval wil men soms ook eerst ervaren of de ander niet het initiatief wil 
nemen zodat men ook weet of de ander de relatie zinvol acht. In die zin stelt men zich 
tijdelijk afwachtend op. 
  
 

9. Variabele: Leveranciers  
In dit bestaansveld hebben we het niet over iets doen voor intimi en relaties. We hebben 
het over iets doen voor derden tegen betaling.  
Als leverancier bepaal je wat de het sociaal systeem verlaat en in ieder geval het aanbod. 
Je bewaakt de grens van het systeem en beveiligt die. 
 
33. Verkrijgen 
Het leven bestaat uit geven en nemen. Maar er moeten anderen zijn die dat willen hebben 
wat jij te geven hebt. Je hebt dus klanten nodig. 
 
In de huidige maatschappij is de arbeidsprestatie het belangrijkste dat iemand tegen 
betaling probeert aan de man te brengen. Waar vind je dus een goede werkgever?  
Waar vind je iemand, die jouw producten graag wil hebben? 
En een belangrijk element daarbij is de prijsstelling. Dikwijls gaat de betaling voor 
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arbeidsprestaties, goederen of diensten via al dan niet vaste of tijdelijke contracten, 
waarbij de waardebepaling en condities collectief zijn vastgesteld (arbeidscontracten, 
leveringsvoorwaarden). 
Waar dat niet het geval is, is de waardebepaling een kwestie van vraag en aanbod en wat 
daarbij gangbaar is. En als U iets zeldzaams te bieden heeft is het de vraag “Wat de gek er 
voor geeft?” 
Sommigen zijn uitstekend in staat om zichzelf te verkopen Zij zien het verkopen als een 
soort wedstrijd De wil om te slagen en het vermogen zich zo te presenteren dat de klant 
het gevoel heeft dat de verkoper zich werkelijk interesseert in de wensen van de 
potentiële klant zouden van doorslaggevende betekenis zijn. 
 
Naast de arbeidsprestatie zijn er ook meer incidentele situaties waar anderen een beroep 
op je doen. Er zijn weinig mensen aan wie nooit gevraagd wordt om iets voor een ander 
te doen in ruil voor betaling, al bestaat die betaling bijvoorbeeld maar in het aardig 
gevonden worden.  
 
34. Verzorgen 
In de huidige maatschappij streeft een werknemer, die zijn arbeidsprestatie probeert te 
verkopen, zoveel mogelijk naar een vast contract. Dat geeft structuur in het leven en 
betekent bovendien een vast inkomen, De kunst is dus om ontslag te voorkomen. 
 
35. Gebruiken 
Die activiteiten bij het verzorgen van klanten (werkgevers / afnemers) zijn er niet alleen 
om de klant te behouden en te verleiden tot nieuwe aankopen. Het gaat er ook om, de 
klant te gebruiken door aan te sturen op mond tot mond reclame.  
 
36. Beëindigen  
Carrière maken betekent ook telkens te streven naar positieverbetering en dus zelf weer 
als leverancier op zoek gaan naar nieuwe klanten. 
De zzp’er is noodgedwongen telkens opnieuw op zoek naar klanten maar streeft 
tegelijkertijd naar behoud, door goede prestaties en nazorg. 
 
 

10. Variabele: Klanten  
 
37. Verkrijgen 
Er zijn 18 variabelen die nodig zijn om goed te kunnen bestaan. Je bent dus voortdurend 
een klant. Relevant zijn daarbij alle activiteiten die we genoemd hebben bij het verkrijgen 
in het algemeen. Het verkrijgen impliceert activiteiten als:  
* het in kaart brengen van de omgeving,  
* selecteren wat men wel of niet wil hebben,  
* een keuze maken,  
* onderhandelen,  
* besluiten, en  
* preventief de omgeving naar zijn hand zetten en  
* in de concurrentiestrijd met anderen hun mogelijkheden van verstoren.  
Maar ook het zich wapenen tegen opdringerigheid en bedrog. 
 
Deze veelheid van activiteiten worden veelal teruggebracht tot standaard gedrag. Je koopt 
in bij vaste winkels/ leveranciers. Daarbij spaar je dus veel tijd en moeite uit maar net als 
met vooroordelen, kun je ook uitstekende kansen missen. Om dat te voorkomen, zeker bij 
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wat meer incidentele en grote aankopen, kun je een lange speurtocht maken voordat je 
besluit, al dan niet ook via internet. 
De een is meer geneigd tot standaard gedrag. De ander houdt meer van afwisseling. 
En soms ligt het plezier in de speurtocht zelf. Velen vinden winkelen gewoon leuk. 
 
38. Verzorgen 
Een goede leverancier wil jou als klant verzorgen maar jij als klant kunt ook de leverancier 
verzorgen. Zeker in kleine dorpen willen mensen dat de leverancier blijft bestaan en dus 
kopen zij bij hem, ondanks het feit dat hij wat duurder is. 
 
39. Gebruiken 
Soms kun je juist als vaste klant extra gunstige condities los weken bij de leverancier, al 
dan niet onder het motto “ Anders ga ik naar een ander!”. 
 
40. Beëindigen 
Dat doe je dus dan ook, zeker als je koopjesjager bent. 
 
Om te kunnen bestaan heb je input nodig. Dus zoek je leveranciers die je dat kunnen 
bieden.  
 
 

11. Variabele: Taal/ Communicatie  
 
41. Verkrijgen 
Kunnen communiceren is een levensnoodzaak. Het verkrijgen van een taal begint bij de 
eerste woordjes die een kind spreekt. Taalvaardigheid, het kunnen spreken van (op zijn 
minst) 1 taal is een noodzaak voor ieder sociaal systeem. 
Taal is noodzakelijk om contact te kunnen maken met anderen maar taal is ook van grote 
invloed op het denkvermogen. Soms schieten woorden tekort om te kunnen uitdrukken 
wat men ziet en voelt. 
Naast het leren spreken zijn leren lezen en schrijven eveneens belangrijke prioriteiten en 
tegenwoordig ook het kunnen omgaan met de computer, e-mailen, chatten en internetten. 
Zeker in een moderne maatschappij zijn dit bijna evenzeer basis vaardigheden geworden. 
Met de moderne technieken van computer, mobiele telefoon en televisie ontwikkelen zich 
geheel nieuwe communicatiemogelijkheden. 
Voor velen is aandacht voor kunst en muziek en het ontwikkelen van een kunstgevoel en 
een gevoel voor muziek evenzeer een levensnoodzaak. 
Ook de non verbale of lichaamstaal is van belang en ook dat kan men tegenwoordig in 
cursussen optimaliseren. 
Sommigen onder ons hebben een talenknobbel. Zij leren een taal spelenderwijs. 
Moeiteloos spreken zij meerdere talen. Het verstaan van de taal van de muziek en die van 
de kunst vergt weer andere kwaliteiten Er zijn mensen die ziende blind en horende doof 
zijn. De een leert nu eenmaal makkelijker dan de ander maar naast de aangeboren 
vaardigheden is ook de prioriteit die men aan het leren wil geven van groot belang. 
 
42. Verzorgen 
Ook informatie-uitwisseling moet verzorgd worden. Taalbeheersing moet worden 
bijgehouden zoals ieder weet die op school een vreemde taal geleerd heeft en er daarna 
jarenlang niets meer mee heeft gedaan. Opfrissen ervan is dan een must. 
De eigen taal of het eigen dialect draagt voor sommigen zeer bij tot het beleven van een 
eigen identiteit. Men is Nederlander als men Nederlands spreekt en Fries als men Fries 
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spreekt. Groninger als men Gronings spreekt. En als men dat belangrijk vindt zet men zich 
in voor het behoud van de eigen taal of het eigen dialect. 
Het geschreven woord dient eveneens goed onderhouden te worden en zo nodig ook te 
worden gerestaureerd. Idem voor de kunst en de muziek. 
Juist op het gebied van de kunst krijgt dit bestaansveld veel aandacht. Denk bijvoorbeeld 
aan de musea. 
Juist met de ontwikkeling van de informatie technologie wordt het verzorgen / bewaken 
van de privacy een steeds grotere uitdaging. 
In bijlage 16. Vorm geven van het eigen verantwoordelijkheid, wordt de invloed van de 
informatietechnologie geschetst, waarbij het onderscheid tussen privé en publiek steeds 
verder wordt opgeheven. 
 
43. Gebruiken 
Het gebruik van taal, informatie technologie, kunst en muziek biedt de mogelijkheid tot 
communiceren en publiceren. Men is meer of minder communicatief en creatief. En ook 
de behoefte daaraan verschilt van mens tot mens. De een is van nature zwijgzaam of kan 
goed luisteren, de ander kletst honderd uit.  
 
44. Afvoeren 
Ook het taalgebruik kan veranderen. Nieuwe woorden ontstaan. Andere woorden worden 
ouderwets, niet meer gebruikt of veranderen van betekenis. Deze veranderingen treft 
men zeker aan in de informatietechnologie, de muziek en de kunst. 
 
 

12. Variabele: Ruilmiddelen  
 
Onder ruilmiddelen verstaan we vanzelfsprekend geld maar niet uitsluitend. Men kan ook 
feitelijk ruilen of betalen in natura. Maar ook immaterieel kan men ruilen, bijvoorbeeld 
door het geven van een schouderklopje of het geven van een compliment. Het begrip 
ruilmiddelen is dus meer omvattend dan geld. 
 
Er bestaan grote verschillen in mensen in de manier waarop men met geld omgaat. 
Primair is er de vraag hoe belangrijk iemand geld vindt in zijn bestaan. Er zijn mensen bij 
wie alles om geld draait maar ook anderen die hun prioriteiten geheel anders leggen. In 
bepaalde kerkelijke kringen beziet men het geld als het slijk der aarde en als het middel 
van satan bij uitstek.  
Secundair zijn er grote verschillen in prioriteit die men aan de bestaansvelden in deze rij 
toekent. 
De een doet alles om maar geld te verdienen. De ander legt het accent op het sparen, kan 
zuinig zijn en wil het graag oppotten. De derde legt het accent op de wijze waarop hij het 
geld wil verdelen. Uiterst nauwkeurig wordt er begroot en gebudgetteerd. De vierde wil 
het besteden en van alles kopen onder het motto dat geld moet rollen, is voorstander van 
het consumentisme en ziet wel wanneer het geld op is. 
 
45. Verkrijgen 
We hebben reeds beschreven dat er vele activiteiten mogelijk zijn om geld te verwerven. 
De meest gangbare vorm is echter dat men een bepaald product aanbiedt of een bepaalde 
dienst en die wil verkopen. Daarbij zijn er twee zaken van belang en wel, welke waarde, 
welke hoeveelheid geld is een product of dienst waard en waar vindt men iemand die dat 
wil betalen. Als men geld verdiend heeft moet men het goed besteden.  
46. Verzorgen 
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Heeft men tijdelijk een overschot dan moet men dat deel goed bewaren door het veilig op 
te bergen, te beleggen, te sparen of op te potten  
Zo mogelijk moet men ook een appeltje voor de dorst bewaren. 
 
47. Gebruiken 
Het geld moet verdeeld worden over de verschillende subsystemen. Men moet 
budgetteren, men moet het huishoudboekje bijhouden (werken met geld). 
Men moet het geld verdelen over de verschillende subsystemen om de 
verkrijgingprocessen in staat te stellen hun werk te doen(iets te kunnen kopen) maar ook 
om de overige processen goed in stand te houden. 
Ik denk hierbij ook aan een citaat van Steinbeck als hij in de prachtige roman De 
Druivenplukkers betoogt dat solidariteit onder de armen het grootst is.  
 
48. Bij het uitgeven denken we aan het spanningsveld tussen solvabiliteit en liquiditeit. 
Sommige mensen hebben vermogen genoeg maar het geld zit vast, bijvoorbeeld in de 
overwaarde van het eigen huis of langlopende leningen. Wil men als men snel geld nodig 
heeft dit dan wel of niet vrijmaken?  
  
We verwijzen verder ook naar bijlage 29. Het economendebat. 
 
 

13. Variabele: Mobiliteit  
Mobiliteit betreft het vermogen om zich te verplaatsen, kruipend, lopend of met een 
vervoersmiddel. 
 
49. Verkrijgen 
Vervoersmiddelen kunnen worden gehuurd. gekocht en geleased. En dat kan men alleen 
doen maar tegenwoordig ook met anderen samen, analoog aan het witte fietsen plan van 
de provo’s. Die ideeën worden trouwens al in meerdere steden toegepast. 
 
50. Verzorgen 
De auto moet bij wijze van spreken iedere week gewassen worden. Ook zijn er mensen 
die enthousiast aan hun vervoermiddel kunnen sleutelen. Anderen interesseert dat in het 
geheel niet. Als er gesleuteld moet worden dan besteden zij dat graag uit. 
 
51. Gebruiken 
De een pakt makkelijk de fiets, de trein, de auto of het vliegtuig, afhankelijk van de situatie. 
De ander werkt het liefste van huis uit eventueel met behulp van de moderne 
informatietechnologie. 
Bij gebrek aan ruimte of beschikbaarheid van de vervoersmiddelen kunnen onderling in 
het systeem grote spanningen ontstaan. Verdelingsproblemen kunnen tot grote conflicten 
leiden. 
 
52. Afvoeren. En tenslotte speelt ook hier weer het vervangingsvraagstuk. 
 
 

14. Variabele: Plaats  
De wijze waarop men in het leven staat wordt mede bepaald door deze variabele. De een 
kijkt letterlijk verder dan zijn neus lang is en die scope leidt tot een bredere visie omdat 
men geconfronteerd wordt met geheel andere culturen. 
Sommigen zijn van karakter zeer plaats gebonden. Zij komen bij wijze van spreken nooit 
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verder dan het eigen dorp en voor hen heeft dit bestaansveld dan ook een lage prioriteit. 
Anderen zijn zelfs mondiaal georiënteerd en doen niets liever dan reizen. Bij hen heeft dit 
bestaansveld een hoge prioriteit. 
 
53. Het verkrijgen  
Het zoeken naar een plaats waar men al zijn activiteiten kan doen plaats vinden kan in 
een bepaalde levensfase een uiterst hoge prioriteit krijgen en, zo men eenmaal dat 
geregeld heeft, kan die prioriteit dalen. Slaagt men er niet in een vaste plaats te vinden 
dan is men zonder vaste woon en verblijfplaats en dakloos. 
 
54. Verzorgen 
Kiest men eenmaal voor een bepaalde plaats dan is onderhoud noodzakelijk. Het huis 
moet goed in de verf zitten en de stofdoek wordt niet gespaard. Anderen zeggen wel wat 
anders te doen te hebben. 
 
55. Gebruiken 
Logistieke problemen voor wat de huisvesting betreft hebben bij de een ook weer een 
hogere prioriteit dan bij anderen. Sommigen zijn bij voortduring bezig het huis anders in 
te richten. 
 
56. Afvoeren 
Ook bij de huisvesting is het de vraag wanneer men die moet vervangen. Verhuizen heeft 
voor- en nadelen. 
 
 

15. Variabele: Tijd  
 
57. Verkrijgen 
Uitstel vragen is een oplossing,bij het verkrijgen van tijd. Evenzo kan men onderhandelen 
over de gewenste beschikbare tijd maar men kan ook extra middelen inzetten waardoor 
men sneller klaar kan zijn.  
 
58. Verzorgen 
De tijd beter besteden en niet verluieren (verzorgen van de tijd) is een andere 
mogelijkheid. Daarbij zijn er vele handigheidjes om sneller te kunnen werken, zeker bij 
het gebruik van een computer. Het meest eenvoudige voorbeeld is het gebruiken van 
macro’s.  
 
59. Gebruiken 
Time management wordt steeds belangrijker. Men kan de tijd die men heeft beter indelen. 
(werken met de tijd). Procesmanagement en doorlooptijden bij een productieproces 
komen steeds meer centraal te staan.  
De een heeft een korte termijn perspectief, de ander juist een lang. De een heeft een 
optimistische toekomstverwachting, al dan niet stapsgewijs, de ander juist een 
pessimistische. Weer een ander meent dat er niets nieuws is onder de zon en dat de 
geschiedenis zich herhaalt. De een heeft een helder en concreet toekomstperspectief, en 
is optimistisch, de ander is vol onzekerheid en weer een ander is ronduit pessimistisch. 
 
60. Voor bij laten gaan 
Maar hoe dan ook, de tijd vliegt weg, zeker als men zit te dromen. 
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16. Variabele: Productiemiddelen, de apparatuur  
 
61. Verkrijgen 
Naast grondstoffen is ook apparatuur onmisbaar. Goed gereedschap is de helft van het 
werk en soms is het werk zonder gereedschap in het geheel niet mogelijk. 
Let U bij het aanschaffen op energieverbruik, duurzaamheid, of bedieningsgemak? Koopt 
U iets als U het nodig heeft of reeds als U een mooie aanbieding ziet onder het motto “je 
kunt nooit weten wanneer ik het nodig heb”. Bent U gericht op “hebbedingetjes “? 
 
62. Verzorgen 
Onderhoud is een mimimale must voor een goed vakman. 
 
63. Gebruiken 
Je bent handig of je bent het niet.  
 
64. Afvoeren 
In steeds sneller toenemende mate verandert de apparatuur, van handmatig tot 
elektrisch, tot computergestuurd, tot het huis van de toekomt (Domotica). In hoeverre 
moet je met “je tijd meegaan“?. 
 
 

17. Variabele: Grondstoffen  
 
Als U iets wilt maken, heeft U grondstoffen nodig. Grondstoffen zijn noodzakelijk om iets 
te produceren. Maar men kan ook diensten produceren. Bij wijze van voorbeeld nemen 
we de dokter die een medische dienst aanbiedt of een leraar die kinderen lesgeeft. De 
patiënten of de leerlingen zijn dan “de grondstof” om deze dienst te kunnen produceren. 
Zonder patiënten of leerlingen is er geen productie 
Onder grondstoffen verstaan we ook energie.  
 
65. Het verkrijgen      
Vooral relevant hierbij is het selectieproces. Er komen telkens nieuwe materialen op de 
markt. Durft U dat aan of blijft U bij het oude en bekende? De een is al snel tevreden, de 
ander is uiterst kritisch en wil per se top kwaliteit. Ook duurzaamheid kan een 
selectiecriterium zijn. Weer een ander selecteert slechts op prijs. De een koopt precies 
wat hij nodig heeft, de ander slaat een extra hoeveelheid in en is misschien wel aan het 
hamsteren. 
Hoe U het ook doet, zonder grondstoffen is een goed functioneren niet mogelijk.  
Zoals bij alle bestaansvelden speelt ook hier de vraag naar de prioriteiten. Welke 
grondstoffen heeft U het meeste nodig? Voor een deel hangt dat samen met de gestelde 
prioriteiten maar voor een deel ook van de beschikbaarheid op de markt  
Ook de wijze waarop U de grondstoffen verwerft biedt vele alternatieven. De een gaat in 
dat geval naar een winkel en koopt het. De ander gebruikt iets wat hij al heeft en weet  
“van niets iets te maken”. In beide gevallen heeft U echter grondstoffen nodig. 
 
66. Het verzorgen van grondstoffen  
In het geval dat U dezelfde materiële grondstof regelmatig nodig heeft is het zinvol om 
een bepaalde voorraad te hebben. In dat geval is het van belang te bepalen hoeveel U in 
voorraad wilt houden en wat er voor nodig is om het in goede conditie te houden. Als het 
verzorgen veel moeite kost in onder andere investering, tijd en opslagruimte die aan 
bepaalde eisen moet voldoen, dan is het wellicht beter een beperkte voorraad te hebben 
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en telkens opnieuw iets aan te schaffen. 
Naast de vraag of U zich met dit soort vragen bezig houdt is het ook de vraag hoe U voor 
de voorraad zorgt. Gaat U daar voorzichtig mee om? Zorgt U voor goede “bewaar” 
condities? Of zegt u, daar houd ik mij nauwelijks mee bezig. Dat is voor mij niet belangrijk.  
 
67. Het gebruiken van grondstoffen 
Nu komt de vakman naar voren. Gebruikt U de grondstoffen op de juiste manier? Werkt 
U systematisch? Met verstand van zaken of probeert U maar wat? Doet U dat deficiënt? 
Bent U productief? Gaat U er zuinig mee om?  
 
68. Het wegdoen van de grondstoffen  
Dat wat U over heeft en niet langer wilt bewaren moet U wegdoen. Hoe doet U dat? Keurig 
netjes? Milieu bewust? Direct of als het U een keertje goed uitkomt? 
 
 

18. Variabele: Kennis  
 
69. Verkrijgen 
Men moet leren vrienden te maken, men moet leren een taal te spreken, men moet leren 
het eigen ego te ontwikkelen en leren hoe men beslissingen moet nemen, men moet leren 
van het leven te genieten, men moet leren een huurcontract te sluiten of een auto te rijden. 
Leren hoe men om moet gaan met het eigen lichaam, hoe men een taal moet spreken enz. 
enz. 
Men is nooit te oud om te leren en dat moet men wel zijn want de leefomgeving verandert 
bij voortduring. Er is sprake van de education-permanente. Daarbij is de een meer 
leergierig, weetgierig of avontuurlijk dan de ander.  
Relevante activiteiten zijn, de oren en ogen goed openhouden, aandacht hebben voor 
media als radio en TV, dag- en weekbladen, tijdschriften, cursussen volgen, 
studiegroepen, boeken lezen, en last but not least, de computer. Hier hebben we de 
lettervreter of de boekenwurm. De theoreticus met abstracte kennis of de practicus. 
 
70. Verzorgen 
Wat men reeds geleerd heeft moet men bijhouden Naast leren vergt vooral het toepassen 
en het op doen van ervaring in de praktijk veel tijd. 
 
71. Gebruiken 
Het benutten van kennis impliceert ook het weten welke risico’s men wel of niet kan 
nemen. De een durft slechts te vertrouwen op “wetenschappelijke informatie”, de ander 
durft af te gaan op geruchten en maar hopen dat het goed komt. 
Het gebruiken van kennis betreft ook intelligentie, scherpzinnigheid, concentratie en 
alertheid. Ook humor zien we als een facet bij het gebruiken van kennis.  
Zoals voor alle bestaansvelden geldt, de een is er beter in dan de ander. De een is veel 
efficiënter en effectiever dan de ander. 
 
72.Afvoeren 
Tenslotte kan men kennis ook overdragen. Opvoeden, doceren, publiceren zijn 
voorbeelden van die activiteiten. Maar men kan die kennis ook voor zich willen houden 
en beslist niet wegdoen. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen bewaren van geheimen. 
Ook kennis veroudert. En als het bijhouden van de kennisontwikkeling te weinig prioriteit 
verkregen heeft kan dat leiden tot grote problemen.  
Soms weet men dat zelf niet meer ten gevolge van vergeetachtigheid.  
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Bijlage 6.2. Bestaansvelden van een organisatie 
De combinatie van 4 proceskarakteristieken en 18 variabelen leidt tot 
72 subsystemen ofwel de “taakblokken “ bij een organisatie, 
schematisch weergegeven: 

Variabelen Verkrijgen Verzorgen Gebruiken Afvoeren 
Levenskracht 1.  organisatie 

     oprichten 
2. trots op organisatie, 
    lustrum vieren 

3. bestuur, 
     management 

4. opheffen, zaken 
afwikkelen 
 

Zichtbaarheid 5. vlag, logo,  
    eigen kleur 

6. in hele organisatie     
    invoeren 

7. overal 
    presenteren 

8. vervangen 
 

Nature 9. inkopen 10. kantine 11. klimaatbeheer 
sing 

12. isolatie 
 

Erkenning. 
Juridische 
vorm 

13. rechtsvorm,  
    fiscale moge 
    -lijkheden 

14. positie veilig 
      stellen 

15. juridische  
      dienst 

16. uitschrijven,  
       faillissement 

Legitimering 
Prioriteiten 

17. bestaans   
      recht 

18. organisatie-  
       cultuur 

19. corporate 
       strategy 

20. vernieuwing 

Aanbod 
 

21. innovatie 22. octrooi,  
       voorraadbeheer 

23. productie,  
      dienstverlening 

24. stopzetten 
       productie 

Intimi 
 

25. werving en  
       selectie 

26.arbeidsvoorwaarden,   
  omstandigheden 

27. management 
      stijl 

28. ontslag 

Relaties 29. netwerken, 
       P.R. 

30. contact 
       onderhouden,  
       relatiegeschenken 

31.Public relati       
   ons 
 maatschappelijk          
     verantwoord  
     handelen 

32. afschrijven 

Leveranciers 
 

33. selecteren  34. relatie onderhoud 35. leverings- 
       condities 
 

36. verkopen 

Klanten 
 

37.marketing,  
      adverteren 

38. after sales 39. klantvrien- 
      delijkheid 

40. schonen 
       adresbestand 

Taal 
  

41. voertaal, 
        infotechno- 
        -logie 

42. archief, data en  
       systeembeheer 

43. persdienst,  
       voorlichting 
       automatisering 

44. postkamer 
  geheimhouding, 
    data beveiligen 

Ruilmiddelen 
 

45. incasso,  
       lease, 
      winst maken 

46. bewaken cashflow,  
       beleggingen 

47. budgettering 48. betalingen 
       afschrijven 

Mobiliteit  
 

49. aanschaf  
  vervoersmiddel 

50. onderhoud/garage 51. logistiek 
       transport 

52. vervangen 

Plaats 
 

53. huisvesting 
      (-plaats) 

54. onderhoud 55. interne logis-   
      tiek 

56. bedrijfs- 
       verplaatsing 

Tijd  
 

57. planning 58. bewaken 
      doorlooptijden 

59. planning 
       optimaliseren 

60. omgaan met 
       deadlines 

Productie 
Middelen 
 

61 inkoop 62. magazijn, technische 
dienst, onderhoud 

63. vormgeven 
 productieproces 

64. vervangen 

Grondstof 
 
 

65. inkoop 66. magazijn,  
       voorraadbeheer 

67. gebruik  
      optimaliseren 

68. afval recyclen 

Kennis 69. research, 
      development 

70. bijscholing 71. implemen 
       teren, 
       risico nemen 

72. afstoten 

     

Bijlage 7. Voorbeelden van biologische ontwikkeling 
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Zoals bekend is er discussie over de vraag, aangeboren of aangeleerd.  
Onderstaand nemen we uit de veelheid van mogelijkheden het aandachtspunt 
introvert of extravert, een dimensie die grote invloed heeft op het gedrag. Daar is 
dan ook veel onderzoek naar gedaan. Ook schetsen we kort psychoticisme en 
neuroticisme. 
  
Intro- of extravert 
Mensen verschillen in grote mate in de mate waarin zij op de buitenwereld zijn gericht. 
Er zijn introverte en extraverte mensen met als gevolg ook verschillende 
persoonlijkheidskenmerken. Deze extra- en introverte dimensie meet de mate van 
sociabiliteit. 
Steeds meer onderzoeken wijzen erop dat deze dimensies genetisch bepaald zijn.  
Ivan Pavlov bracht Eysenck op het idee dat extra- of introversie genetisch bepaald zijn 
en voortkomen uit de mate van prikkelbaarheid van de hersenen. 
Eysenck twijfelde duidelijk aan dit door Carl Jung gemaakte onderscheid. Elk 
onderzoek naar persoonlijkheidsverschillen moest gebaseerd zijn op objectieve, 
statistische gegevens zo oordeelde hij. Op grond van vele data moest hij echter vaststellen 
dat er extra- en introverte mensen zijn. Onderstaand de verschillen kort aangeduid. 
De hersenen van een extravert persoon zijn het tegenovergestelde van wat men zou 
verwachten. Zij zijn minder prikkelbaar dan van een introvert persoon.  
Omdat er van binnen minder gebeurt, zoeken extraverte mensen van nature stimulatie in 
de buitenwereld en hebben ze contact met anderen nodig om het leven echt te kunnen 
voelen.  
Extraverte mensen bekijken een gebeurtenis veel objectiever en maken zich minder druk 
over wat anderen van hen denken. Ze zijn in het algemeen levendig en optimistisch maar 
ze zijn soms ook onbetrouwbaar, onrustig en nemen veel risico’s. 
De hersenen van een introvert persoon zijn daarentegen veel eerder geprikkeld Dat 
maakt introverte personen kwetsbaar voor stemmingen. Ze leiden een intens innerlijk 
leven. 
Als gevolg van de zintuiglijke overdaad van binnen vermijden ze van nature als een vorm 
van zelfbescherming een teveel aan sociale contacten. Dat vinden ze geestelijk te 
vermoeiend. Of ze hebben er simpelweg geen behoefte aan omdat ze zo’n rijk innerlijk 
leven leiden. Omdat ze de dingen intenser ervaren, kijken ze diepzinniger tegen het leven 
aan, maar ze hebben ook meer last van angsten. 
In het algemeen zijn ze wat gereserveerder, serieuzer en pessimistischer van aard. Ze 
kunnen ook last hebben van schuldgevoelens en een gebrek aan zelfvertrouwen. 
 
Naast de intro/extraverte dimensie is ook psychoticisme van belang in het omgaan van 
de persoonlijkheid met de buitenwereld. Het zegt iets over de mate waarin iemand 
gesocialiseerd is en volgens de gebruikelijke regels leeft dan wel in het extreme geval een 
asociale psychoot of sociopaat is. Iemand met een lage score vertoont weinig 
verantwoordelijkheidsbesef, het zich rekenschap geven van de gevolgen van het handelen 
voor anderen. 
Neuroticisme is dan dat gedeelte van de hersenen dat emotionele reacties op een 
gebeurtenis regelt. Het geeft aan in hoeverre we geneigd zijn om nerveus, bezorgd of 
angstig te worden of om gestrest of van streek te raken.  
Een lage score op de neuroticisme schaal betekent dat iemand emotioneel stabiel is.  
Neurotische mensen reageren overdreven op stimuli en zijn ontvankelijker voor fobieën 
en paniekaanvallen, dan wel ontwikkelen tenslotte een neurose als gevolg van ontkenning 
en onderdrukking van gevoelens. Niet neurotici blijven veel kalmer en zien de dingen 
meer in het juiste perspectief.  
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Bijlage 8. Genetische bepaaldheid of omgeving 
 
Wat heeft prioriteit ? 
Er is een steeds terugkerende discussie over de vraag wat prioriteit heeft: dat 
watgenetisch bepaald is of dat wat door de omgeving wordt gevormd.  Een selectie uit 
standpunten: 
John Stuart Mill wees op het belang van ervaring en kneedbaarheid van de menselijke 
geest, voorgesteld als een wit vel papiet waarop iets geschreven kon worden. Dit 
veronderstelt logischerwijze dat iedereen gelijk is, behalve ernstig of lichamelijk 
gehandicapten. 
John B. Watson betoogt dat het onzin is en dat het niet waar is dat iedereen alles maar 
kan worden wat hij wil. De genetica en de evolutionaire psychologie hebben aangetoond 
dat veel van wat we de menselijke natuur noemen, inclusief intelligentie en 
persoonlijkheid al in de baarmoeder klaar ligt of op zijn minst hormonaal bepaald. 
Diverse onderzoeken van neurologen maken het belang van de biologische factoren 
duidelijk. 
Piaget en Kinsey stellen dat onze biologie dominant is maar dat de omgeving uiteindelijk 
bepalend is voor ons gedrag. 
 
Het model maakt duidelijk dat het beslist een samenspel is tussen  aanleg en 
omgeving. 
 
Waarom is de vraag naar genetica of omgeving zo belangrijk? 
De experimenteel en cognitief psycholoog Steven Pinker wijst er op dat de hoofdrol, die 
biologische factoren bij het gedrag van de mens spelen, soms om politieke of culturele 
redenen ontkend wordt. Hij maakt tevens een einde aan de wilde beweringen over de 
maakbaarheid van de menselijke geest en aan de mythe dat ons gedrag volledig bepaald 
wordt door onze socialisatie. Wij willen, stelt hij, niet toegeven dat ons gedrag ook 
biologisch bepaald is. 
Fouten en problemen zijn het individu niet aan te rekenen bij het accent op biologische 
bepaaldheid maar juist weer wel als “De maakbaarheid“ van de mens via opvoeding te 
hoog wordt ingeschat.  
 
Het accent op biologische verschillen roept de angst op van vooroordelen en 
discriminatie op basis van ras, geslacht en sociale klasse. Het accent in de visie op 
de mens van het ongeschreven blad leidt tot het idee dat mensen en vooral massa’s 
mensen manipuleerbaar zijn. 
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Bijlage 9. Menselijke beperkingen 
 
Juist in de gevoelstaal kan men streven naar innerlijke harmonie tussen de 72 
bestaansvelden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat men na een nachtje slapen of 
intensief sporten opeens de oplossing ziet van een probleem waarmee men lang bezig is. 
 
Jammer genoeg is innerlijke harmonie per definitie tijdelijk want er zijn altijd 
veranderingen in de omgeving of fysiek door het ouder worden die dwingen om een 
nieuw balans te vinden. 
 
Het tot innerlijke rust komen vergt een goed functionerend interne taal vermogen. Maar 
ook dat vermogen kan meer of minder goed ontwikkeld zijn. 
Er zijn mensen die leiden aan alexithymie of gevoelsblindheid. Zij kennen geen emotie, 
noch positief zoals geluk, plezier of enthousiasme noch negatief zoals angst, teleurstelling 
of verdriet.  
 
Daarbij zijn er 4 soorten te onderscheiden: 
* wel lichamelijke reactie maar geen bijbehorend gevoel 
* geen lichamelijke reactie en geen bijbehorend gevoel 
* zelf nauwelijks gevoelens kennen maar zich wel enigszins in kunnen leven in de  
   gevoelens van anderen 
* noch eigen gevoelens noch inlevingsvermogen 
 
Daarbij zijn er allerlei tussenvormen. Als mogelijke oorzaken ziet men al dan niet 
aangeboren hersenletsel, dan wel een chronische lichamelijke of psychische ziekte. 
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Bijlage 10. Ontwikkeling normen en waarden 
 

Verschillen in denken over goed en kwaad  
De werkelijkheid laat zien dat er verschillen zijn in denken over goed en kwaad. In die zin 
klopt het model met de werkelijkheid. Er zijn geen normen en waarden die wereldwijd 
overal geaccepteerd worden. 
  
De kans op tegenstellingen en conflicten tussen systemen is groot 
Sociale systemen hebben raakvlakken met elkaar en verschillen in normen en waarden 
leiden al snel tot tegenstellingen.  
 
Maar de kans op conflicten is kleiner binnen een systeem.  
Want binnen een systeem moeten tegenstellingen gehanteerd worden. Dus wordt 
gestreefd naar gemeenschappelijke normen en waarden in steeds grotere sociale 
systemen 
Dat laat ook de geschiedenis zien. Conflicten tussen steden werden beheersbaar door 
gezamenlijk een nieuw sociaal systeem op te bouwen in provinciale staten. De onderlinge 
verschillen werden verkleind in nieuwe gezamenlijke normen en waarden. 
Maar het proces herhaalt zich voortdurend. Na de provinciale staten kwamen de landen/ 
naties. Na de landen de werelddelen en thans een steeds verdere globalisering. 
Daarbij wordt gestreefd naar gemeenschappelijke normen en waarden. 
 
Waar komen normen en waarden vandaan?  
Er bestaan verschillende verklaringsgronden 
* vanuit de traditie     zie bijlage 11 
* vanuit het geloof      zie bijalge 12 
* vanuit de evolutie    zie bijlage 13  
* vanuit de ratio  zie bijlage 14  of  
* als logisch gevolg van een sociaal systeem 
  

Normen en waarden als logisch gevolg van een sociaal systeem 
In het systeem is er een voortdurend streven naar stabiliteit. Dat streven dwingt tot 
normen en waarden. Het is voor het functioneren noodzakelijk dat de prioriteiten en de 
daaruit afgeleide normen en waarden min of meer stabiel worden vastgelegd. 
 
 Die stabiliteit komt meer tot stand door de interne communicatie, meer door het 
onbewuste dan door de rede, zoals de neurobiologen steeds overtuigender aantonen. 
Ieder subsysteem kan aangeven wat de gevolgen zijn voor hem van de activiteiten in een 
of meer andere subsystemen. De vraag, heb je aan mijn belangen gedacht, leidt tot een 
compromis en dat wordt dan een norm waarmee rekening gehouden moet worden. 
 
Normen en waarden zijn afhankelijk van de prioriteiten die men aan de verschillende 
subsystemen toekent. Geeft men de allerhoogste prioriteit aan geloofsovertuigingen, dan 
doordringen die opvattingen het gehele leven. Geeft men de hoogste prioriteit aan geld 
verdienen, dan draait alles om geld. En zo verder. 
Verschillen in prioriteiten weerspiegelen andere normen en waarden en verandering van 
prioriteiten leidt tot verandering van normen en waarden. De praktijk laat het zien  
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Wie de macht heeft, heeft het voor het zeggen.  
We hebben betoogd dat normen en waarden het directe gevolg zijn van de 
systeembenadering en van inhoud veranderen bij machtsverschillen. De conclusie is 
duidelijk. De machtshebbers bepalen de normen en waarden, ofwel wat goed en wat fout 
is. De leiders van een sociaal systeem bepalen de normen en waarden, niet de 
religie, de traditie of de ratio. 
 
Voorbeelden te over.  
Cicero, de Romeinse politicus en pleiter, maakt duidelijk dat wetten altijd ten voordele 
zijn van de machtshebbers (denk in deze tijd aan witte boorden criminaliteit) en 
bovendien dat teveel gedetailleerde wetten ertoe leiden dat er een steeds groter verschil 
komt tussen rechtvaardigheid en het recht. Rechten kunnen zeer onrechtvaardig zijn 
Is dat tegenwoordig anders?  
 
Situationele of absolute moraal 
Afhankelijk van de verklaringsgrond ziet men normen en waarden als absoluut of 
situationeel. 
Vanuit het geloof en de evolutie neigt men tot een absolute moraal. Vanuit de 
traditie is moeizaam verandering mogelijk. Vanuit de ratio en de 
systeembenadering ligt een situationele benadering voor de hand. 
Een absolute moraal is alleen vol te houden bij een strikte systeemscheiding. Het 
subsysteem normen en waarden dient volledig geïsoleerd te worden. 
 
Verschillende sociale systemen, verschillende normen 
In paragraaf 2.1.2 (solidariteit dwingt tot een dubbele moraal) hebben we betoogd dat 
binnen een systeem andere normen gehanteerd kunnen en zelfs moeten worden dan naar 
buiten het systeem. Dat maakt de verklaring dat normen en waarden ontleend worden 
aan de systeemeigenschappen meer waarschijnlijk. 
 
Vergelijkingen tussen systemen 
Het model maakt het mogelijk vergelijkingen te maken tussen mensen, organisaties en 
staten. In principe is het dus mogelijk de normen en waarden die van toepassing zijn op 
mensen ook toe te passen op organisaties en staten. 
Stel je eens voor dat de privé normen en waarden zoals bijvoorbeeld de norm “Gij zult 
niet stelen“ ook de normen en waarden zouden zijn van de managers in organisaties of 
van de regering in een land. 
Het verschil tussen individueel gedrag en politieke overtuiging is bekend (Pro milieu in 
een energie zuipende auto). 
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Bijlage 11. Normen op basis van de traditie 
 
Normen op basis van de traditie leiden tot weerstand tegen verandering en 
belemmeren innovatie maar zij leiden wel tot stabiliteit in het systeem. 
Stabiliteit is een groot goed en dus is traditie belangrijk.  Een sociaal systeem heeft een 
zekere mate van weerstand tegen verandering. Juist in het streven naar stabiliteit wordt 
er een beroep gedaan op de traditie. Maar dat is geen verklaringsgrond want die traditie 
is ontstaan in een sociaal systeem waar andere prioriteiten van belang waren. 
 
Probleem is dat verschillende sociale systemen andere tradities kennen waar 
andere weer fel tegen zijn.  Denk bijvoorbeeld aan 
= slavernij, Zie voetnoot119. 
= vrouwen en meisjes en sexualiteit. Zie voetnoot120. 

 
119 
 De drie monotheïstisch religies in het middenoosten (Jodendom, Christenen en Islam) concludeerden in 
het verleden eensgezind dat slavernij een essentieel onderdeel vormt van de Goddelijke ordening. Het 
vrijmaken van de slaven werd in het hiernamaals beloond als daad van barmhartigheid. Het lot van de slaaf 
werd beschouwd als een gerechtvaardige straf van God voor de zondaar. De Shania legitimeert slavernij 
nog steeds. Politiek, (gedwongen) sex en Islam komen in de slavernij samen. 
- In de Golfstaten denkt men nog steeds zo.  
- De golfstaat Katar (2 miljoen inwoners) leunt traditioneel zwaar op ruim 1 miljoen gastarbeiders die 
praktisch rechteloos zijn. En dus een soort slaven zijn. Zij werken vaak in zeer slechte omstandigheden. De 
international Trade Union Confederation Confederation berekende dat voor de bouw van de stadions voor 
het WK in 2022 één miljoen buitenlandse arbeiders nodig zijn. Zij werken vaak in zeer slechte 
omstandigheden. Bij ongewijzigd beleid zijn er voor de bouw klaar is waarschijnlijk 4000 arbeiders 
omgekomen. 
 
120  
De Saoedische overheid ontzegt vrouwen en meisjes het recht om aan sport te doen 
- In de Verenigde Staten viert Pat Robertson, tele-evangelist, een culturele oorlog tegen 
   vrouwen en homo’s die hun rechten opeisen en zo een bedreiging vormen voor de 
   gezinswaarden 
-  In Kenia is het vrouwen verboden om eigendom te verwerven en te erven 
- In Afghanistan spelen waarden een beslissende rol in het goed praten van gedwongen 
  huwelijken 
- In Indonesië praat men maagdelijkheidseisen goed 
- In Irak is er de eerwraak 
- In Kirgizië de verkrachtingen binnen het huwelijk 
- In Jemen is op religieuze gronden de minimum huwelijksleeftijd afgeschaft en is  
   homosexualiteit verboden 
- In Turkije is het begrip inbreuk op de goede zeden zo vaag dat men homo’s, lesbiennes  
  en transgenders heel makkelijk kan vervolgen 
- In Oeganda krijgen homo's publieke zweepslagen  
- In Soedan worden homo's geëxecuteerd 
- In Nigeria, Maleisië, Moldavië, Jamaica ontkent men zelfs het bestaan van  
   homosexualiteit 
- In Iraaks Koerdistan wordt het besnijden van vrouwen gerechtvaardigd met een  
   beroep op tradities en islam.  
- Japan doet liever of homo's niet bestaan. Op zich kunnen sexuele minderheden in Japan 
   vrij leven. Er zijn geen religieuze of andere regels die dat belemmeren. Maar  
   discriminatie en vooroordelen zijn er volop. En in juridische zin bestaan zij zelfs  
   helemaal niet. Japanners steken de kop in het zand voor wat betreft homosexualiteit. 
- In Rusland krijgen homo’s en lesbiennes het steeds moeilijker. 
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Ondanks die verschillen in denken, gaat een VN resolutie uit van een wereldwijd 
gedeeld waardepatroon. 
In september 2012 nam de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties een 
resolutie aan met de oproep om “mensenrechten en fundamentele vrijheden te 
bevorderen door een beter begrip van traditionele waarden van de mensheid“. Volgens 
de resolutie hebben alle culturen en beschavingen een gedeeld waardepatroon dat zich 
uit in tradities, gebruiken, religies en overtuigingen121.  
 
Maar die veronderstelling is niet juist. Er zijn dus verschillen en met de tijd gaat 
men anders denken. 
Ideeën die we vroeger heel normaal vonden, kunnen echt niet meer, schrijft filosoof Ger 
de Groot, in Trouw, 02-02-‘13. Hoe denken we over veertig jaar over zaken, die we nu 
vanzelfsprekend vinden?, zo vraagt hij zich af. 
Verbijsterd zullen mensen zich over een paar decennia afvragen, waarom in onze tijd 
niemand zag hoe verwerpelijk onze denkbeelden of vanzelfsprekendheden waren. Reeds 
nu zien we hoe sommige vanzelfsprekendheden onder onze ogen verkruimelen of plaats 
maken voor het omgekeerde. De omslag in het denken over de Europese unie, of de 
zedelijke plicht van ontwikkelingssamenwerking zijn er opvallende voorbeelden van. Ook 
de mening over het liberale drugsbeleid en prostitutie is volgens hem aan het veranderen. 
 
Ongewenst effect van de resolutie 
De resolutie, hoe goed bedoeld ook, biedt een simpel instrument in handen van de 
overheid, om mensen er mee te kunnen onderdrukken. Daar staat wel tegenover dat 
steeds meer mondiaal gedacht wordt over mensenrechten.  
Barbara Oomen, hoogleraar mensenrecht stelt (05-01-‘12 in VPRO-Buitenhof) dat in 
toenemende mate schendingen van mensenrechten juridisch aan de orde gesteld worden 
(verjaringstermijnen buiten spel, ook buiten de landen waar de misdaden zijn gepleegd). 
 
 
 
 
 

 
121 Trouw, 02/ 09-02-'13, Illegale relaties tijdens apartheid n.a.v. Graeme Reid- World Report 2013 van 
Human Rights. 

Emily Mapula Mojapelo-Batka onderscheidt in haar proefschrift over liefde tussen blank en zwart in Zuid 
Afrika vier belangrijke wetten 
* De population Registration act, de inwoners worden ingedeeld in 4 rassen(blank, Aziatisch, kleurling of 
zwart) 
* De Group areas act, mensen van hetzelfde ras moeten in daarvoor bestemde buurten en wijken wonen, 
zodat de verschillende rassen zo min mogelijk met elkaar in contact komen 
* De Prohibition on mixes marriages , een verbod om te trouwen met een ander ras  
* De Immorality act, alle sexuele handelingen tussen blanken en niet blanken zijn illegaal 
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Bijlage 12. Normen op basis van het geloof  
Zie allereerst bijlage 5. Het denken over het geloof gaat het model te boven. Het 
denken over geloof betreft niveau 9, het transcendente.  
 

Onveranderlijk en absoluut  
In bijna alle geloven gaat men uit van de interpretatie van de door het Opperwezen 
(GOD, Allah) gegeven normen. Met opzet schrijf ik, “de interpretatie” want de kerkelijke 
instanties die ons de normen en waarden doceren, kunnen aanzienlijk van mening 
verschillen. En alle claimen de juiste interpretatie te hebben. Zij zien de visie als 
absoluut. Aan het woord van het Opperwezen mag niet getwijfeld worden.   
Doordat zij het niet zien als interpretatie, ontstaan er bijna niet te verzoenen situaties.  
De Islam gaat uit van door Allah gegeven, onveranderbare normen en waarden, ja 
zelfs van heel concrete gedragsregels. Wel zijn er verschillende stromingen binnen de 
islam en daarmee concrete verschillen.  
De Christenen in de middeleeuwen zagen waarden en normen ook als door “God“ 
gegeven, vaststaand en onveranderlijk. Daardoor werden vrede en harmonie in de 
samenleving bewerkstelligd. Koningen waren door “God” aangesteld en mochten dus de 
wetten bepalen.  
In de verlichting, met alle kritiek op het kerkelijk functioneren, keerden de filosofen 
terug naar de ratio en vielen zij terug op het denken in de klassieke oudheid. 
Na de verlichting. zijn de gelovigen verdeeld. De denkers in de Verlichting hanteerden 
een aantal principes. Ieder mens kan zijn rede gebruiken en vrij dingen onderzoeken: de 
traditie noch de religie heeft de waarheid in pacht.  
Velen houden vast aan het idee dat normen en waarden door God gegeven zijn. en 
onveranderlijk zijn. Gelovigen, die God toelaten in hun leven122 en van mening zijn dat 
normen en waarden van God gegeven zijn, willen die normen en waarden dan ook 
logischerwijze politiek vertalen en via wetten tot uiting brengen. Geloof en politiek 
kunnen volgens hen niet gescheiden worden. Dat zou het geloof reduceren tot iets wat 
niet over onze wereld gaat. Christenen staan midden in de wereld Het geloof is van 
belang in situaties waar God als intimus toegelaten is in het systeem  en wel des te meer 
naarmate er minder scheiding is tussen kerk en staat of tussen organisaties en de kerk.  
Ook thans nog in christelijk religieuze kringen meent men dat normen en waarden door 
God gegeven zijn. Zij erkennen een opperwezen die als een kosmische politieman 
mensen middels straffen en beloning, al dan niet hier of in het hiernamaals, de mensheid 
in het gareel brengt. En dat betreft het totale leven.  
Zelfs cultuurchristenen die geen opperwezen erkennen herleiden hun waardering voor 
het geloof tot de positieve effecten die het zou hebben in zowel ons persoonlijk leven als 
op maatschappelijk niveau123. 
Maar er zijn ook tegengeluiden. Zij wijzen op de grote verschillen tussen religieuze 
groeperingen.  
In de 20e eeuw stelde de Zwitserse theoloog Karl Bart dat niemand kan weten wat 
God wil. (Trouw, 12-01-’13). Hans Goslinga en vele Christenen zijn het met hem eens. Zij 
zien de rol van de kerken meer als bezinningsplaatsen over de zin van het leven. We 
hebben gewezen op het feit dat het geloof het systeem binnen komt via “het zien van 
GOD als een intimus” die van daaruit als Hij binnen gelaten wordt, legitimering biedt 
voor het bestaan en daarmee prioriteiten bepaalt en daarmee de normen en waarden.  
In die zin kunnen geloofsovertuigingen mede de normen en waarden bepalen. 
Maar zij kunnen nooit absoluut zijn. De legitimeringfactor is er slechts 1 van 18.  

 
122 zie bijlage 1.  
123 Cultuurchristenen, Trouw, 05-01-’13. 



 

 128 

Bijlage 13. Normen en waarden vanuit de evolutie  
 

Reeds ingebakken moraal  
Evolutiebiologen zijn van mening dat de moraal al bij ons ingebakken zit. Die is 
gebaseerd op bepaalde neigingen – elkaar helpen, empathie- die we ook bij andere 
sociaal levende dieren zoals apen en olifanten aantreffen 
Dat is juist. Ieder groep heeft een eigen pikorde en de leider verdedigt de groep tegen 
andere groepen.  
Inderdaad hebben mensen kennelijk aangeboren eigenschappen. De vraag is steeds, wat 
is aangeboren/ erfelijk en wat is bepaald door de omstandigheden. Zie bijlage 8. Het 
model maakt inzichtelijk dat de eerste 3 variabelen, initiatiefnemers, zichtbaarheid en 
nature ten zeerste samenhangen met erfelijkheid en dus evolutionair bepaald zijn. En 
biologische behoeften hebben veelal een hoge prioriteit. Normen en waarden zijn dus 
zeker ook biologisch bepaald. Maar dat wil niet zeggen dat alle normen en waarden 
biologisch of evolutioneel verklaard kunnen worden. De invloed van de andere 
variabelen kan evenzeer niet ontkend worden. 
 
Maar als normen en waarden het gevolg zijn van de evolutie geldt dat ook voor 
dieren. De behavioristische benadering doet veel vergelijkend onderzoek naar mens en 
dier. Wij mensen houden graag hardnekkig vast aan de veronderstelling dat er maar 
heel weinig overeenkomsten zijn tussen onszelf en apen. 
Volgens de primatoloog Frans de Waal lijken we wel tieners die niets van hun ouders 
willen weten. Iedereen ziet de gelijkenis behalve de tiener zelf.  
Als overeenkomsten tussen aap en mens ziet hij de taal waarin zij aan elkaar dingen 
duidelijk maken (het vermogen tot zelfbeheersing, het gebruik kunnen maken van 
werktuigen en het vermogen te zien welke werktuigen later in de tijd nodig zijn). 
Bovendien ook het inlevingsvermogen, het elkaar helpen en troosten. Ook apen zijn 
bereid hun gedrag aan te passen ten koste van hun eigen belang zodat een ander er baat 
bij heeft. Ook hebben zij moraal en weigeren voedsel aan te pakken als dat betekent dat 
een soortgenoot een elektrische schok krijgt. Ook apen hebben ze een eigen 
persoonlijkheid.  
Ook hebben groepen apen een eigen cultuur die zij van generatie op generatie 
doorgeven. Zo groeten zij elkaar op een unieke manier, geven de voorkeur aan bepaalde 
soorten voedsel en gebruiken specifieke methoden om voedsel te vergaren.  
Als dieren gezien worden als sociaal systeem, dan is niet de evolutie de verklaring maar 
de systeembenadering, waar evolutie invloeden een deel van uitmaken.  
 
Als evolutiebiologen het dier ook zien als een sociaal systeem124, dan gaat het dier in de 
indeling van Boulding van niveau 6 naar niveau 8 en dan gelden dezelfde wetmatigheden 
als hier gesteld worden voor de mens. Maar, Boulding ziet zelfs de mens niet als een 
sociaal systeem.  
 
Evenals in het model, zien ook anderen zoals onder meer Matthieu Ricard125,, dieren als 
intimi, die deel uitmaken van ons sociale systeem. Hij trekt daar consequenties uit. 
 
Het recht om te leven en te lijden mag niet alleen een voorrecht van mensen zijn. Het komt 
ook dieren toe. Die consequenties zijn disputabel. 
 

 
124  Bron Elsevier 18-01-’08. 
125  Trouw, 23-09-‘15. 
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Bijlage 14. Normen en waarden vanuit de ratio  
 

Wie de macht heeft, bepaalt wat goed en fout is  
In de klassieke oudheid zag men de ratio, de rede, dan wel natuurwetten als basis om tot 
waarden en normen te komen De ratio is vanzelfsprekend van invloed via het bewuste 
besturingssysteem (subsysteem 3) maar ook het gevoel is van belang via het 
waarschijnlijk nog belangrijker interne besturingssysteem  
Maar wat zijn volgens de ratio goede wetten? De praktijk tijdens de Verlichting liet zien 
dat wetten verschilden per (geloof van de) vorst. En dat is nog steeds zo !!  
 

Hugo de Groot stelde daarom dat 
* de staat belangrijker is dan de predikanten en dat 
* goede wetten dan niet afhankelijk mochten zijn van de toevallige vorst.  
 
Spinoza accentueerde het nut van wetten en stelde dat wetten moesten dienen om 
mensen op het rechte pad te houden. 
 
Hobbes stelde daarop dat er om mensen op het rechte pad te houden wel macht 
noodzakelijk was om de naleving van die wetten af te dwingen.  
Daarmee werd de kern van het normen en waarden vraagstuk de verdeling van de 
macht. Wie de macht heeft, bepaalt wat goed en fout is.  
 
Plato stelde reeds, dat als er een hoger belang mee gemoeid is, het heersers over een 
staat is toegestaan, om te liegen, of minstens om iets te verzwijgen om bestwil.  
Bij de ratio bepaalt de machthebber wat goed of fout is. 
 
De systeembenadering ziet de ratio als 1 van de 72 subsystemen en ziet ook de invloed 
van andere variabelen. Daarnaast  is er het interne communicatie systeem. 
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Bijlage 15. SOLIDARITEIT  
 

Binnen het sociale systeem waar men deel van uitmaakt, heeft men een structurele 
zorgplicht. En dan gaat het principe in van de solidariteit, van het samen eerlijk delen 
tussen intimi, relaties, klanten en leveranciers. 
Over wat er gebeurt buiten het systeem, over de problemen van anderen, kan men de 
schouders ophalen. De een zijn dood, is immers de ander zijn brood. Hoogstens is men 
bereid tot  een incidentele zorgplicht. Dingen die je binnen de groep behoort te doen, 
moeten plotseling niet als het leden van andere groepen betreft.  
Zo ontstaat binnen de groep een saamhorigheidsgevoel, een wij gevoel. (Een benadering 
van soort zoekt soort) en zet men zich af tegen andere groepen.  
 
Solidariteit vereist wederkerigheid.  
Solidariteit is gebaseerd op het do ut des principe, ik geef opdat jij geeft. En als er geen 
wederkerigheid is, gaat het spreekwoord gelden: “Al te goed, is buurman gek“. Maar in 
vele geloven, zoals het Hindoeïsme, is onbaatzuchtige dienstbaarheid een belangrijke 
waarde.  
 
Solidariteit biedt elkaar veiligheid en geborgenheid  
Het behoren tot een sociaal systeem biedt geborgenheid en veiligheid. Het is het extra 
appeltje voor de dorst. Je weet dat je bij moeilijkheden geholpen wordt. Saamhorigheid 
en sociale cohesie bieden vele voordelen. Tot het systeem behoren geeft een wij-gevoel. 
Het gevoel van veiligheid en geborgenheid is breder dan alleen de angst voor 
criminaliteit. Ook gebrek aan vertrouwen in de anderen tast het gevoel van veiligheid, 
geborgenheid en saamhorigheid aan.  
Als anderen je bedonderen, dus niet vertrouwd kunnen worden, en niet die veiligheid en 
geborgenheid bieden, dan gaat men liever zijn eigen weg. De sociale cohesie is in gevaar 
als velen hun eigen weg gaan volgen. 
Het wij-gevoel moet wel wederkerig zijn. Zo niet, zoek je liever je eigen weg. Dat 
ontstaat niet vanzelf. Dat is een voorzichtig aftasten van elkaar.  
 
Solidariteit heeft zijn prijs  
Dat wat je hebt, moet je eventueel delen met mensen die dat nodig hebben. Een sociaal 
systeem is te vergelijken met een communicerend vat. Je bent verplicht te helpen zoals 
anderen jou helpen als dat nodig is. 
De kernvraag is hoeveel ruimte men elkaar biedt. De prijs die je betaalt voor 
geborgenheid is dat er een grens is aan de mogelijkheid om je zorgplicht waar te maken, 
alsook aan de mogelijkheid jezelf te ontplooien en eigen verantwoordelijkheid te nemen. 
Je moet je houden aan de groepsregels, zo niet lig je eruit, c.q. wordt je er zelfs uitgepest. 
Sociale cohesie bestaat niet zonder sociale controle.  
Maar de sociale controle moet niet te dwingend worden, geen dwang worden. Dwang 
roept verzet op en leidt bij teveel dwang tot het uiteenvallen van de groep.  
 
Solidariteit heeft een grens 
Maar veiligheid en geborgenheid kun je onmogelijk aan iedereen bieden.  
Je kunt niet met iedereen op deze aardbol solidair zijn. Er zijn altijd mensen die nog 
armer zijn dan jij. De bereidheid om tot “het diepste armoedeniveau“ af te dalen is 
uiterst klein. Waar de grens ligt van de zorgplicht, is een belangrijke keuze. 
De zorgplicht dwingt tot solidariteit en solidariteit stelt eisen aan de omvang van het 
systeem.  
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Je moet dus neen kunnen zeggen  
Je kunt niet voor iedereen zorgen. Dat impliceert de noodzaak om neen te kunnen 
zeggen tegen andere mensen of algemener, tegen andere sociale systemen. Je kunt je 
niet voor iedereen verantwoordelijk voelen. Er is tenslotte bijna geen mens op de 
wereld die bijna alles wat hij heeft wil delen met de allerarmsten, zodat hij ook zelf zeer 
arm is. Al te goed is buurmans gek.  
 
Waar ligt de grens tussen eigenbelang en mededogen?  
Dat is een ethisch vraagstuk. Sommigen zeggen reeds bij voorbaat neen, anderen pas als 
ze er bijna aan onderdoorgaan.   
 

Binnen welk systeem wil je solidair zijn ? 
De keuze met wie je wel en met wie niet samen een sociaal systeem vormt en met wie je 
wel en met wie je niet solidair wil zijn, heeft heel veel praktische consequenties. 
Als je dan toch anderen moet buitensluiten, wie dan? En hoe dan? En waarom?  
Tegen wie zeg je nee, wie sluit je buiten?  Bij het beantwoorden van deze vragen spelen 
vooroordelen vaak een belangrijke rol. 
Dat men anderen buitensluit en zich er tegen afzet is een logisch gevolg van de noodzaak 
tot neen zeggen. De vraag is op grond van wat je wel of niet solidair wilt zijn of juist niet 
en dus anderen wilt uitsluiten /discrimineren? 
De vraag van welk sociaal systeem je deel wilt uitmaken en wie je wel en wie je niet tot 
je sociaal systeem wilt laten behoren is waarschijnlijk de belangrijkste keuze in je leven.  
 

Maar in het systeem bepaal je het niet alleen zelf 
Het beantwoorden van de vraag waarom men bepaalde mensen, groepen of organisaties 
uitsluit betreft de eigen verantwoordelijkheid waarbij maatschappelijke normen een 
grote rol spelen.  
Het eigen sociale systeem bepaalt de normen en waarden. 
In een grondwet worden normen en waarden vastgelegd. Dat biedt bescherming tegen 
willekeur en machtsmisbruik aan degenen, die zich op een bepaald moment niet 
gedragen volgens de normen en waarden van de machtshebbers dan wel een 
populistische meerderheid. De grondwet biedt duurzaamheid in tegenstelling tot “de 
waan van de dag”.  
 

Discriminatie een logische noodzaak 
De logische consequentie van de stelling, dat je neen moet kunnen zeggen, leidt tot 
discriminatie en uitsluiting. Het bekende principe bijvoorbeeld van “ soort zoekt soort “ 
impliceert dat anderen buitengesloten worden hetgeen beleefd kan worden als 
discriminatie. 
Naarmate je meer mogelijkheden hebt om anderen bij te staan en te helpen, meer 
vrijheidsgraden dus of een groter probleemoplossend vermogen, kom je minder snel in 
de situatie dat je mensen moet buitensluiten of discrimineren. De werkelijkheid is veelal 
anders. Solidariteit is onder de armsten het grootst, zegt Steinbeck, juist omdat je zelf in 
de situatie kunt komen dat je anderen nodig hebt.  
Neen zeggen, anderen buitensluiten of discrimineren is niet prettig. Maar  soms kun je 
niet anders. Je zou jezelf te kort doen. Je hebt niet meer mogelijkheden om de eigen 
identiteit in stand te houden en identiteitsschade te voorkomen. (Vergelijkbaar met 
planschade bij overheidsingrijpen).  
 

Wat als de ander een dringend beroep blijft doen ? 
Als je probleemoplossend vermogen te klein is en de ander toch een beroep op je blijft 
doen, zijn er twee mogelijkheden en wel hulp vragen of het conflict aangaan. 
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Hulp vragen  
De systeembenadering houdt in dat het ene bestaansveld het andere kan ondersteunen. 
De bestaansvelden zijn wederkerig van elkaar afhankelijk. De vraag is dus wat je kan 
doen om je probleem oplossend vermogen te vergroten. En dat is hulp vragen bij de 
andere subsystemen.  
Het is heel makkelijk om solidariteit te bepleiten als het jezelf niet in de problemen 
brengt., zoals het ook heel makkelijk is om te stellen: “Dat en dat is wel noodzakelijk 
maar dan niet in mijn achtertuin“. 
De kreet “niet in mijn achtertuin“ schept verplichtingen naar degenen die het dan 
wel in hun achtertuin krijgen.  
Opkomen voor solidariteit schept ook de verplichting om een bijdrage te geven aan 
degenen die ondanks een tekort aan probleemoplossend vermogen toch met het 
solidariteitsprobleem geconfronteerd worden. Met die bijdrage kunnen die dan hun 
probleemoplossend vermogen vergroten. 
  
Het conflict aangaan  
Maar hoe ver ga je daarmee? Ben je bereid om anderen te zien sterven? Of zelfs om 
anderen die binnendringen te doden? Of ga je toch de dialoog aan waarmee je samen 
met de indringer een nieuw sociaal systeem opbouwt en samen met hem naar nieuwe 
normen en waarden zoekt? 

Ieder sociaal systeem ontwikkelt daarbij de eigen antwoorden. Maar het betreft ethische 
vragen en die roepen veel emoties op. In het ontwikkelen van gemeenschappelijke 
normen en waarden kunnen groepen fel tegen over elkaar komen te staan. 
Uiteindelijk zien we in de praktijk dat er met degenen die binnen gedrongen zijn een 
geheel nieuw systeem wordt gevormd.  
 
Naarmate men de ander beter leert kennen, groeit de bereidheid conflicten op te lossen. 
Zie paragraaf 8.4 over het hanteren van tegenstellingen. 
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Bijlage 16. Vorm geven eigen verantwoordelijkheid 
 
Verantwoordelijkheid 
Bij de beschrijving van het ego hebben we beschreven in hoeverre mensen geneigd zijn 
verantwoordelijkheid te nemen.  
Als maatschappelijk het accent gelegd wordt op ondergeschiktheid aan religieuze leiders, 
aan de groep, de familie, de organisatie of de staat, dan komt de eigen ontplooiing van het 
individu in gedrang, maar het geeft hem wel houvast en zekerheid. Het leidt tot een zwak 
ego dat uitstekend past bij een sterke hiërarchie in een organisatie of in een dictatoriale 
staat. 
Als het maatschappelijk accent gelegd wordt op zelfontplooiing, moet eigen 
verantwoordelijkheid genomen worden. Het “achter leiders“ aanlopen wordt minder 
mogelijk. Het leidt (soms) tot angst want als het fout gaat ben je zelf verantwoordelijk. 
Het leidt tot individualisme en vrijheidsstreven. Het leidt tot democratie want de vrijheid 
van de een is beperkt door de vrijheid van de ander.  
 
Marketing en werkelijkheid 
In vele marketingverhalen komt een mensbeeld naar voren dat een grote waarde hecht 
dat mensen vrij zijn en autonoom. De werkelijkheid is anders. Via steeds verder verfijnde 
marketing- en reclametechnieken (variabele 11, Taal/ Communicatie)  wordt het 
inputsysteem van ieder individu zo bespeeld, dat het optimaal doorlaatbaar is geworden 
voor dat wat organisaties willen verkopen. 
Bovendien maakt de informatietechnologie (variabele 16, productiemiddelen) mensen 
steeds afhankelijker en wordt het onderscheid tussen publiek en privé steeds meer 
diffuus127. Directeuren van Google, Facebook en investeerders in SiliconValley gaan uit 
van een mensbeeld dat grote waarde hecht aan het idee dat mensen vrij zijn en autonoom 
maar in werkelijkheid maken zij mensen door de techniek steeds afhankelijker. 
 
Vorm geven aan het eigen bestaan / Verantwoordelijkheid of rolgedrag 
De vraag waar je voor staat is: Wil ik verantwoordelijkheid nemen of ga ik me verschuilen 
achter rolgedrag? 
De meest simpele manier om vorm te geven aan je eigen bestaan is rolgedrag. Je doet 
precies wat anderen van je verwachten. Daarmee ontloop je ook je eigen 
verantwoordelijkheid. In je opvoeding ben je op de hoogte gebracht van de 
rolverwachtingen. Als voorbeeld: 
Als klein kind leer je al dat je de straat niet mag oversteken zonder eerst goed naar links 
en rechts te kijken. Al doende word je langzamerhand geleerd hoe je je als 
verkeersdeelnemer dient te gedragen. Als je dat doet, zegt dat nog niets over jou tenzij dat 
je een goede gehoorzame leerling bent. Hoe jezelf erover denkt en wat je daarbij voelt is 
niet duidelijk en zelfs in zekere zin onbelangrijk.  
Dat eenvoudige voorbeeld van de verkeersdeelnemer kan naar alle bestaansvelden 
worden doorgetrokken. In alle is er sprake van de mogelijkheden tot rolgedrag. 

 
127 Algoritmisering van het bestaan, verdinglijking van de mens, de gamificatie van het onderwijs, de 
googlificatie van informatie, de facebookisering van vriendschappen, de virtualisering van de werkelijkheid 
die de macht heeft vertechniseerd en gedeterritorialiseerd. De snelheid waarmee  de techniek ons nu 
overspoelt is van een andere orde dan we ooit eerder hebben meegemaakt. Dat zorgt voor oververhitting. 
De wijze waarop het onderscheid tussen publiek en prive wordt opgeheven heeft totalitaire trekken. 

Trouw, 14-03-’15.   Interview door  Marco Visscher met  Hans Schnitzler   “Het digitale proletariaat “ 
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Rolgedrag is gedrag dat bepaald wordt door de normen en waarden van een sociaal 
systeem. Als je kiest voor rolgedrag impliceert dat een (wellicht afgedwongen) 
keuze om deel uit te maken van een bepaald sociaal systeem. (variërend van een 
vriendenclub tot het land waarin je leeft tot je visie op de wereld in het geheel). 
 
Rolgedrag heeft twee grote voordelen en wel: 
* Het ontslaat je van het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Dat maakt het leven wel 
een stuk makkelijker.  
Een markant voorbeeld: Een jonge stagiair werd gevraagd de bedrijfsleider van een klein 
productiebedrijf twee weken te vervangen zodat deze op vakantie kon. Het was toch even 
rustig. Het bedrijf had een eigen, wat oudere chauffeur in dienst die de producten in heel 
Nederland bezorgde. 

 De jonge stagiair had geleerd dat mensen graag eigen verantwoordelijkheid wilde nemen 
voor hun werk. Bovendien had hij geen auto en nauwelijks een idee van afstanden en 
rijtijden. Het lag dus voor de hand de ervaren chauffeur te vragen zelf zijn route samen te 
stellen en te bezien wat hij op welke trip het beste kon meenemen. Als het verkeer tegen zat, 
kon hij de rest een andere keer bezorgen. 

 De chauffeur weigerde zeer beslist. Als U meent dat ik dat moet meenemen, doe ik het, al 
moet ik de hele dag plank gas rijden maar ik wil er niet voor verantwoordelijk zijn, om te 
beslissen of ik nog wel verder rijd, of dat ik met de spullen terug kom. Als ik het meeneem, zit 
ik de hele dag is spanning. Dat wil ik niet. De beslissing is, zo zei hij, de verantwoordelijkheid 
van de bedrijfsleider. 

 
* Rolgedrag is ook noodzakelijk. Je kunt niet in alle bestaansvelden, bij alles wat je doet 
een eigen gedrag ontwikkelen. Je zou doodmoe en onuitstaanbaar worden128. 
* Het maakt het anderen makkelijk om met je om te gaan. Je stelt hen niet voor 
verrassingen. Ze weten wat ze van je kunnen verwachten. (Van hen uit gezien hanteren 
zij vooroordelen. Ze denken erop te kunnen vertrouwen dat je je volgens de norm van het 
rolgedrag gedraagt). 
 
Als puber begint het een probleem te worden 
Als je je alleen maar gedraagt volgens de rolverwachtingen, wie ben je dan zelf? De spreuk 
van de Genestet was: “ Wees uzelf sprak ik tot iemand, maar hij kon niet, hij was niemand”. 
Verantwoordelijkheid nemen betekent dat je moet kiezen en verantwoordelijk bent als 
het fout gaat. Dat kan soms angstig zijn. Adorno wijst in dit verband op de Fear of freedom.  
Als puber wil je enerzijds zelf verantwoordelijk zijn en anderzijds graag “profiteren” van 
de zorg die anderen voor je voelen. Je verzet je enerzijds tegen hen om je eigen weg te 
zoeken maar rekent er tegelijkertijd op dat ze je uit de problemen helpen als je daarin 
terecht gekomen bent. Je wilt wel op eigen benen staan maar je kunt het nog niet. (Met 
name mis je het vermogen om de effecten van je gedrag op langere termijn goed in te 
schatten). 
Het feit dat je leeft, is niet jouw initiatief. Dat kun je als feit accepteren maar ook afwijzen. 
Is het leven dat je verwacht de moeite waard? En zo niet, zelfmoord? Of zorgen dat het de 
moeite waard wordt? 

 
128 “Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat veel hoog opgeleide jongens en meisjes het hartstikke leuk 
vinden om bij MacDonald’s te werken, wat natuurlijk een zeer sterk gebureaucratiseerd bedrijf is. Al die 
vaste regels maken hen immuun voor onverwachte situaties , het haalt de druk van de verantwoordelijk-
heid weg. Dat voelt veilig. “Glimlachen op bevel van de baas”. Leonie Breebaart, Trouw, 03-10-‘15. 
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Als je wel een grote prioriteit geeft aan zelfontplooiing is de eerste vraag, wil ik er wel 
zijn?, wil ik eigenlijk wel leven? Vele pubers stellen zich die vraag. Het is de eerste stap 
naar volwassenheid, accepteren dat je er bent. 
Je bent er nu eenmaal. Je moet er dus van zien te maken wat er van te maken valt en niet 
moeilijk doen.  
 
Je kiest zelf de zin van je bestaan 
Zoals gezegd: Een sociaal systeem is gekenmerkt als een vat vol tegenstrijdigheden. Wat 
je kiest uit de 72 bestaansvelden als de zin van je bestaan heeft altijd prioriteit. Naarmate 
de zin van je bestaan je meer duidelijk is, naarmate ego en gevoel het meer eens zijn, 
worden de prioriteiten in je leven steeds duidelijker en ben je meer in rust en acceptatie 
met jezelf. Je weet ook beter te selecteren wat je wel of niet toelaat in je leven zodat je 
steeds meer een gevoel van vrijheid kunt ervaren. 

 En er zijn er 72 bestaansvelden die niet alle even belangrijk kunnen zijn.  
 
Er zijn mensen die aan 1 bestaansveld prioriteit toekennen. Dat zijn de fanatici.  
Er zijn mensen die alles belangrijk vinden en moeilijk prioriteiten kunnen bepalen. Dat 
zijn de grijze muizen, die onopvallend door het leven gaan. 
Er zijn mensen die kiezen verantwoordelijkheid te nemen voor bepaalde bestaansvelden 
maar die op andere terreinen zeer beslist afwijzen. Zeker als anderen proberen hen die 
verantwoordelijkheid in de schoenen te schuiven.  
 
Naarmate je minder prioriteit geeft aan bestaansveld 3, aan de wens tot zelfontplooiing, 
aanvaard je de verantwoordelijkheid voor je bestaan minder en blokkeer je je eigen groei. 
Je gedraagt je perfect volgens de rolverwachtingen.  
 
Na verloop van tijd kun je jezelf het rolgedrag zo eigen gemaakt hebben, dat het verschil 
tussen wat jezelf denkt en voelt en wat het rolgedrag van je verwacht, volledig 
samenvallen. Dan ben je weer authentiek. Dan ben je weer helemaal jezelf, maar eigenlijk 
gedraag je jezelf nog steeds als kind. 
 
Als volwassene 
Velen kunnen die houding hun hele leven volhouden. Anderen worden op een bepaald 
moment in hun leven gedwongen alsnog zelf hun eigen koers te bepalen. (Soms zelfs via 
een depressie omdat het systeem eerst overbelast werd). 
 
Zelfontplooiing, het accent op bestaansveld 3, is in de westerse cultuur een belangrijke 
waarde.  
 
Maar er zijn grenzen.  
Zelfontplooiing geldt binnen het sociaal systeem. Maar in relatie met andere sociale 
systemen zijn er grenzen. Het kan ontaarden in een dwingend je wil opleggen aan anderen 
of je niets meer van anderen aantrekken. 
Succes leidt tot zelfvertrouwen en zo worden de prestaties ook steeds beter. Maar je kunt 
ook falen. Misschien niet objectief maar subjectief. Anderen kunnen nog zo positief zijn 
maar dat helpt niet echt. En falen leidt tot onzekerheid en daarmee tot een negatieve  
ontwikkelingslijn. De kunst is dus om zichzelf reële normen te stellen129. 

 
129 Heinz Bude spreekt van de Generatie nul fouten.  Kenmerkend voor die  generatie is dat de drang tot 
optimale prestaties uiteindelijk leidt tot zelfuitbuiting. Zodra men ontdekt dat men slechts ten dele aan de 
zelfopgelegde normen kan voldoen ligt depressie op de loer. Het halve falen wordt geheel falen. Trouw, 04-

04-’15. 
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Soms is accent op zelfontplooiing noodzaak 
De noodzaak tot vormgeving van het leven wordt vooral relevant in situaties, waarin de 
eigen verwachtingen strijdig zijn met de door anderen gewenste rollen en nog meer als 
die gewenste rollen ook nog weer eens onderling strijdig zijn130. Dan moet de strateeg in 
het ego beslissingen nemen van wat hij zelf wil.  
 
Ieders persoonlijkheid bestaat uit 72 bestaansvelden. En vele van die bestaansvelden 
maken deel uit van een sociaal systeem. Zo is men bijvoorbeeld lid van een sportclub, 
werknemer bij een bedrijf en vader in een gezin. En de normen in die verschillende 
systemen kunnen zeer verschillen. Dat leidt tot spanningen en om die te verminderen 
moet men wel eigen verantwoordelijkheid nemen 
Een andere methode om die spanningen te ontwijken is systeemscheiding. Het 
bestaansveld leidt een geheel eigen leven en is door de strateeg losgemaakt van het geheel 
van de persoonlijkheid. Dat proces wordt schitterend beschreven in het volgende citaat: 
“Ik heb mensen ontmoet die diep religieus waren maar de waarden van hun kerk, 
synagoge of moskee volledig buiten beschouwing lieten bij hun professionele 
handelen“131.  
 
Zelfontplooiing niet op alle terreinen noodzakelijk 

 Het is niet noodzakelijk op alle bestaansgebieden eigen verantwoordelijkheid te nemen. 
Er zijn mensen die geneigd zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen 
functioneren maar op bepaalde bestaansgebieden verantwoordelijkheden afwijzen 
omdat zij beseffen dat hun persoonlijkheid, het sociale systeem als geheel te zwak is om 
die met succes te kunnen dragen. Zo zijn er mensen die een bepaald promotie weigeren 
omdat zij denken die niet aan te kunnen. 

 Op sommige gebieden wil men eigen baas zijn, op andere kan men zich meer volgzaam 
opstellen en zich als kuddedier gedragen. 

 Zowel bij gewenst als ongewenst gedrag kan men zich verschuilen achter anderen door 
hetzelfde te doen als anderen. 

 
Soms is zelfontplooiing helemaal niet wenselijk.  
Je kunt er ook voor kiezen om, bestaansveld 3, je ego, minder prioriteit te geven, om je 
eigen verantwoordelijkheid te ontlopen, om je meer volgzaam op te stellen, om je te 
conformeren aan het rolgedrag, (dat wat “men” van je verwacht) ja zelfs om je te 
verschuilen achter anderen en je gedragen als een kuddedier. Dat is de situatie waarin je 
bijna geen eigen vrijheidsgraden hebt. (Een dominante cultuur die afwijkingen beslist niet 
accepteert). Het woord kuddedier heeft negatieve associaties. Maar, zoals gezegd, heeft 
het spelen van een rol ook voordelen voor jezelf. Naarmate die rol door veel anderen zeer 
belangrijk wordt gevonden, heeft dat wat je zegt of doet ook voor hen gevolgen.  

 
130  Denk bijvoorbeeld aan eerwraak. Zelf ben je tegen eerwraak en wilt die niet toepassen. Degene die 
gewroken moet worden, voelt vanzelfsprekend ook niets voor de slachtoffer rol. Maar in de gemeenschap 
wordt het niet toepassen van de eerwraak je kwalijk genomen en wordt je gezien als een lafaard. Dat leidt 
tot vragen als: “Waar leef ik voor als ik geen eer meer heb?“.   
Gaandeweg ontstaat ook in die cultuur meer twijfel. Trouw, 11-04-‘15 door Eildert Mulder. 

Een minder ortodoxe moslima wordt in een groep van orthodoxe moslima’s nauwelijks geaccepteerd maar 

wel bij de afzonderlijke leden, als de groepsdruk niet aanwezig is. G = P + S.   De cultuur van de groep en die 
van het individu hoeven niet samen te gaan.  
Naast elkaar op hetzelfde grondgebied leidt dat tot apartheid van  groepen, niet met maar los van elkaar en 
tegengesteld. Naema Tahir. 
131  Het amorele systeem waarin wij leven. Joris Luyendijk: Dit kan niet waar zijn: onder bankiers, 

beschreven door  Stevo Akkerman, Trouw, 24-04-’15. 
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Bijlage 17. Negatieve spiraal,  
de ontwikkeling tot een zombie. 

 
Gedrag is het resultaat van de mens zelf en van zijn omgeving. Allereerst schetsen 
we de invloed van de mens zelf. 
 
De mens zelf 
Hoe je het ook wendt of keert, als je sterk bent heb je meer mogelijkheden om steeds 
sterker te worden; en als je zwak bent, verlies je de concurrentie en word je steeds 
zwakker. 
 
En dan ontstaat bovendien een negatieve spiraal. 
Deze logische consequentie vanuit de systeemtheorie leidt er ook toe, dat arme mensen 
zich anders gedragen dan rijke mensen132. Arme mensen maken vaker ernstige 
vergissingen. Ze werken zichzelf steeds verder in de nesten door bijvoorbeeld het ene 
financiële gat te vullen met het andere, door dure leningen. Ze besteden minder aandacht 
aan hun kinderen. Ze nemen vaker voorgeschreven medicijnen niet in. 
Economen kijken op een vrij recht toe, recht aan manier naar armoede, zo leggen 
Mullainathan en Shafir uit. Arme mensen maken volgens hen kosten baten afwegingen, 
bewust of onbewust, volgens een onverbiddelijke economische logica. En dan beslissen 
ze. Ze reageren dus heel rechtstreeks op financiële prikkels. Geef ze meer kinderbijslag en 
ze krijgen meer kinderen. Verlaag de WW uitkering en ze zoeken harder naar werk. Maar 
zo werkt het niet en wel omdat schaarste letterlijk ook het denkvermogen beperkt. 
Het is een kwestie van mentale bandbreedte. Ze zijn geconcentreerd op overleven, op de 
korte termijn.  
Als mensen iets tekort komen gaat hun geest anders werken. Waar het ook aan schort, 
geld, sociale contacten, tijd, de effecten komen op hetzelfde neer: tunnelvisie en blinde 
vlekken. Mullainathan en Shafir onderbouwen hun visie met vele wetenschappelijk 
gedocumenteerde voorbeelden. 
Bekend is dat gemotiveerd zijn eerst leidt tot betere prestaties maar na een 
bepaald punt, bij een te grote gemotiveerdheid is het effect negatief. Als de 
schaarste te groot is, ben je te gemotiveerd en is het effect dus negatief. 
 
Mensen worden zo steeds meer zombies  
Tenslotte hebben de armen er geen vertrouwen meer in dat ze nog ooit uit de armoede 
komen. Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit geen kwartje. Zij berusten 
in hun achterstand. 
Mensen stellen zich meer of minder reële doelen en voor mensen die langdurig in 
achterstand leven kan berusting soms het beste alternatief zijn want ook de omgeving 
reageert natuurlijk op deze negatieve spiraal.  
 
Achterstand wordt achterstelling. 
Bekend is bijvoorbeeld dat mensen in een bepaald postcodegebied niet meer worden 
opgeroepen bij sollicitaties of dat mensen met een bepaalde culturele of etnische 
identiteit worden buitengesloten. 
Schetsten we hiervoor het gedrag van de mens, dan nu de invloed van de omgeving. 

 
 

132 Schaarste, Harvards econoom Sendhil Mullainathan en Princeton psycholoog Eldar Shafir, beschreven 
door Wybo Algra in Trouw, 14-12-’13. 
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De input voor een individu wordt voor een groot deel gevormd door de output van 
organisaties. We hebben geschetst dat veel mensen reageren op waarnemingstendenties 
en zich gedragen conform de rolverwachtingen. Waarnemingstendenties bepalen wat ze 
wel of niet toelaten. 
Naarmate een organisatie meer inzicht heeft in die waarnemingstendenties en mogelijke 
rolpatronen, worden de reclame technieken effectiever, worden ideale rolpatronen 
gecreëerd en kopen klanten vervolgens producten die ze anders misschien niet gekocht 
zouden hebben. 
Iedere organisatie probeert zich via marketing technieken een duidelijk beeld te vormen 
van de potentiële klant, om zo onder meer de reclame campagnes daarop af te stemmen. 
De marketinggegevens die een organisatie nodig heeft worden onder meer verkregen van 
internet providers, waarbij al dan niet de privacy geschaad wordt. Het resultaat is een 
consumptiemaatschappij.  
Steeds grotere organisaties krijgen steeds meer zeggenschap over de toegankelijkheid 
van de inputvariabelen die het individu nodig heeft. Denk aan de giganten op het gebied 
van het leefklimaat, zoals de agrarische en farmaceutische produkten, de grondstoffen 
zoals aluminium, zink, koper, lood,steenkool, aardolie en olieproducten, de banken, de 
kennisindustrie met alle patenten en zo verder133. 
Zij slaan de piketpaaltjes zo dat het individu steeds meer afhankelijk wordt en zijn gedrag 
steeds meer voorspelbaar. 
 
Ook op staatsniveau treden er processen van achterstelling op, een voorbeeld: 
Griekenland moest bezuinigen wilde het Europese steun kunnen krijgen. Die steun was 
nodig om de schulden aan de rijkere landen te kunnen afbetalen. Griekenland heeft teveel 
op krediet gekocht. Ze bezuinigen op ambtenaren, gezondheidszorg, onderwijs etc. maar 
niet op defensie. Daar besteden ze 7 %. *(NAVO norm 2 %, Nederland 1,5 %) De 
verklaring. Frankrijk en Duitsland leveren wapens en als er bezuinigd wordt op defensie 
dan missen Frankrijk en Duitsland opdrachten. Dus mag dat niet van Frankrijk en 
Duitsland en zo wordt “niet bezuinigen op defensie“ voor Griekenland een voorwaarde 
voor Europese steun.  

 
133 Een angstaanjagend maar indrukwekkend aantal gegevens in De 13 satanische bloedlijnen, Mayra 
Publications, Nederland. ISBN 978 90 801623 96. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aluminium
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zink_(element)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koper_(element)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lood_(element)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steenkool
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardolie
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Bijlage 18. Behandelingsmogelijkheden depressiviteit 

 
Oorzaak en betekenis van depressiviteit 
Je bent depressief als je ego, (je verstand) noch je gevoel een meer of minder constant 
evenwicht weet aan te brengen in de strijd tussen de bestaansvelden.  
 
Zoals een teveel aan stimuli (overspoeld worden door gehoorsignalen, zichtsignalen, 
gevoelssignalen) het waarnemingssysteem kan doen crashen, zo kan een teveel aan 
interne spanningen het interne communicatiesysteem doen crashen. 
 
Ga er van uit dat ieder bestaansveld een eigen stem heeft en dat ze allemaal door elkaar 
heen praten. Dan wordt je depressief want je verstaat niets meer. Je kunt er geen touw 
meer aan vast knopen. Je bent je richting gevoel kwijt. 
 
De behandeling  
Deze is erop gericht, de interne communicatie meer tot rust te brengen. 
 
Er zijn vele behandelingswijzen mogelijk want alle bestaansvelden beïnvloeden elkaar 
wederkerig. En sommigen schreeuwen bij wijze van spreken en veroorzaken heel veel 
spanning.  
 
De vraag is dus welk bestaansveld gekozen wordt als basis voor de behandeling. Twee 
benaderingswijzen zijn mogelijk en wel: 
* de aanpak dat alle bestaansvelden even hun mond moeten houden. Kom tot rust of 
* de aanpak dat de grootste schreeuwers hun mond moeten houden, ofwel de oorzaak van 
de extreme spanningen wegnemen. 
 
De eerste benadering is die van “het gewoon plat spuiten“ Er kan gewoon geen eigen 
verantwoordelijkheid meer worden genomen waardoor het systeem tot rust komt. Bij het 
verminderen van de medicatie kan dan langzaam naar verbetering worden gestreefd. 
Veelal blijken dan toch ook weer veranderingen in bepaalde bestaansvelden noodzakelijk 
te zijn. 
 
Bij de andere benadering is het de vraag, wat het meest effectieve startpunt is. Welk 
aangrijpingspunt ook gekozen wordt, er verandert gaandeweg iets in de onderlinge 
verhouding tussen de bestaansvelden. Het ego krijgt weer een gevoel van richting en 
begint dan de strijd langzamerhand weer aan te gaan. Na verloop van tijd raakt men weer 
uit de depressie. 
 
 Alternatieve aangrijpingspunten zijn (naar de inputvariabelen): 
3. Therapie om de kracht van het ego te versterken, therapie om 
 te leren neen te zeggen,ondersteuning om de problemen te 
 herdefiniëren en problemen leren te relativeren. 
7. Therapie om het negatieve gevoel over het uiterlijk om te buigen 
 naar een positief gevoel. Denk aan de “make-over“ programma’s. 
11.  Medicatie om veranderingen in het lichaam te bewerkstelligen, 
 meer bewegen, werken in de tuin, sporten, lichttherapie, andere 
 voeding. 
15.  Juridische ondersteuning zoeken, meer opkomen voor je rechten. 
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19. Hulp om in te zien dat waarden en overtuigingen relatief zijn, dat 
 absolute moraal niet bestaat, hulp om minder dogmatisch te wor-
 den en meer te durven twijfelen. 
23. Werk zoeken waarin je meer plezier hebt, andere producten maken 
27.  Afstand nemen van mensen die het je moeilijk maken. 
31. De kennissenkring veranderen. 
35.  Zoeken naar mogelijkheden om je niet onder druk te laten zetten, 
 opkomen voor je belangen. 
39. De klant is koning, maar alleen als jij het wilt. Leren een keer neen 
 te verkopen. 
43. Leren met anderen te praten, neurolinguale oefeningen.  
47. Hulp zoeken bij het oplossen van financiële problemen. 
51. Op vakantie te gaan, afstand nemen, een andere omgeving zoeken. 
55.  Verhuizen  
59. Rust nemen waardoor de verantwoordelijkheidsverplichting af
 neemt en het systeem weer de tijd krijgt om in evenwicht te  
 komen. Deadlines relativeren. Time management 
63. Meer geschikte apparatuur aanschaffen 
67. Meer geschikte grondstoffen zoeken 
71. Er veel over te lezen en te zien hoe anderen het aanpakken. 
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Bijlage 19. Analytisch model, oorzaken schoolverlaters 
  

Welke aanpak gewenst? 
Iedere hulpverlener weet dat het aangeboden probleem niet altijd een zinvolle ingang 
biedt om een ongewenste situatie te beëindigen. Wie zich in het aangeboden probleem 
verdiept merkt veelal dat dit het topje van een ijsberg is, of een façade waarachter geheel 
andere problemen schuil gaan. 
Interessant in dit kader is de huidige discussie over het onderwijssysteem.  
 
Een docent heeft tot taak een leerling te helpen zich kennis en vaardigheden eigen te 
maken. De vraag is hoe? 
* De directieve benadering: Moet de docent de verantwoordelijkheid nemen en precies 
   vertellen wat de leerling moet leren of 
* De non directieve benadering: moet de docent de leerling begeleiden, leren hoe het zijn 
   eigen leerprocessen kan verbeteren.  
Zie bijlage 23. Begeleiden of delegeren. 
 
Een leerling met een zwak ontwikkeld ego heeft liever de sturende docent, een leerling 
met een sterker ego wil zelf de verantwoordelijkheid nemen en dus liever een begeleider 
in het opdoen van leerervaring. 
 
Een sturende docent versterkt het ego vanzelfsprekend weer minder dan een 
begeleidende docent. In feite gaat de discussie over de vraag of de docent een leerling wil 
helpen zich te ontwikkelen tot iemand die zich in verschillende situaties goed weet te 
redden dan wel tot iemand die graag wil doen wat hem gezegd wordt. 
 
Mogelijke aangrijpingspunten 
Er zijn vele redenen waarom scholieren afhaken. Maar uiteindelijk kan men de scholier 
niet dwingen om op school te presteren. Hij zal het zelf moeten willen.  
Dan is begeleiding op zijn plaats, waarbij hij geholpen wordt om te beseffen waarom hij 
wil afhaken. Dat is de moeilijkste fase: Geaccepteerd worden als begeleider. 
 
Daarna kunnen de begeleider en de scholier samen op weg gaan. 
Bij het bespreken van het begeleiden hebben we gesproken over barrières die het 
oplossen van een probleem in de weg kunnen staan. Onderstaand een aantal mogelijke 
bar-rières bij scholieren:  
 
Mogelijke barrières 
Levenskracht, ego kan hij eigen verantwoordelijkheid nemen? 
 kan hij initiatieven nemen? 
 ziet hij problemen als uitdaging     
 kan hij conflicten oplossend? 
 durft hij visie te ontwikkelen?  
Waarneembaarheid schaamt hij zich voor zijn uiterlijk? 
 wordt hij om zijn uiterlijk uitgelachen, gepest? 
Nature, lichaam is hij fysiek in staat tot leren? 
 geen oor-, oog- of motorische problemen? 
 is er een gebrek aan verstandelijke vermogens? 
 concentratieproblemen?  
 is hij uitgeslapen? voldoende rust gehad? 
 Is hij goed doorvoed? 
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Erkenning mag hij deze opleiding volgen? 
Zingeving heeft hij er zelf voor gekozen? 
 is hij gemotiveerd? 
Aanbod heeft hij plezier in wat hij moet doen? 
 zou hij liever iets anders maken/ leren? 
Intimi wordt hij gesteund door zijn ouders?   
 wordt hij gesteund door zijn vrienden? 
 kan hij alleen werken?     
 kan hij samenwerken? 
Relaties wordt hij gesteund door kennissen/ vrienden? 
Leveranciers heeft hij moeilijkheden met docenten? 
 heeft hij moeilijkheden met wijze van lesgeven? 
 heeft hij moeilijkheden met hun autoriteit? 
Klanten ziet hij wat hij straks anderen kan bieden?   
 is hij daar trots op? 
Taal is hij taal- en spreekvaardig?    
 is hij empirisch ingesteld? 
 is er ruimte voor creativiteit 
Ruilmiddelen kan hij de studie betalen?  
 heeft hij geld problemen? 
Mobiliteit heeft hij vervoersproblemen? 
Plaats heeft hij een goede studieplek? 
Tijd besteed hij voldoende tijd aan zijn studie? 
 kan hij korte termijn behoeften uitstellen   
 is hij optimistisch over zijn resultaat?  
 is hij langere termijn gericht?     
 biedt de opleiding toekomstperspectief 
Productiemiddelen  heeft hij voldoende apparatuur? 
Grondstoffen  is er een goed lesprogramma? 
 heeft hij voldoende studiemateriaal  
 werkt hij liever met ander materiaal?   
Kennis  is hij zuinig op het studiemateriaal ?   
 is hij leergierig? 
 is hij creatief? 
 is hij kwalitatief en kwantitatief ingesteld?    
 durft hij risico’s te nemen, heeft hij lef? 
 ziet hij fouten als leermogelijkheid? 
 staat hij open voor nieuwe ideeën?  
 
Als het antwoord negatief is, is dat een barrière die doorbroken moet worden. 
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Bijlage 20. Integrale probleemanalyse 
 
De basis van dit boek is onderstaande integrale probleemanalyse.  
 
Het onderstaande causalogram is de neerslag van een onderzoek door Intagon in de 
Justitiele Intramurale Kinderbescherming. Het onderzoek werd afgerond in 1971 en zegt 
dus niets over de huidige situatie. 
 
De aanleiding was het verzoek van de sector om meer geld want er waren veel problemen. 
Geld was noodzakelijk om die problemen op te lossen. 
De onderzoeksvragen waren welke problemen er waren in de sector en hoe die het beste 
konden worden aangepakt. 
 
Dat was het begin van de modelontwikkeling. 
 
Een probleem bij het vorm geven van het onderzoek was, dat er een groot aantal soorten 
instellingen waren met ieder een eigen subsidiesysteem, terwijl het feitelijk takenpakket 
daarmee niet geheel correspondeerde. Er was veel inhoudelijke overlap. 
 
Concretisering van activiteiten, problemen en relaties daartussen 
Dat dwong tot concreetheid van de activiteiten, waarmee problemen mogelijk waren. Die 
moesten dan wel weer geordend worden. Daartoe moest een model ontwikkeld worden. 
In het ontwikkelde model werd een systeembenadering toegepast met een tableau  
van 7 variabelen en 3 proceskarakteristieken134. Zo ontstonden 21 subsystemen. 
In ieder subsysteem werden activiteiten geconcretiseerd. 
Gevraagd werd per activiteit in hoeverre problemen werden ervaren.  
 
Bij als belangrijk beleefde problemen werd doorgevraagd. De gedachte was dat als  
er een probleem was, dat veroorzaakt werd door: 
A: een tekort aan een bepaalde input dan wel door  
B: een onjuist managementbeleid 
 
Bij de grootste problemen werd dan ook gevraagd: welke input eventueel ontbrak en in 
hoeverre het management een goed beleid voerde. 
Bij de vraag naar het management werd de cybernetische cyclus gevolgd.  
- is er sprake van een strategisch beleid 
- wordt dat gemaakt door de juiste personen 
- op grond van goede informatie 
- en de juiste wijze van besluitvorming en dan verder met het kwaliteitsbeleid etc.  
Zodra er negatief gescoord werd, stopte de vragenlijst. 
 
Schematisch wordt dit weergegeven in bijlage 24. 
 
 
 
 
 
Grafische weergave 

 
134 inputvariabelen: kind, gebouw, geld, medewerkers, relaties, kennis, goederen en diensten.   
      procesvariabelen:  verkrijgen, verzorgen, gebruiken,  verwijderen.  
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De 7 input variabelen werden vervolgens in cirkels vormgegeven, gegroepeerd rond de 
variabele met de grootste problemen. 
De antwoorden op de inputvragen werden gesommeerd en vormgegeven door pijlen. 
Iedere pijl stond voor 100 maal.  

Voorbeeld: De pijl van het gebouw naar het kind in het midden, impliceerde dat het 
gebouw als oorzaak werd gezien van de problemen met het kind. 

De problemen met het management werden door stippen in de variabele weergegeven. 
Ook hier, ieder stip staat voor 100 maal. 
 
Het geheel aan antwoorden kon worden weergegeven in een causalogram. Daarin werd 
de samenhang tussen de problemen duidelijk en kon een integraal beleid geformuleerd 
worden. 
 
Causalogram 

 
 
De belangrijkste conclusie: 
Uit het causalogram blijkt dat de meeste pijlen gericht zijn op het kind. In deze casus 
gaven de interacties rond het kind aanleiding tot de meeste problemen. 
 
Zo bleek bijvoorbeeld dat bij de activiteiten bij  “het verkrijgen van het kind”, de zorg 
voor een goede bezettingsgraad in de Kinderbescherming, als grootste probleem werd 
beleefd. Dat bleek het geval te zijn bij een groot aantal instellingen. Er was echter sprake 
van overcapaciteit. Dat was totaal onverwacht. 
 
Een ander probleem was bij “het verzorgen van het kind“, namelijk het 
voorkomen van hospitalisatie verschijnselen. 
 
Als je deze methode toepast, dan worden de interacties tussen de verschillende 
problemen zichtbaar.
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Bijlage 21. Motieven om te werken  
 

Er zijn vele verschillende motieven op te werken. Vanuit dit systeem van de elementen 
zijn onderstaand mogelijke motieven verwoord, voor elk van de 18 variabelen, 
op de vraag: Welk werk doe je het liefst?. Hieronder een aantal mogelijke antwoorden. 
 
Initiatief/ levenskracht  
Ik zoek werk, waarbij ik zelf verantwoordelijk ben voor wat ik wanneer en hoe doe en 
waarin ik me zelf waar kan maken. Ik ben graag eigen baas. 
Waarneembaarheid  
Ik zoek werk, om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Ik ben trots op mijn 
uiterlijk en wil dat graag laten zien. 
Nature   
Ik zoek werk waarbij ik optimaal gebruik kan maken van mijn lichamelijke mogelijkheden 
zoals fysieke kracht, mijn handvaardigheid, of ……. 
Erkenning   
Ik zoek werk waarbij ik tot een bepaalde beroepsgroep hoor en daar zou ik dan ik trots 
op kunnen zijn. 
Zingeving 
Ik zoek werk waarbij ik een bijdrage kan leveren om mijn idealen, mijn normen en 
waarden te bevorderen en te realiseren. 
Aanbod 
Ik zoek werk waarbij ik mijn specifieke talenten zo goed mogelijk kan benutten en wat ik 
dan met een zekere trots aan anderen kan laten zien. Ook graag afwisselend. 
Intimi  
Ik zoek werk, waarbij ik mensen kan helpen of verzorgen ofwel werk waarbij ik in een 
team met collega’s kan samenwerken. 
Relaties     
Ik zoek werk waarbij ik,door gebruik te maken van de Vitamine R en te netwerken, steeds 
leukere banen kan verkrijgen. 
Klanten   
Ik zoek werk waarbij ik er plezier in heb om mensen een product of dienst te verkopen of 
om hen van iets te overtuigen. 
Leveranciers   
Ik zoek werk waarbij ik plezier heb om bij verschillende leveranciers te gaan kijken wat 
ze in de aanbieding hebben en dan met hen te onderhandelen over mijn gewenste 
prijs/kwaliteit verhouding.  
Communicatie, taal 
Ik zoek werk waarbij ik mijn communicatieve mogelijkheden ten volle kan benutten, 
hetzij verbaal, hetzij digitaal, hetzij artistiek. 
Ruilmiddelen   
Ik zoek werk, waarbij ik vooral veel geld kan verdienen en economisch zeer zelfstandig 
kan worden.  
Mobiliteit    
Ik zoek werk, waarbij ik plaats gebonden ben of juist dat ik veel onderweg ben, in eigen 
streek of misschien wel mondiaal. 
Plaats     
Ik zoek werk waarbij vooral de werkomgeving van belang is en ook de afstand tot mijn 
woonomgeving met een voorkeur voor binnen of buitenwerk. 
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Tijd  
Ik zoek werk zonder dat ik gestrest raak, ofwel waarbij ik de spanning voel van het 
werken met deadlines. Ik zoek werk dat mij helpt om de tijd te structureren. Ik werk het 
liefst  ‘s morgens vroeg, overdag, ‘s avonds of ‘s nachts. 
Prod.uctiemiddelen  
Ik zoek werk, waarbij ik geniet van het werken met machines en trots kan zijn op mijn 
vaardigheid daarmee. 
Grondstoffen 
Ik zoek werk waarbij ik van bepaalde materialen iets kan maken. 
Kennis, vaardigheden     
Ik zoek werk waarbij ik steeds opnieuw iets nieuws leer, nieuwe inzichten opdoe en 
steeds meer ervaring krijg. 
 
 
Kun je uit deze 18 variabelen kiezen welke je het belangrijkste vind? En welke je het minst 
belangrijk vind? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
Het resultaat biedt een duidelijk beeld van je persoonlijke motivatie. 
 



 

 147 

Bijlage 22. Voorbeelden inputbeheersing 

 
Een aantal voorbeelden in willekeurige selectie, die ik vond toen ik met dit thema bezig 
was. Er zijn er vele. 
 
Hoe groter, hoe meer mogelijkheden om sterker te worden. 
 
Inputbeheersing door fusies 
Glencore, de grootste grondstoffenhandelaar in graan, olie, metalen en steenkool, met als 
klanten Tata van Hoogovens, Nuon en Essent, (202 miljard omzet in 2011) wil fuseren 
met Xstrate, mijnbouwer van steenkolen, zink en koper, (32,7 miljard omzet in 2011).  
Samen beheersen zij dan een groot deel van de markt en kunnen de prijzen bepalen. 

 
Inputbeheersing door overnames: snel groeiende internationals135 
Cofco (China National Cereals, Oils and Foofstuffs Corporation) was eerst een bedrijf 
gericht op de handel in granen en zaden maar door overnames, gesteund door de staat is 
het nu internationaal werkzaam en verreweg het grootste Chinese bedrijf in de 
voedingsmiddelensector. 
WHGroup was de grootste varkensvleesverwerker van China maar nu de grootste ter 
wereld en zoekt nog verder naar overname kandidaten. 

 
Inputbeheersing door schaalvergroting, risicominimalisering 
De 4 grote systeembanken (Rabo, ING, AMRO en SNS) betalen jaarlijks 4 tot 12 miljard 
minder rente op de kapitaalmarkt dan de kleinere banken omdat ze als gevolg van de 
staatsgarantie als kredietwaardiger worden beschouwd.  
 
Ook zeer grote bedrijven kunnen bedrijfsleningen sluiten op de kapitaalmarkt en betalen 
daarvoor aanzienlijk minder dan kleinere bedrijven die hun leningen moeten afsluiten bij 
banken136. Bovendien kunnen zij deals sluiten met de fiscus137. Over de wenselijkheid 
hiervan is wel steeds meer discussie. 
 
Grote supermarkten, bouwmarkten of warenhuizen 
De leveranciers van de producten kunnen nauwelijks neen zeggen tegen de condities die 
de grote detaillisten eisen. Zij moeten wel uit angst opdrachten te verliezen.  
De kleine detaillist kan die condities niet eisen zoals blijkt uit het toenemende aantal 
faillissementen. 
 
* Denk ook aan de mogelijkheden om anderen “voor“ te zijn, zoals bij internet trading.    
   Daar gaat het soms een mini secondes. 
* Denk aan de mogelijkheden om anderen buiten spel te zetten via bijvoorbeeld 
   patenten  
* Denk aan de mogelijkheden om zo min mogelijk belasting te betalen. 
* Denk aan hun vermogen om het streven tot verandering te belemmeren. 
 
 

 

 
135   Trouw, 26-02-‘16 , Joost Morel 
136   J. de Ruiter, topbankier bij RBS, Telegraaf, 19-01-‘13 
137   Trouw, 12-02-‘16 
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Bijlage 23. Begeleiden of delegeren.  
 

Het meest kenmerkend bij het operationeel beleid is de vraag of je het zelf wilt doen, dan 
wel of je iets wilt laten doen door anderen Mensen verschillen onderling in de mate 
waarin zij geneigd zijn tot zelf doen of het laten doen. De een vindt het heerlijk om 
verzorgd te worden. Een ander haat de afhankelijkheid van anderen. Reeds op jonge 
leeftijd zeggen sommige kinderen telkens opnieuw “Kan ik zelf“ en op oudere leeftijd dan 
“Zo lang ik het kan, doe ik het zelf”. 

 
Die individuele voorkeur vertaalt zich naar politieke opvattingen. Voorstanders van zelf 
doen, accentueren de eigen verantwoordelijkheid en het zelf kunnen inhuren van hulp op 
de markt en verzetten zich tegen het pamperen. 
Voorstanders van het laten doen geven de prioriteit aan de verzorgingsstaat. 

 
Als je het zelf niet kunt doen, zijn er twee mogelijkheden. Je accepteert dat je het niet 
kan en delegeert het aan anderen of je wilt het leren en zo zelf je problemen gaan 
oplossen. 
 
Delegeren van enkelvoudige problemen  
Als je het zelf niet kunt en hulp nodig hebt bij een enkelvoudig probleem kies je veelal 
vooral een hulpverlener die het probleem van je overneemt en het voor je oplost. De vraag 
is dan vooral waar je iemand vindt die dat karweitje wel even voor je doet. Dat noemen 
we de directieve benadering. Er is sprake van delegeren. 
Je verantwoordelijkheid is de keuze van de hulpverlener. Iedere specialist kiest zijn eigen 
oplossingen. Zelfs bij enkelvoudige problemen. Als voorbeeld: De automonteur kan een 
onderdeel repareren, vervangen door een reeds gebruikt of vervangen door een nieuwe.  
Bij delegeren ben jij de baas en stel jij je eisen. Maar je moet zo nodig wel de condities 
scheppen zodat de ander zijn werk goed kan doen. 
 
Dat delegeren moet echter wel mogelijk zijn. Er moeten “leveranciers“ zijn, die dat wat je 
wilt, willen en kunnen doen. Er moeten geschikte voorzieningen zijn. Soms zijn die er niet. 
In dat geval kun je besluiten zelf die voorziening tot stand te brengen dan wel dat door 
anderen te laten doen. Het is een van de mogelijke activiteiten in de kolom verkrijgen. 

 
Delegeren van meervoudige problemen 
Delegeren bij meervoudige problemen is moeilijker. Degene die het werk moet doen, 
moet wel precies weten wat jij wilt. Met een te vage opdracht ontstaan er snel 
misverstanden, met een te precieze kan het demotiverend werken. Je moet dus samen de 
juiste vertrouwensband hebben. 

 
Begeleiden 
Als je het wilt leren en zelf je probleem wilt oplossen, heb je begeleiding nodig. 
Begeleiden is vooral geïndiceerd bij gecompliceerde vraagstukken waarbij meerdere 
bestaansvelden betrokken zijn. Juist jij bent in staat om de onderlinge verhoudingen 
tussen de velden te kennen en te beïnvloeden.  

  
Bij begeleiden is de centrale vraag: waarom is men zelf niet in staat het probleem op te 
lossen? Het gaat dan om het herkennen van de barrières die de probleemoplossing in de 
weg staan en het verkleinen daarvan. 
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Schematisch: 
   een probleem, A     probleemdrager,B  

            barrières 
   A _______v______v_______v________v______  B 
      \            / 
        \          / 
          \        / 
   directief  \         / non directief 
              \    / 
                \                     / 
      \                   /  
         \                  / 
          \                   / 
            \                        / 
              \                    / 
                                                   \                / 
                                                                                   \            / 
 
            C Hulpverlener 
      
 De hulpverlener staat voor de keus ofwel zelf het probleem op te losssen, C-A  
 ofwel de probleemdrager te ondersteuner C-B-A.   

   
Een voorbeeld van mogelijke barrières treft U in de bijlage 19, waarom scholieren 
afhaken. 

 
Begeleiden wordt razend moeilijk voor de begeleider als hij duidelijke opvattingen heeft 
over de oplossing. De neiging het probleem zelf op te lossen en directief te worden is dan 
wel erg groot.  
Het kan moeilijk zijn het geduld op te brengen tijdens het leerproces van de hulpvrager 
en diens oplossing te accepteren. 
Het kan ook moeilijk zijn als de hulpverlener te kampen heeft met dezelfde barrières als 
de probleemdrager. Zeker als de barrière weerstand oproept (en dat doen eigenlijk alle 
barrières in het streven naar behoud) heeft ook de hulpverlener moeite om “daarvoor 
weglopen“ te voorkomen. En dat “weglopen“ is heel makkelijk door weer in de directieve 
rol te schieten. Dat leidt tot een eindeloze zigzagweg. 

 
De conclusie is duidelijk: Geen enkele begeleider kan bij alle problemen begeleiden. Dat 
vergt zelfinzicht van de begeleider. 
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Bijlage 24. Organisatiestructuren 
 
Bij iedere fase in het cybernetisch proces is het relevant de vraag te stellen wie er bij 
betrokken moeten worden. Ieder subsysteem is een deel van het geheel en een beslissing 
kan dus voor ieder deel gevolgen hebben gezien de wederzijdse afhankelijkheid. Dat 
houdt dus is, dat 7 x de vraag met wie beantwoord moet worden. 
 
Schematisch: 

Fasen in het proces met wie 
 

op basis van 
welke informatie 

hoe te 
besluiten 

strategisch beleid    
kwaliteitsbeleid    
structurerend beleid    
operationeel beleid    
evaluatief beleid    

sanctioneringbeleid    

bijsturend 
veranderingsbeleid 

   

  coördinator  onderzoeker beslisser 
 
Daarnaast zijn er 72 subsystemen, dus 7 x 72 mogelijkheden. 
 
Als je bij de relevante besluitvorming betrokken wordt en anderen niet, leidt dat ook tot 
machtsposities. De kunst is om die structuur dus zo te kiezen dat het alle betrokkenen 
recht doet. Een ingewikkelde puzzel. 
Omdat de oplossing doorgaans niet van dag tot dag verschilt, ontstaan er 
organisatiestructuren. Daar zijn een groot aantal varianten voor ontwikkeld.  
 
Een belangrijke ingang is die van de managementstijl. Bij de scientific management 
benadering hoort ook een eenduidige organisatie zoals de lijnorganisatie van Fayol (de 
harkstructuur) of de functionele organisatie van Taylor. 
 
Bij Fayol is er door de harkstructuur sprake van eenheid van leiding, duidelijke 
verdeling van taken en verantwoordelijkheden, grote besluitvaardigheid en de 
zelforganisatie op een lager niveau kan men zoveel mogelijk handhaven. Maar het heeft 
ook nadelen zoals geen gelijkwaardige en gelijksoortige taken voor de leiding met het 
risico van overbelasting hetgeen leidt tot een beperkte span of control. Maar vooral ook 
het ontbreken van horizontale communicatie, het bepalen van de juiste delegatiegrenzen 
en de vraag of de manager ook vakspecialist dient te zijn of niet. 
 
Taylor ontwikkelde de functionele organisatievorm waarbij de werker voor de 
verschillende aspecten van zijn werk verschillende bazen heeft. De leiding heeft dan meer 
homogene taken, er is sprake van een grotere deskundigheid door specialisatie en er is 
meer communicatie op een lager niveau. Daartegenover een minder duidelijke leiding, 
minder duidelijke verantwoordelijkheden en het risico van afschuiven en verwarring. 
Emerson ontwikkelde de lijn-staf organisatie. De manager krijgt hulp door hem van een 
staf te voorzien. Het voordeel is dat zijn taken gelijkwaardig en gelijksoortig zijn, er 
eenheid van leiding is met mogelijke inzet van deskundigen, waarbij coördinatie van 
gelijksoortige leidingproblemen mogelijk is. Maar soms gaat de staf toch opdrachten 
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geven, wordt aan lagere chefs het initiatief ontnomen en is de staf zelf teleurgesteld als de 
adviezen niet worden opgevolgd. 
 
Een variant daarbij is de lijn staf organisatie met functionele taalverdeling. De staf 
mag dwingende aanwijzingen geven met betrekking tot de vraag HOE iets moet worden 
gedaan. Denk aan voorschriften, procedures,werkmethoden, plandata, kwaliteitseisen 
etc. 
 
Die variant leidt dan weer tot de matrixorganisatie, waarbij de beslissingskracht ligt op 
het laagste niveau waardoor er optimaal gebruik gemaakt wordt van de deskundigheden. 
Het stelt echter wel hoge eisen aan de medewerkers en er doen zich spanningen voor 
tussen voortgang en kwaliteit. 
 
Likert koos weer een ander ingang en wel die van de linking pin. Het gaat daarbij om 
optimale communicatie. Bij ieder cyclische fase is iemand van de volgende en voorgaande 
fase betrokken. Het zijn de verbindende schakels. Dat verzekert de continuïteit, er is 
sprake van meer participatie en motivatie, een maximaal gebruik van deskundigheid het 
biedt een grotere mogelijkheid om als eenheid te werken. 
Maar de verantwoordelijkheid is minder duidelijk en er is gevaar van de vergaderziekte, 
met het gevaar dat beslissingen worden uitgesteld en dat er een te grote afhankelijkheid 
is van persoonlijke verhoudingen. 
 
De projectorganisatie is bij uitstek geschikt om een bepaald probleem snel te kunnen 
aanpakken. Men bouwt een tijdelijke organisatie waardoor een gerichte probleem-
aanpak mogelijk is en waardoor verstarde structuren doorbroken kunnen worden. Het 
stelt hoge eisen aan het projectteam dat overigens als vreemde eend gezien kan worden 
en dus tegenstand oproept. Maar wat als het project is afgelopen. Het is niet eenvoudig 
om weer in het oude systeem terug te keren. 
 
Verder is er het unitmanagement. Daarbij staat de inhoud van het werk centraal. Die 
inhoud kan  * functioneel zijn, corresponderend met taakblokken 
 * territoriaal 
 * categoraal, gericht op specifieke doelgroepen of naar 
 * product markt combinaties, zoals 
  - specialisatie, spreiding van producten 
  - parallellisatie, producten samenvoegen  
  - integratie, bewerkingen samenvoegen  
  - differentiatie, bewerkingen scheiden 
 
Tenslotte is er de netwerkvorming. De behoefte aan autonomie van de units is zo groot 
geworden dat ze meer of minder los zijn komen te staan van de moederorganisatie. Maar 
men houdt wel onderling contact, bijvoorbeeld als de moeder organisatie en grote 
opdrachtgever is.  
 
Het zal duidelijk zijn dat de structuur van de organisatie de prioriteiten van de organisatie 
weerspiegelt. Overigens is het ook zinvol rekening te houden met de kenmerken van de 
medewerkers. Zie daarvoor ook bijlage 26. Mensbeelden en managementstijl. 
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Bijlage 25. Verandering in prioriteiten bij organisaties 
 
De ene organisatie kiest voor het verkrijgen van input en is extern gericht, de ander is 
intern gericht en legt het accent ofwel op het beheer dan wel op het optimaal 
functioneren. Dat beleid bepaalt mede de optimale grootte van de organisatie. 
 
Daarna gaat het om de strijd tussen de taakblokken zoals bijvoorbeeld productie en 
verkoop, (variabele 6), financiën(variabele 12) en personeel(variabele 7). 
 
Wanneer er sprake is van een verschuiving in het soort aanbod dat de organisatie wil 
bieden (Variabele 6),  zien we de focus verschuiven   
Van dit kunnen we      capaciteitsgericht  
Naar dit maken we     productiegericht 
Naar dit kunnen we voor U doen   relatiegericht  
Tot zo kunt U met ons dat bereiken  partnergericht 
 
 
Reeds in 1991138 werden de organisatorische effecten van die verschuiving in kaart   
gebracht. 
     

 Marketing Productie Kennis
  

Cultuur 

Waarde     

Dit kunnen 
wij voor U 
betekenen 

partnership waarde strategische 
branchekennis 

klant-
oriëntatie 

Diensten     

Dit kunnen 
we voor U 
doen 

relatie-
management 

assortiment 
samenhang 

accountkennis rol- 
oriëntatie 

Producten     

Dit doen we product-
acquisitie 

methoden, 
technieken, 
procedures 

toepassingen 
bedrijfsprocessen 

taak- 
oriëntatie 

Capaciteit     

Dit kunnen 
we 

capaciteits-
acquisitie 

Infrastructuur, 
bezettingsgraad 

vakkennis Functie-  
oriëntatie 

 
 
 
 
Passen we dit schema toe op bijvoorbeeld het ouderenbeleid dan kunnen we het volgende 
zien: 
 
 
 
 

 
138 Economisch Statistische berichten, 05-06-‘91 
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- de bejaarde als grondstof capaciteitsgericht  variabele 17 
De bejaarde is een object dat verzorgd moet worden zonder menselijk contact en begrip. 
Wassen, voeden en kleden vergt zoveel minuten en dus zoveel personeel. De klant is de 
familie of de zorgverzekering /overheid 
 
- de bejaarde als product productorganisatie  variabele 6 
De bejaarde is niet alleen een object. Menselijk contact is belangrijk. Met de wensen moet 
rekening gehouden worden. De personeelsinzet is wat moeilijker te organiseren. De klant 
is de familie of de zorgverzekering/overheid. 
 
- de bejaarde als klant   relatiegericht  variabele 10 
De bejaarde is zelf de klant en bepaalt wat er wanneer en hoe moet gebeuren. Dat kan met 
het persoonsgebonden budget. Organisaties moeten aantrekkelijk zijn om gekozen te 
worden. Veelal zijn het organisaties voor de meer welgestelden. 
 
- de bejaarde als intimus/medewerker     partnergericht variabele 7 
De oudere streeft naar zelfstandigheid en helpt ook andere ouderen. Het zijn de 
vrijwilligers in de zorg die ook zelf zorgbehoevend zijn. Het zijn de prosumenten, 
onmisbaar voor het goed functioneren van de zorg139. 

 
De vraag is welk beleid gewenst wordt, want het antwoord heeft vele gevolgen. 

 

139 Die aanpak geldt zelfs voor dementerenden, zoals beschreven staat in de Stentor(13-01-’14) onder: 

“Maak dementerenden weer nuttig”. Aldus wordt het aftakelingsproces voor de betrokkenen minder 

pijnlijk. 
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Bijlage 26. Mensbeelden en managementstijl in organisaties 
 
Rolgedrag vereist 
In een organisatie werken mensen met eigen karakterkenmerken en eigen prioriteiten. 
Maar de organisatie vergt rolgedrag. De werkgever heeft bepaalde verwachtingen over 
hoe de werknemer zich dient te gedragen. Nemen de collegae die verwachtingen over dan 
is er sprake van duidelijk gewenst rolgedrag. 
En het is maar de vraag in hoeverre iemand aan die rolverwachtingen kan waarmaken 
zonder zichzelf tekort te doen. 
 
Verwachtingen 
Bij de beschrijving van het ego hebben we beschreven in hoeverre mensen geneigd zijn 
verantwoordelijkheid te nemen.  
Als maatschappelijk het accent gelegd wordt op ondergeschiktheid aan religieuze leiders, 
de groep, de familie, de organisatie of de staat, dan komt de eigen ontplooiing van het 
individu in gedrang, maar het geeft hem wel houvast en zekerheid. Het leidt tot een zwak 
ego dat uitstekend past bij een sterke hiërarchie in een organisatie of in een dictatoriale 
staat. 
Als het maatschappelijk accent gelegd wordt op zelfontplooiing, moet eigen 
verantwoordelijkheid genomen worden. Het “achter leiders“ aanlopen wordt minder 
mogelijk. Het leidt (soms) tot angst want als het fout gaat, ben je zelf verantwoordelijk. 
Het leidt tot individualisme en vrijheidsstreven. Het leidt tot democratie want de vrijheid 
van de een is beperkt door de vrijheid van de ander.  
 
Wat betekenen deze mensbeelden voor de arbeidsverhoudingen? 
Als die persoon in loondienst gaat, is het aan de werkgever om te bepalen, in hoeverre hij 
verantwoordelijkheid wil delegeren. Daar moet voor een goed samenspel natuurlijk een 
balans in zijn.  
 
In zijn algemeenheid kan men de werkgevers indelen qua managementstijl in vier 

categorieën en wel 

*  scientific management. De mens wordt gezien als een machine die zonder eigen 
    verantwoordelijkheid een beperkte taak uitvoert. Gecompliceerde taken worden in 
    kleinere eenheden gesplist. Voor de werknemer betekent deze stijl, niet denken maar  
    doen140. 
*  human relations. De medewerker krijgt inspraak in zijn werkomgeving en mag wat  
    dat betreft zijn wensen naar voren brengen. 
* human resources. De medewerker mag inspraak hebben en verantwoordelijkheid  
   dragen voor zijn eigen taak. 
* unit management. De medewerker mag inspraak hebben en verantwoordelijkheid 
   dragen voor de afdelingstaak. 
 
Het zal duidelijk zijn dat de kans op een top down benadering groter is bij de scientific 
management benadering dan bij het unit management waar de bottom up stijl meer voor 
de hand ligt. 
 

 
140 Marx spreekt over de vervreemding als gevolg van loonarbeid. De werknemer wordt geacht te doen wat 
de werkgever verwacht. Het eigen denken wordt niet op prijs gesteld. Het ego wordt steeds meer 
uitgeschakeld. In de visie van de scientific management benadering heeft hij gelijk. 
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Afstemming rolgedrag en persoonlijkheid 
Vanzelfsprekend past iemand met een zwakke persoonlijkheid beter in het scientific 
managementsysteem en iemand met een sterke persoonlijkheid vooral bij het unit 
management. 
 
Maar wie bepaalt welke persoonlijkheid iemand heeft? Vele mensen met een sterke 
persoonlijkheid moeten gewerkt hebben en werken nog in het scientific 
managementsysteem. Je moe(s)t wel als je werk wil hebben141. 
 
Schematisch weergegeven: 

Individu Organisatie 
zwakke persoonlijkheid scientific management: 

doen wat gezegd wordt 
iets sterkere 
persoonlijkheid 

human relations: 
meedenken over de 
werksituatie 

nog iets sterker human resources:  
meedenken eigen taak 
 

sterke persoonlijkheid unit management: 
meedenken over de taak en 
werksituatie van de 
afdeling 

 
Het is zinvol na te gaan, welke managementstijl in welke situatie zinvol is. Ook het aanbod 
van diensten door de organisatie moet worden afgestemd op de capaciteiten van degenen 
die hulp geboden wordt. 
 
Wat betekenen deze mensbeelden voor de dienstverlening? 
Ook in de dienstverlening spelen mensbeelden een belangrijke rol.  
Enkele voorbeelden: 
Is het zinvol om leerlingen/ studenten die door hun omgeving nauwelijks de kans gehad 
hebben zich te ontplooien of om eigen verantwoordelijkheid te nemen, op te leiden in 
situaties, waarin zij zelf de studieaanpak vorm moeten geven. Of juist andersom, passen 
zelfbewuste studenten in een leersituatie die geen of nauwelijks eigen inbreng toestaat? 
 
En in de verslavingszorg. Of is het bij verslaafden, die zichzelf niet in de hand hebben, 
nauwelijks sturing kunnen geven aan hun eigen leven, geen eigen woonplaats hebben, 
geen werk of vrienden en relaties, zinvol om die mensen te beschouwen als zelfbewuste 
zelfstandigen, of is het beter hun leven meer te structureren.  
 
Passen zelfbewuste mensen in een strak geleid verzorgingshuis, waar zij geen 
mogelijkheid hebben tot de regie over hun eigen leven?142.  

 
141 Ik heb iemand mee gemaakt die de hele dag dezelfde hendel van dezelfde machine moest overhalen. In 
zijn vrije tijd was hij bestuurslid van een veelheid van verenigingen. Ik vroeg hem hoe hij in staat was dit in 

mijn ogen niet bij hem passende werk te doen. Het antwoord was simpel. ”Ik verdien en heb de tijd na te 

denken over de activiteiten in mijn vrije tijd”. Ik denk dat die werkgever een talentvolle medewerker niet  

heeft benut. 

 
142 Dick Houwaart, Mij krijg je niet in een verzorgingshuis. 
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Relatie chef- medewerker 
Bij het bespreken van de communicatie tussen individuen hebben we gewezen op 
beperkingen van de gesprekspartners en met name de vaardigheden in het 
abstractieniveau. Stel dat er 5 niveaus zijn van abstract kunnen denken. Een klein kind 
denkt nauwelijks in abstracties. Gaandeweg leert het dat. Maar niet iedereen is in staat tot 
zeer abstract denken. Niet iedereen is even vlot van begrip. Iedereen heeft een bepaald 
maximaal begripsniveau.  
 
Communicatie is soepel mogelijk op gelijk niveau. Men heeft respect voor elkaar. 
Communicatie is mogelijk met een niveau hoger of een niveau lager. De communicatie is 
verticaal en mogelijk als men het gezag van de ander accepteert. 
Communicatie met een te groot verschil is moeilijk. Er ontstaat ergernis door het 
ontbeken van begrip. 
 
Stel dat er 5 niveaus zijn en dat een afdelingschef het begripsniveau heeft op niveau 3 en 
niet verder zal doorgroeien. Hij heeft zijn maximum bereikt. Zijn jongere medewerker 
komt binnen op niveau 2, maar groeit uit tot 3. Dan ontstaan er spanningen. De chef voelt 
zich bedreigd in zijn positie en de medewerker is gefrustreerd. 
Maar de medewerker groeit verder, hij gaat zijn chef voorbij en is doorgegroeid naar 
niveau 4. De problemen liggen voor de hand. Bij het structureren van een organisatie 
is het zinvol met deze gegevens rekening te houden. 
 
Beloningsbeleid 
Voor de organisatie is het de vraag, in hoeverre men een voor iedereen geldend 
beloningsbeleid voorstaat dan wel dat gestreefd wordt naar een beleid dat zoveel 
mogelijk tegemoet komt aan de wensen van de betreffende individuen. 
In bijlage 21. hebben we een aantal motieven genoemd waarom mensen willen werken, 
gebaseerd op het model. Het uitgangspunt dat mensen vooral willen werken omwille van 
het geld (ruilmiddelen) blijkt te beperkt. Het kan maar is zeker niet algemeen geldend. 
Evenzo is het onjuist ervan uit te gaan dat mensen vooral streven naar zelfontplooiing. 
Het kan maar hoeft niet. De motieven piramide van Maslow is cultuur en tijdsgebonden. 
Als gekozen wordt voor een meer individuele benadering is het zinvol na te gaan welke 
motieven (= prioriteiten) een medewerker heeft.  
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Bijlage 27. De melkkoe 
 
Alles heeft een bepaalde levensloop. Dat geldt ook voor de medewerkers in een 
organisatie. We beperken ons hier tot de output van intimi via het ontslag en citeren 
Trouw143. 
“In een wereld, die ons van alle straathoeken toeroept, dat we een nieuwe jas, een nieuwe 
bril, een nieuwe Iphone en een nieuwe verzekeringspolis moeten aanschaffen, geldt alles 
wat niet nieuw is automatisch als verouderd, als versleten, als iets dat echt niet meer kan. 
Nieuw is altijd beter omdat het nieuw is en oud is altijd slechter omdat het oud is.  
Het kan haast niet anders of de obsessie om oude spullen door nieuwe te vervangen heeft 
invloed op werkgevers, zeker op degenen die zo graag woorden als “marktwaarde” in de 
mond nemen als ze het over mensen hebben.  
Ze zullen denken dat je oudere mensen ook zo vaak mogelijk moet vervangen, niet omdat 
ze “op” zijn, maar gewoon omdat nieuwe mensen nieuw zijn en dus beter “.  
 
De output van een organisatie betreft natuurlijk primair de verkoop van de producten of 
diensten. Maar ieder product of dienst heeft een bepaalde levensloop. In de 
ontwikkelingsfase is de bijdrage aan de profit negatief, dan is het zeer succesvol en 
tenslotte weer negatief. 
 
Soms wordt dat geschetst met de boog, lopend van wild cat, star,  milk cow en dog. 
 
Bijdrage aan profit hoog 
!                       Milk cow 
!     Star           Dog 
!___________________________________________________________________________________________ 
!Ontwikkelingsfase: Testfase      Productiefase                 Afbouwfase 
!___________________________________________________________________________________________ 
! 
!  Opkomende star                     Dog 
! 
!      Wild cats                           Einde 
!    
Bijdrage aan profit negatief 
 
 
Bijdrage aan profit negatief 
Organisaties met alleen milk cows en dogs hebben een uiterst negatief toekomst 
perspectief. Er is een noodzaak tot innovatie. 
 
 
 

 
143 van 12-01-‘13 



 

 158 

Bijlage 28. Standpunten politieke partijen 
        
Accent op religieuze legitimering   17-20 
Het is nog niet zo lang geleden dat bij velen de politieke keuze de facto bepaald werd door 
de religie die men aanhing. Bij de katholieken was er zelfs enige tijd sprake van een 
gedwongen keuze voor de KVP. Daarnaast waren er de CHU en de ARP, thans verenigd 
met de KVP in het CDA.  
De prioriteit bij het maatschappelijk vorm geven van de maatschappij lag dus bij deze 
partijen op subsysteem 19, gericht in dit geval op religieuze waarden. Ook thans nog heeft 
dit subsysteem prioriteit bij de SGP en Christen Unie en nog enigszins bij het CDA. 
 
Accent op ruilmiddelen/geld     45-48 
De VVD koos een andere prioriteit en wel een gezonde financiële sector. Het verkrijgen 
van staatsinkomen (45, Het geld moet eerst verdiend worden)en het terugdringen van de 
staatschuld (46). Een belangrijke vraag in dit kader is de vraag naar de taken van de 
overheid (subsysteem 3, de regering). Wat moet de overheid doen en wat de markt? (VVD 
vs. PvdA). Tenslotte gaat het ook om het bezuinigen(48). 
 
Accent op de verzorgingsstaat      26 
Bij het inzetten van de ruilmiddelen ofwel het verdelen van het geld gaat de strijd vooral 
over het behoud van de verzorgingsstaat. De prioriteit wordt vooral verdedigd door de 
Partij van de Arbeid, Groen Links en de SP die solidariteit met de kansarmen voorop 
stellen. Daartegenover vooral de VVD die vooral steun wil geven aan het bedrijfsleven en 
op individueel niveau de solidariteit wil beperken tot “de echte noodgevallen” maar 
verder vooral het vermogen van de burgers waardeert  “de eigen broek op te houden” en 
een grote afkeer van het pamperen ten toon spreidt.  
 
Accent op medezeggenschap     3 
Toen de verzuiling aan waarde inboette en er een grotere middenklasse ontstond zodat 
de tegenstelling arbeid en kapitaal aan waarde inboette en steeds meer mensen 
zelfbewust werden, werd gezocht naar een nieuwe oriëntatie. Het tijdperk waarin “Jan 
met de pet“ niets te vertellen had, ging met het accent op ontplooiing plaats maken voor 
het streven naar eigen verantwoordelijkheid, zoals ook de VVD bepleitte in het kader van 
de verzorgingsstaat. Inmiddels was een nieuwe partij geboren, D66, die opkwam voor die 
zeggenschap, hetgeen onder andere tot uiting zou komen in pleidooien voor referenda en 
een gekozen burgemeester. Subsysteem nr.3. moest meer belangrijk worden maar toch 
anders worden ingevuld, meer basic, meer back to the people. 
 
Accent op medezeggenschap voor categorieën   3 
In het verlengde daarvan proberen partijen op te komen die meer kiezen voor het belang 
van een bepaalde categorie, met als voorbeeld in het verleden de Partij voor de Boeren of 
daarna de Partij voor de Ouderen. 
Omdat wij “Dieren“ in dit denkkader ook beschouwen als Intimi, behoort de partij voor 
de dieren ook in deze groep. Deze partij wil dieren rechten bevorderen, analoog aan die 
van bepaalde groepen burgers. 
 
Accent op het milieu        9-12//65-68 
Mede gestimuleerd door de Club van Rome, die de duurzaamheid van het milieu centraal 
stelde komen de groene partijen op. Groen Links stelt het verzorgen van ons leefklimaat 
en het voorkomen van verder misbruik centraal. 
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Gemeenschappelijke issues    Kolom verzorgen  
Gaandeweg komen ook nog andere prioriteiten op, zoals een subsysteem waarin 
veiligheid (Kolom gebruiken, kwaliteitsbeleid) centraal gesteld wordt of een goede 
gezondheidszorg. (Deze issues worden echter door alle partijen meer of minder omarmd, 
in ieder geval verbaal, zodat dat niet tot een eigen partijvorming leidt). 
 
Accent op Groei, noodzaak samenwerken   Kolom verkrijgen 
In het streven naar groei ontstaat een fusiegolf bij bedrijven, bij banken, bij scholen, bij 
ziekenhuizen, bij verzorgingsinstellingen,bij woningcorporaties, kortom bij bijna alle 
sectoren. Dat zou efficiënter zijn, aldus vooral de VVD. 
 
Accent op groei vergt klanten     37  
Dat geldt ook voor de regering. Zonder er veel woorden aan te wijden heeft conform de 
wensen van de VVD inmiddels subsysteem 24, het vergroten van het Nationaal Product 
de hoogste prioriteit verkregen. Dat vergt klanten(37) en die zijn er in Europa aanwezig. 
De noodzaak werd zo sterk gevoeld dat samenwerking met andere staten steeds 
belangrijker werd. In de eerste plaats met Amerika maar ook met andere Europese staten. 
Vooral de SP en de PVV hebben twijfels, vooral over de wijze waarop. 
 
Accent op relaties       25-28/ 4 / 45 /15 
De behoefte aan samenwerking was zo sterk dat de regering bereid was daartoe 
bevoegdheden af te staan aan de EEG en de EU. (4: gedeeltelijk einde van de nationale 
staat), voorstander werd van een Gemeenschappelijke Europese munt (45) en verdere 
Europese integratie. (15) Met name D66 en Groen Links zijn daar een voorstander van. 
 
Dit verlies aan autonomie vindt plaats tegen de achtergrond van de globalisering die  
volgens de antiglobalisten een nog verder gaand verlies aan autonomie inhoudt. De 
breuklijn tussen globalisering en antiglobalisering die werk, inkomen en huisvesting als 
issues opvoert, loopt door alle partijen heen en heeft tot nieuwe politieke partijen geleid 
zoals Trots op Nederland en de PVV. 
 
Zeggenschap burgers neemt af     3 
Het pleidooi voor meer zeggenschap van de burgers staat op gespannen voet met het 
streven naar meer Europese samenwerking.  
Gelijktijdig wordt duidelijk (subsysteem 3) dat “ inspraak” geen zeggenschap impliceert 
maar vooral een middel was tot repressieve tolerantie. Werd in de 70tiger jaren inspraak 
belangrijk geacht, tegenwoordig is er duidelijk sprake van een kater en een afnemend 
vertrouwen in politici. 
 
Onmacht van de regering     3 
De regering, met als taak de krachtsverhoudingen tussen de verschillende lobbygroepen 
te vertalen in beleid, is nauwelijks in staat leiding te geven. 
De invloed van de Europese integratie en de macht van de lobbyisten/multinationals 
verkleint de ruimte voor een regering.  
Banken, scholen, ziekenhuizen mag de regering niet om laten vallen. Het beleid is de 
volger van de machtsverhoudingen tussen de lobbyende partijen.  
 
Opkomst onvrede partijen     2, 6, 13-16, 21 
De onvrede over het als zodanig beleefde falen van politici leidt tot nieuwe partijen zoals 
de Centrum Democraten van de heer Janmaat, de partij van de heer Fortuin, van Trots op 
Nederland, (2) en de PVV, suggererend dat zij wel die leiding kunnen geven. 



 

 160 

De belangrijkste prioriteit is het behoud van het kenmerkende van Nederland (2) en van 
de eigen autonomie (kolom inputbeheersing). Dat vertaalt zich in twee prioriteiten : 
* het verzet tegen het verlies van de autonomie aan Europa (4) en het behoud van  
   “Nederlandse waarden” mede omdat de aandacht gericht wordt op de subsystemen 
   (17-20) over de legitimering. Hebben we een joods christelijke cultuur dan wel een  
   multiculturele? De vraag naar de eigen identiteit wordt steeds meer gesteld. 
* het afsluiten van de grenzen voor? niet burgers. Solidariteit is belangrijk maar  
   solidariteit met wie? (subsysteem (25). 
 
Solidariteit met wie? Intimi of relaties?      2, 13-16, 21 en 29 
Een nieuw opkomend thema is de vraag wie wordt toegelaten als staatsburger(25), en in 
hoeverre hebben degenen, die zijn toegelaten, dan ook recht op het sociale 
zekerheidssysteem(26) en onderwijs(69). Kunnen er werkvergunningen gegeven 
worden aan mensen uit andere EU landen, met als effecten concurrentie op arbeid(37), 
inkomen (45) en huisvesting (53).  
De PVV neemt de meest harde standpunten in voor wat betreft het toelatingsbeleid (25) 
en de angst voor islamisering (17-20). De PVV neemt het initiatief over van Trots op 
Nederland(2).  
 
We kunnen niet solidair zijn met alle mensen/ staten op de wereld(26). 
Een aantal kunnen we beschouwen als relaties (29-32) met wie we vriendschappelijke 
betrekkingen kunnen onderhouden. Dat zijn vooral de landen, waar klanten wonen die 
onze producten kunnen kopen. Dan zijn we zelfs bereid aan de handelsman de voorkeur 
te geven boven de dominee. 
Daarbij rijst de vraag wat we over hebben voor die vriendschap(30) getuige de discussie 
over Europa, de NAVO, de inzet van onze militairen, de aanschaf van de JSF, de discussie 
over de ontwikkelingsamenwerking en de vraag aan wie we wapens kunnen leveren. 
(VVD, PvdA, D66, SP, PVV). 
 
Zingeving      19  
Zonder visie is er geen beleid mogelijk. De regeringsverklaring is tot stand gekomen op 
basis van uitruil van prioriteiten. In PvdA en CDA kringen wordt er naar gestreefd die visie 
te ontwikkelen. In VVD kringen wordt die visie zelfs als onwenselijk beschouwd. 
 
Toekomstbeeld      59 
Opvallend is dat er geen politieke partijen zijn die opkomen voor de subsystemen 
m.b.t. de tijd. Wel wordt politici een korte termijn politiek verweten. Komende 
problemen worden vroegtijdig gesignaleerd maar pas aangepakt als de noodzaak daartoe 
ook algemeen gevoeld wordt. (verwaarlozen kolom verzorgen). 
Het nadeel is dan wel dat de ingrepen veel meer energie vergen. Gedacht kan bijvoorbeeld 
worden aan het aanpakken van de financiële crisis(45-48). Bijna alle beslissingen zijn pas 
genomen toen het echt niet meer anders kon. 
       
     
Zeggenschap lobbyisten neemt toe   13-16           
Het geheel overziende is de kernvraag gelegen in de sector legitimering, ofwel wat is het 
toekomstperspectief van Nederland. Hierbij gaat het mede om de vraag naar het 
bestaansrecht van Nederland als staat, ja sterker nog, in hoeverre de Nederlandse staat 
nog autonoom kan zijn.  
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Er bestaan duidelijk meer of minder sterke verbindingslijnen tussen partijen en 
verschillende sectoren.  
Voorbeelden van sterke verbindingslijnen: de SGP heeft nauwe contacten met bepaalde 
kerkgenootschappen, de VVD heeft nauwe relaties met ondernemers, de PVDA met 
werknemers, het CDA met de agrarische sector, Groen Links met de milieubeweging en 
zo verder. Deze verbindingslijnen tussen politieke partijen en de lobby van de 
verschillende sectoren is niet altijd transparant. Zoals gesteld, een sociaal systeem is 
tweetalig. 
De andere partijen hebben natuurlijk ook verbindingslijnen met die sectoren maar 
minder sterk144. De sociale afstand is nu eens groter bij de een dan bij de ander. Soms 
lopen scheidslijnen dwars door alle partijen heen zoals bij de globalisering 
Duidelijk wordt ook wie wel het meest van de inspraak mogelijkheden hebben 
geprofiteerd. Dat zijn de representanten, de lobbyisten, de belangenbehartigers van de 
verschillende sectoren. Multinationals als Philips, Shell, ISF Stork en DSM, en verder 
* Het NOC, om Nederland te promoten   (2) 
* de Farmaceutische industrie,    (6) 
* de tabakslobby       (6) 
* werkgevers op de terreinen van de agrarische sector  (9-12) 
* de advocatuur      (13-16) 
* de religieuze partijen     (17-20) 
* het midden en klein bedrijf    (21-24, 61-68) 
* de maakindustrie,       (21-24,61-68) 
* de vakbonden      (26) 
* Europese landen en Amerika o.a.   (29-32) 
* de werkgevers       (33-36)  
* handelsman of dominee     (37-40) 
* van de informatietechnologie     (41-44) 
* de banken       (45-48) 
* openbaar/ privé vervoer     (49-52) 
* de projectontwikkelaars ruimtelijke ordening   (53-56) 
* de tijd      (57-60) 
* productiemiddelen en grondstoffen,    (61-68) 
* de onderwijsbonden bij het onderwijs   (69-72)  
 
Van de variabele tijd ken ik geen lobbygroep, tenzij VNO/NCW dat probeert tegenstanders 
buiten spel te zetten145. 
Vanzelfsprekend zijn er binnen die sectoren ook grote tegenstellingen maar men treedt 
toch veel gezamenlijk op en sluit coalities met slogans als Nederland als innovatieland, 
handelsland, distributieland, en kennisland. 

 
144 In de serie Anatomie van de macht (Elsevier Juist ) peilt politiek redacteur Eric Vrijsen de Nederlandse 
instituties af. In het nummer van 01-02-‘14 is het de beurt aan de werkgevers, verenigd in VNO-NCW Hun 
macht torent vaak uit boven die van de politiek. 
145 Een voorbeeld: Een paar jaar geleden was de A4 bij Leiderdorp een berucht file knooppunt. De 
verbreding van de snelweg stuitte op juridische bezwaren. Niet van de omwonenden maar van 
milieugroepen. Vanuit VNO-NCW werden kamerleden en bewindslieden bewerkt. Weldra kwam er 
wetgeving waardoor alleen lokale belanghebbenden nog bezwaren mogen aantekenen bij de Raad van State 

en de subsidie voor milieugroepen werd beperkt. (Elsevier Juist, 01-02-‘14, Anatomie van de macht). 
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Bijlage 29. Economendebat 
 
Prioriteit regering ter discussie bij variabele 12, ruilmiddelen en geld 
De invloed van deze variabele is onmiskenbaar groot. Alle sectoren willen geld om hun 
plannen te realiseren. Alles tegelijk kan echter niet. Er moeten keuzes gemaakt worden 
door de regering.  
 
Veel van de onderstaande gegevens in deze paragraaf zijn ontleend aan Elzevier van 22-
9-‘13, Michiel Tijdstraf en Andre Groentijd. Let wel. Ik ben geen econoom en baseer me 
voornamelijk op dit artikel. Het beschrijft de visie van Nobelprijswinnaars. 
 
Wenselijkheid van overheidsingrijpen 
De overheid wordt vorm gegeven door de regering, in het model subsysteem 3. Niet 
iedereen is overtuigd van het belang van dit subsysteem en de wenselijkheid van 
overheidsingrijpen. Integendeel. 
 
Tegen 
De Amerikaanse filosoof Robert Nozick stelt dat de overheid het recht om belasting te 
heffen in het geheel niet heeft. Iedereen mag alles behouden wat hij door zijn inspanning 
heeft verworven. De verliezers hebben pech. De staat die van de rijken geld afneemt om 
de armen te steunen, maakt zich schuldig aan diefstal. 
Ook Murray Rothbard is tegen elke vorm van overheidsingrijpen. De overheid steelt 
volgens hem van de burgers door belasting te heffen en tast daardoor de individuele 
vrijheid van de burgers aan. Hij is voorstander van compleet vrij bankieren, zonder enige 
overheidsbemoeienis. 
Deze standpunten gaan bijna iedereen te ver maar de tendens wordt ondersteund. Geef 
de overheid zo min mogelijk invloed, zegt Friedrich Hayek en laat het zoveel mogelijk 
over aan de markt.  
 
Iedereen verdient dezelfde kansen om zijn weg te vinden in de samenleving, stellen de 
liberalen. 
Primair moet ieder burger voor zichzelf zorgen. De een heeft meer kansen en 
mogelijkheden dan de ander en slaagt daar dus beter in dan die ander. De vraag is of en 
in hoeverre de overheid de winners mag en moet verplichten de verliezers financiële 
compensatie te bieden.  
 
Socialisten delen het uitgangspunt van de liberalen dat iedereen dezelfde kansen 
verdient146 maar gaan nog een stap verder. Naast een gelijke uitgangspositie streven de 
socialisten via nivellering ook naar gelijke eindresultaten, een gruwel in de ogen van 
mensen als Nozick, Rothbard, Hayek. 
 
Voor 
Precies het tegenovergestelde bepleit Jan Tinbergen De overheid is voor hem de 
machinist die aan de knoppen draait. (maar die moet het dan wel doen op basis van 
econometrische modellen).  
 
De meeste mensen vinden dat een herverdeling van inkomens en vermogens wel te 
billijken valt. Maar waarom dan? De Amerikaan John Rawls bedacht het 
“maximiprincipe”. Stel dat je zelf verliezer zou worden dan wil je toch ook geholpen 

 
146 De illusie van de gelijke kansen, Gerry van der List, Elsevier, 02-11- 
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worden? Doet men dat niet dan ontstaan er problemen in het gehele systeem want de 
subsystemen zijn wederzijds van elkaar afhankelijk. 
 
Nozick heeft apert ongelijk. Binnen een systeem moet men solidair zijn. Maar de vraag 
naar de verhouding tussen overheidsingrijpen en markt is natuurlijk wel zeer relevant 
 
De discussie tussen bovenstaande economen gaat dus primair om de prioriteit voor 
sector 3 dan wel voor variabele 12, sectoren 45/48 
 
 

Prioriteiten binnen de variabele Geld 
Binnen deze variabele gaat het om 4 sectoren en wel  
45  verkrijgen,  heffen van belastingen en leges, overheid als ondernemer 
46  verzorgen, monetair beleid en terug brengen van de staatschuld 
47  gebruiken stimuleren, inzetten van het geld voor alle sectoren 
48  afvoeren,  bezuinigen 
 
45  Alberto Alesina stelt dat het verhogen van de belastingen (45) de 

economische groei zal afremmen. Snijden in de uitgaven, dus bezuinigen (48) 
is zijn parool.  

45. Oscar Lange bepleit dat de overheid juist optreedt als ondernemer door de 
productiemiddelen in handen van de overheid te brengen, (61-64). De prijs 
van de producten kan dan vastgesteld worden door trial and error. 

46 Milton Friedman legt het accent op het verzorgen. Door het monetaire beleid, 
waarin de overheid de geldhoeveelheid in omloop beperkte, ontstond deflatie. 
Het geld werd meer waard. Consumenten stelden de uitgaven uit in afwachting 
van nog goedkoper tijden. De overheid moet dus de economie stimuleren via 
het monetaire beleid van de centrale banken, zoals in de nasleep van de 
kredietcrisis ook feitelijk gebeurde147. 

46 Carmen Reinhart legt eveneens het accent op verzorgen en toont aan dat een 
hoge staatsschuld (46) bijna altijd gepaard gaat met minder economische 
groei. Dat impliceert dus de noodzaak tot bezuinigen of het verhogen van de 
belastingen. Reinhart wordt vooral aangehaald door de voorstanders van 
bezuinigen (48). 

47. John Maynard Keynes is de grote verdediger van het stimuleren van de 
economie door de overheid zelf, dus het accent op 47. Bezuinigen leidt tot 
minder consumptie, door de consumenten. Bedrijven kunnen hun producten 
niet meer kwijt. Dat leidt tot massaontslagen en faillissementen. De 
werkloosheid loopt op, consumenten hebben nog minder te besteden. De 
negatieve spiraal is het gevolg. Dat daardoor de schulden toenemen is van 
korte termijn. Dat moet dan maar even.  

47. Paul Krugman is een enthousiaste verdediger van de standpunten van 
Keynes en promoot een actief stimuleringsbeleid.  

 
147 Dat is wat ik de appelmoesmethode noem. Als er onverwachts extra eters kwamen, deed mijn 
moeder wat meer water bij de reeds gereed staande appelmoes. Die werd zo verdund. Zonder dat je 
het in de gaten had, was er opeens meer appelmoes maar wel wat minder dik. Sinds geld niet meer 
is gebaseerd op de tegenwaarde in goud doen de centrale bankiers hetzelfde. Gewoon extra geld in 
omloop brengen. Maar feitelijk wordt geld wel minder waard. Spaarders en pensioengerechtigden 
betalen. Moest je vroeger een dag werken voor een bepaald bedrag aan geld, dan is het nu een 
aantal uren minder. En zo wordt ook de staatschuld steeds minder waard. 
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47. Oscar Lange. bepleit zoals gezegd investeren in productiemiddelen en is dus 
in zekere zin ook voor stimuleringsmaatregelen want investeren kost geld 

47. Jan Tinbergen wil ook de economie stimuleren. Zoals Oscar Lange het 
accent legt op de productiemiddelen,(61-64) zo legt Tinbergen het accent op 
het omgaan met de burgers (25/28) Hij bepleit het verkleinen van de 
inkomensverschillen. Hij ziet als taak van de overheid een te grote 
inkomensongelijkheid te corrigeren.  

 
Rothbard en Hayek zijn vanzelfsprekend tegen het overheidsingrijpen dat Keynes, 
Krugman, Lange en Tinbergen bepleiten  
47.  Friedman vooral kraakt dit beleid om inhoudelijke redenen. Als het 

economisch rendabel zou zijn, zou de markt het vanzelfsprekend doen. Dat 
de markt het niet doet, is het bewijs dat het economisch niet rendabel is. Het 
zijn geen plannen om de economie te stimuleren, het zijn banenplannen. 

“Waarom gebruiken de arbeiders een schep in plaats van bulldozers? Als je 

banen wilt scheppen, kun je ze beter lepels geven 
47. John Cochrane is ook een fel tegenstander van Keynes 

Stimuleringsmaatregelen doen het tekort oplopen. Vergeet stimuleren, geef 
alleen geld uit aan het hoognodige. Hij ziet stimuleren als een excuus om 
noodzakelijke structurele hervormingen uit te stellen. Geef alleen geld uit aan 

het hoogst noodzakelijke. Alle subsidies voor landbouw, elektrische auto’s en 

wegen,die nergens naar toe gaan, kunnen worden geschrapt zonder dat we 
moeten vrezen voor een verlenging van de recessie.  

 
 
In feite maken economen dus een politieke keuze 
Ingrijpen in 45, belasting daling ontziet de belastingbetaler maar laat consument betalen 
voor het voorzieningen niveau. 
Ingrijpen in 46 kan vooral leiden tot verlies van spaargeld.  
Ingrijpen in 47 kan leiden tot goede dingen maar succes is niet verzekerd en het moet wel 
betaald worden. 
Ingrijpen in 48 leidt tot vermindering van het voorzieningenniveau. 
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Bijlage 30. Visie op de wenselijke samenleving.  
 
In paragraaf 11.4.1. hebben we gewezen op “het soort zoekt soort principe“. Mensen 
hebben de neiging om soortgenoten op te zoeken om communicatieproblemen te 
voorkomen. 
 
Deze individualistische tendens heeft ook gevolgen voor de inrichting van de staat waarin 
men wil leven. De samenleving bestaat uit een veelheid van groeperingen met ieder eigen 
culturele kenmerken. Over de wenselijkheid daarvan kan men van mening verschillen 
 
Govert Buijs onderscheidt148 twee typen van een goed functionerende politieke 
gemeenschap: 
1. een unitaristische, uniforme samenleving 
Uitgangspunt is gelijkheid. 
Deze politieke gemeenschap kan alleen goed functioneren als alle burgers ongeveer 
hetzelfde zijn. Dezelfde taal, dezelfde gewoonten, dezelfde levensstijl, dezelfde kleding, 
dezelfde opvattingen. 
Daarnaast is er natuurlijk nog een groot aantal fatsoen- en leefregels149. 
 
2. een pluralistische, pluriforme samenleving 
Uitgangspunt is het recht op zelfbeschikking. 
Een politieke gemeenschap moet zoveel mogelijk vrijheid en verscheidenheid toelaten. 
Wie heel sterk de eenheid benadrukt, schrijft een recept voor gewelddadigheid. Al wie 
eenheid zaait, oogst strijd met andere gemeenschappen. Wie pluraliteit toestaat, oogst 
eenheid. 
Pluralisten zien de samenleving als een arena van visies. De samenleving draagt zorgt 
voor een gelijkwaardig speelveld en fair play. Pluraliteit vergt actieve bescherming. Het is 
het beginsel van de evenredige vertegenwoordiging en staat tegenover het principe The 
winner takes it all. 
 
De Nederlandse situatie 
In de Nederlandse grondwet worden normen en waarden vastgelegd. Dat biedt 
bescherming tegen willekeur en machtsmisbruik aan degenen, die zich op een bepaald 
moment niet gedragen volgens de normen en waarden van de machtshebbers dan wel 
een populistische meerderheid. De grondwet biedt duurzaamheid in tegenstelling tot  
“de waan van de dag“. 
Onderstaande punten zouden niet onderhandelbaar zijn 
* scheiding van kerk en staat 
* alleen de overheid heeft het recht om geweld te gebruiken 
* een discriminatie verbod op basis van geloof, ras of etniciteit en   

 
148 in Trouw, 16-02-‘13.   
149 * Denk bijvoorbeeld aan de discussie over de winkelsluiting in de Biblebelt 
 *  Renee  Wagenvoorde wijst als promovenda erop dat wie burger wil zijn in dit land, zich moet 
aanpassen aan de Nederlandse cultuur waardoor orthodoxe gelovigen zo buiten de boot dreigen te 

vallen . Zij bepleit voor het elkaar de ruimte geven Trouw, 16-09-’15. september 

* Trouw 16-01-‘16     Brenda Stoter Boscolo. Je kunt het Midden  Oosten niet naar Europa halen  

zonder de vrouwenhaat en het sexuleel geweld erbij te importeren .  

* Grenzen aan de solidariteit. Ekke Overbeek.  Trouw 16-01-‘16  
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 geen tolerantie voor religieus, seksistisch of etnisch geweld 
* vrijheid van meningsuiting 
* gelijkwaardigheid man / vrouw 
* rechtszekerheid 
* iedere burger heeft recht op (minimale) bestaansvoorwaarden 
* recht op zelfbeschikking ofwel het streven naar vrijheid om je te gedragen zoals je wilt, 
met respect voor anderen en binnen wettelijke grenzen, zonder repressie van de sociale 
omgeving. 
* recht op (minimale) bestaansvoorwaarden 
 
De samenleving als een arena van visies correspondeert met de beschrijving van een 
sociaal systeem als een vat vol tegenstrijdigheden. Maar ook in een sociaal systeem kan 
een sterk besturingssysteem “gelijkvormigheid“ afdwingen en wel des te makkelijker als 
op individueel en organisatieniveau zelfontplooiing een lage prioriteit heeft. 
 
De pluralistische benadering stelt zijn grenzen en wel dat de mogelijkheid bestaat om 
tegenstellingen constructief op te lossen of anders gezegd dat het probleemoplossend 
vermogen van die samenleving groot genoeg is om de tegenstellingen te hanteren 
 
Zoals betoogd: wie de macht heeft bepaald.  
Kiest men voor een pluralistische staat, dan streeft men naar gemengde wijken, gemengde 
scholen en spreiding over het land 
Kiest men voor een unitarische staat dan kiest men op zijn best voor segregatie in wijken 
en op zijn slechts voor etnische zuiveringen.  
 
Er zou een parallel150  zijn tussen de manier waarop een eigentijdse versie van het oude 
Israel sinds 1948 een thuis biedt voor de Joden uit de hele wereld en de manier waarop 
IS een goed functionerend Islamitisch land probeert op te bouwen voor Soennieten uit 
alle windstreken. Beide streven naar een unitaristische staat. De vergelijking heeft iets 
absurds en het IS perspectief mag voor een belangrijk deel vals zijn, maar doordat een 
groot deel van het Midden Oosten politiek een puinhoop is, heeft de slimme mix van oud 
en nieuw voor velen een grote aantrekkingskracht. 
 
In dit kader is ook “The declaration toward a Global Ethic“151 van belang, gebaseerd op 
het uitgangspunt “ wat gij niet wilt dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet “. Deze 
declaratie is ondertekend door meer dan 1000 geestelijk leiders van meer dan 40 religies. 
Gepleit wordt voor een cultuur van 
* geweldloosheid en respect voor het leven 
* solidariteit en een juiste economische orde 
* tolerantie en vertrouwen 
* gelijke rechten en partnerschap tussen man en vrouw 
 
De visie op de gewenste samenleving heeft directe gevolgen voor de visie op 
 xenofobie en xenofilie en het denken over solidariteit152. 
 
 
 

 

150 Boekrecensie door Paul van de Steen  in Trouw, 07-02-‘15, van Lorettya Napoleoni. De terugkeer 

van het kalifaat 
151 Hans Kung, parlement of wereld religies 
152 zie bijlage 15. Solidariteit 
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Xenofobie en xenofilie 
Veel mensen met dezelfde cultuur willen het liefst bij elkaar wonen en anderen willen 
weren. Het zijn de xenofoben. Ook zijn er mensen die dat nu juist niet willen. Het zijn de 
xenofielen. 
Daarbij spelen niet alleen verschillen van denken over een unitaristische dan wel 
pluriforme samenleving maar ook speelt er een concurrentiestrijd om de – te beperkte - 
voorzieningen als huizen, werk en scholing. 
 
Xenofobie is een logisch gevolg van het functioneren van een sociaal systeem. Het is het 
gevolg van het streven naar stabiliteit van het sociale systeem en de structurele zorgplicht 
die men daar binnen voor elkaar heeft. Xenofobie gaat gepaard met sterke 
solidariteitsgevoelens en een afkeer van onderlinge concurrentie. 
 
De keerzijde van deze xenofobie is discriminatie, zoals het niet voldoen aan de normen 
van de sociale controle tot uitsluiting leidt. 
 “Communicatie met een andere soort“ dwingt tot openstelling voor de denkbeelden van 
anderen en dus tot aanpassing en verandering. Dat moet dus vermeden worden. 
 
De zorgplicht wil men zo gering mogelijk houden. Dan is wederkerigheid mogelijk en te 
overzien. Bij gedwongen samenspel tussen een sterk en een zwak sociaal systeem levert 
de sterkste het meeste in. 
Structurele zorgplicht geldt binnen het sociale systeem. Naar mensen buiten het systeem 
heeft men deze zorgplicht niet. Hooguit ad hoc. Je kunt tenslotte niet voor iedereen 
verantwoordelijk zijn153. Daarin ligt de basis voor de weerstand tegen Europa en de 
toenemende tendens tot regionalisering154. 
 
Xenofielen hechten minder aan het streven om contact te zoeken met soortgenoten. 
Integendeel. Zij zijn dan ook tegen discriminatie. Discriminatie binnen een sociaal 
systeem is uit den boze. Zij koesteren dan ook minder solidariteitsgevoelens en geven 
eerder de voorkeur aan onderlinge concurrentie. 
 
 
Het kernverschil tussen xenofoben en xenofiele is het antwoord op de vraag, wat 
men als sociaal systeem ziet.  
Beziet men het eigen gezin, de straat waarin men leeft, het dorp, de eigen wijk in de stad, 
de stad zelf, de regio, de provincie, het land, Europa, of de mondiale situatie als 
uitgangspunt. 
Als men mondiaal denkt, is er geen “andere soort“ en dus is alle discriminatie uit den boze. 
Als men “dorps” denkt zijn er velen “de andere soort“ en is er dus veel discriminatie en 
uitsluiting. 
Binnen een systeem is discriminatie niet acceptabel. Naar buiten dat systeem wel155. 
 
 
 
 
 
 

 
153  Zie bijlage 15. Solidariteit 
154  Denk recentelijk aan bijvoorbeeld Schotland en Catalonie in Europa 
155 Het ligt dus voor de hand dat de Verenigde Naties, mondiaal denkend, meent dat Europa 
discrimineert, als het de Europese grenzen sluit. 



 

 168 

Veel verschillen zijn acceptabel? 
De input van groeperingen met een eigen maar andere culturele identiteit roept reacties 
op bij xenofoben en xenofiele. Dat kan leiden tot culturele conflicten.  
De kans daarop is mede afhankelijk van het aantal mensen dat de samenleving binnen 
komt. 
 
Als de ontvangende samenleving uniform is, dan kan een bepaalde mate van verschil 
“verwerkt worden” zonder al te veel problemen. De nieuwkomers dienen zich dan wel 
aan te passen Aanpassen betekent afleggen van wat niet te verenigen is met de cultuur 
van het land waar je gaat wonen. Je moet je ook de taal, de mentaliteit en de zeden eigen 
maken van je nieuwe land en dus veranderen. Dat is erg moeilijk en dat kan niet iedereen. 
Dat is zelfs al het geval binnen verwante culturen. Laat staan met niet verwante. 
Tenslotte geldt, wie de macht heeft bepaalt wat goed en fout is. 
 
 Maar een te grote invloed van andere groeperingen roept verzet op. Dan wordt het 
noodzakelijk om samen een nieuwe levensstijl te ontwikkelen. Dat integratieproces vergt 
communicatie en verloopt moeizaam. Maar naarmate men elkaar beter leert kennen, dus 
van segmenteel overgaat naar een integrale benadering, groeit men naar elkaar toe. (zie 
paragraaf 5.1.4.) 
 
Als de ontvangende samenleving pluralistisch is, is de sociale cohesie minder en is dus 
het probleemoplossend vermogen kleiner en is het moeilijk om spanningen te hanteren.  
Tot op zekere hoogte is segregatie mogelijk. Men kan langs elkaar heen leven. De taal leren 
is niet noodzakelijk. Over normen en waarden wordt verder relatief weinig gesproken 
want het was mogelijk ieder in zijn waarde te laten en langs elkaar heen te leven en anders 
zouden orthodoxe gelovigen ook buiten de boot kunnen vallen156. 
De sociale cohesie staat onder druk. 
 
Extra input vergroot het probleem, zeker als de nieuwkomers unitaristisch denken. Ook 
nieuwkomers hebben de neiging elkaar op te zoeken waardoor zij steun konden vinden 
bij elkaar. Dat werd ook positief beoordeeld als basis voor een goede emancipatie ten 
behoud van het cultuureigene. Gezien de sociaal economische positie van veel 
nieuwkomers groepeerden zij zich dan in sociaal economisch zwakkere wijken waardoor 
spanningen ontstonden. 
 
Het “naast elkaar heen laten leven als beleid“ was echter niet voor iedereen mogelijk. 
Geaccepteerd werd dat de nieuwkomers met dezelfde culturele achtergrond elkaar 
opzochten en bij elkaar wilden wonen. Het uitgangspunt “soort zoekt soort“ werd van 
nieuwkomers geaccepteerd. Hetzelfde uitgangspunt “soort zoekt soort” werd van 
de autochtonen echter niet geaccepteerd. Zij moesten aanvaarden dat in hun wijken 
zich steeds meer nieuwkomers vestigden en dat het opkomen voor het behoud van hun 
voorzieningen met “het Eigen volk eerst“ werd afgewezen157. 
 
De situatie wordt gecompliceerd als religieuze opvattingen een rol gaan spelen. Het 
logische gevolg was dat er in die wijken regelmatig incidenten waren van homohaat en 
ongewenst gedrag tegen vrouwen alsook dat er sprake was van jaloezie over het 
toekennen van voorzieningen (schaars en met subsidie). 
 

 
156 Hetgeen ook feitelijk gebeurt, aldus promovenda Renee Wagenvoorde,  Trouw, 16-09-‘15. 
157 Zie ook Eigen volk eerst in Trouw van 12-12-‘15  door  Kleis Jager. 
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Als er weinig cohesie is en mensen of groepen mensen tot communicatie gedwongen en 
worden en belang hebben bij dezelfde sociale voorzieningen ontstaan spanningen. Dan 
ontstaat groepsvorming, in concreto veelal jeugdbendes die het in de buurt voor het 
zeggen willen hebben. Want wie de macht heeft, bepaalt wat goed en fout is. 
Na verloop van tijd ontstaat en een nieuw evenwicht al was het maar dat mensen die weg 
konden komen ook weg gingen. 
 
Nooit werd vooraf de vraag gesteld of die buurt of wijk de te verwachten 
samenlevingsproblemen wel aankon. 
Slechts sporadisch is getracht wijken waarin mensen tot samenleving gedwongen 
werden, te ondersteunen in hun probleemoplossend vermogen maar in ieder geval pas 
dan als het kalf al verdronken was en er zeer zwakke achterstandswijken waren ontstaan 
Integendeel. De voordelen van de multiculturele samenleving werden vooral 
bejubeld door de mensen die erin slagen het “not in my backyard principe” te 
realiseren 
 
Vermijdingsgedrag waar maar mogelijk 
Het zien van deze processen heeft ertoe geleid dat mensen die er nog niet mee 
geconfronteerd werden, er angstvallig voor waken in zo’n positie van gedwongen 
communicatie gebracht te worden. De praktijk laat (bij een beperkte toevloed) zien dat 
de angst niet nodig was.  
Natuurlijk is er het menselijke medeleven maar er zijn grenzen aan de solidariteit. En er 
zijn altijd anderen die meer mogelijkheden hebben om nieuwkomers op te vangen. 
En natuurlijk is er discussie over de vragen: 
- waar de grens ligt om nog solidair te kunnen zijn en 
- of anderen niet meer aangewezen zijn om te helpen 
 
 Bij gedwongen samenleving 
Men kan wel eisen dat de nieuwkomers zich moeten aanpassen, maar wat als ze het niet 
doen? Hoever wil men gaan om de ander schrik aan te jagen en zo te verjagen? 
 
Men kan wel tijdelijk kiezen voor segregatie en naast elkaar heen leven, maar op den duur 
ontstaat er de noodzaak tot sociale cohesie. 
De oplossing ligt in het streven naar integratie. Streven naar cohesie impliceert de 
bereidheid tot integratie. Dat vergt communicatie en de bereidheid zich open te stellen 
voor andere visies. 
We hebben gezien dat communicatie een moeizaam proces is dat veel inzet vereist. 
Tegen deze achtergrond is de visie op de spreiding van nieuwkomers relevant.  
Wie tegen discriminatie is en integratie bepleit maar een houding heeft van “Not in 
my backyard“ neemt de verantwoordelijkheid op zich, zijn zorgplicht waar te 
maken en het probleemoplossend vermogen van anderen te ondersteunen. 
Anders is hij hypocriet, houdt zichzelf buiten schot en zadelt anderen op met de last om 
de culturele problemen op te lossen. 
Deze beschuldiging van hypocrisie betreft veel xenofielen die samenlevingen met 
verschillende culturen bepleiten maar daar zelf nauwelijks mee geconfronteerd worden. 
Zij hebben dus makkelijk praten. Opkomen voor xenofilie komt in de ogen van de 
xenofoben dan neer op het grijpen van de narcistische kans om jezelf in de spiegel te 
bewonderen om je mensvriendelijkheid. 
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Bijlage 31. Europese samenwerking: Groei is noodzaak 
 
1. Uitgangspunt 
“Landen in Europa zijn geografisch, cultureel, politiek en economisch met elkaar 
verbonden. Maar Europa is geen continent, geen staat en geen culturele eenheid. 
Integendeel, de landen zijn dikwijls elkaars concurrenten en voerden oorlogen. De EEG 
bood Europa weer een plaatsje op het post koloniale wereldtoneel. Maar terwijl de VS zich 
verenigd weten door een gedeeld (en verplicht) optimisme over eigen grootsheid, is in 
Europa de natuurlijks stand van zaken onderlinge strijd “ zo stelt O’Toole158.  
 
Voor veel jongeren zou Europa staan voor belangrijke waarden en daardoor de kans 
bieden op saamhorigheid, creativiteit, identiteit en zelfontplooiing. Zij hebben dus kritiek 
op de doelloosheid en ontreddering van het huidige Europa159 
 
2. Waarom samenwerken? 
 
 Argumenten volgend uit het model  
 
2.1. Het verkrijgen 
Conflicten tussen sociale systemen zijn beter hanteerbaar door een gezamenlijk nieuw 
sociaal systeem te bouwen. Eeuwenlang zijn er spanningen geweest, ja zelfs oorlogen, 
tussen de Europese landen. Maar dat kan niet meer in een gezamenlijk Europa. 
Samenwerken wordt een must. In dat opzicht is Europa een voorbeeld voor de wereld, 
met name voor India, en ontving daarvoor de Nobelprijs voor de vrede160. 
Een gezamenlijk nieuw systeem is sterker en dus meer in staat in de onderhandelingen 
met buitenstaanders om input te verwerven en zich weerbaar op te stellen. 
Problemen met onderlinge verdelingsproblemen verkleinen bij meer input. Dat verkleint 
ook de kans op oorlog. Daartoe is groei noodzaak. 
 
Dus, willen we meetellen in de wereld, dan moeten Europese landen samenwerken. Dan 
kunnen we meedoen in de G8 met potentieel krachtige landen als Amerika, Brazilië, 
Rusland, India, China, Zuid Afrika, Oost Europa en Turkije. Dan kunnen we trans-
Atlantische vrijhandels- en investeringsverdragen sluiten. Dan hebben we een grote 
markt binnen Europa en wereldwijd meer mogelijkheden. Dan kunnen we onze veiligheid 
vergroten met het oog op de geopolitieke verhoudingen. Dan kunnen we wellicht grenzen 
stellen aan mondiale multinationals.  
 
2.2. Het gebruiken 
Eeuwenlang zijn er spanningen geweest, ja zelfs oorlogen, tussen de Europese landen. Er 
was concurrentie tussen de landen.161 Die oorlogen moeten vermeden worden en de 
concurrentie beheerst. Dus een pleidooi voor een vrij verkeer van mensen en goederen, 
dus een pleidooi voor verplichte Europese aanbesteding van grote projecten, dus een 
pleidooi voor een veelheid van regels om tot afstemming te komen van de eisen waaraan 
een product moet voldoen, en bovenal een pleidooi voor een gezamenlijke munt.  
 

 
158 Ideeën over de grens, Inez Polak , Trouw, 27-2-‘16. 

159 Jonathan Holslag   Trouw,  02-01-‘16. 

160 Buitenhof , 05-10-‘12.  
161 Nederland wil geen tanks leveren aan Indonesie, maar Duitsland doet het nu wel. 
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Het terugdringen van de onderlinge concurrentie wordt verder vooral mogelijk gemaakt 
door het overhevelen van bevoegdheden naar Europa. Niet meer de regeringsleiders 
maar de Europese commissarissen hebben het dan voor het zeggen. De regeringsleiders 
zijn dan verlost van het spanningsveld om twee sociale systemen te harmoniseren. 
 
Door samen te werken zijn de landen gezamenlijk beter in staat een sterke, veilige en 
saamhorige gemeenschap tot stand te brengen 
Dat kan onder meer door de input onder controle te brengen, bijvoorbeeld door 
- een gezamenlijke grensbewaking zodat de zorgplicht alleen kan gelden voor ingezetenen 
- het streven naar een minder afhankelijke opstelling bij het verkrijgen van grondstoffen 
- het streven een optimaal gebruik te maken van de eigen productiemogelijkheden in 
plaats van het zich afhankelijk opstellen van multinationals en niet Europese 
winkelketens. 
- een selectie te maken in goederen die wel en niet toegelaten mogen worden, 
bijvoorbeeld alleen goederen die onder gelijke (milieu en personele) voorwaarden zijn 
geproduceerd als binnen Europa gelden. 
 
2.3. Het verzorgen 
Er zijn vanuit het model gezien een aantal voorwaarden voor het goed functioneren. We 
vestigen de aandacht op: 
- de legitimering 
- het inleveren van autonomie 
- het streven naar een gemeenschappelijk speelveld en solidariteit 
 - de optimale grootte 
 
2.3.1. De legitimering 
De voorgeschiedenis van de Europese Unie laat duidelijk het primaat zien van de 
economische en financiële sector.  
De eerste stap tot samenwerking was de oprichting van de EGKS, de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal opgericht, gevolgd in 1958 door de EEG, Europese 
Economische Gemeenschap. 
De basis voor de samenwerking ligt dus in de economische en de financiële sector. 
Samenwerking is eenvoudiger met een gezamenlijke munt. Dus werd de Euro ingevoerd 
met in 2002 ook de munten en bankbiljetten. 
Het feit dat de financiële sector deels onafhankelijk is van de politiek maakt duidelijk dat 
de democratische controle op het Europese gebeuren minimaal is.  
Het feit dat de economische sector het meest profiteert van de samenwerking162 roept 
eveneens verzet op. Het is misschien goed voor het bruto nationaal product maar niet 
voor het Bruto Nationaal geluk. 
 
Het vrije verkeer van vooral mensen leidt tot toenemende migratie. In landen als 
Nederland, Frankrijk en Duitsland ligt het percentage “in het buitenland geborenen, dus 
kinderen van migranten“ op 11 tot 12 % maar op sommige locaties, met name in de grote 
steden ligt dit percentage aanzienlijk hoger. Dat leidt tot interculturele spanningen en 
integratiekosten. 
Werkgeversorganisaties laten geen mogelijkheid onbenut om te benadrukken hoe hard 
wij werknemers uit andere EU landen nodig hebben. Hoe groter het personeelsaanbod, 
hoe lager de lonen, en hoe hoger de winst. Maar de effecten van de integratie problematiek 
worden afgewenteld op de samenleving als geheel. 

 
162 Jaap van Duijn, Telegraaf, 15-02-‘14. 
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En dan hebben we het onder meer over de welzijnsbeleving in wijken met een hoge 
concentratie migranten. Die emotionele kosten zouden op dat bedrag ook in mindering 
gebracht moeten worden 
Zelfs in Zwitserland waar het voordeel voor de overheid veel groter is, zegt de bevolking 
in meerderheid neen tegen het verder openstellen van de grenzen. 
 
In Nederland was het saldo van baten (belastingbijdragen) en lasten (uitkeringen etc.) 
relatief gering. Een Nederlands gezin leverde de overheid ongeveer €10.000,- op, een 
immigrantengezin maar €2.500,-. En dan hebben we het nog niet over de welzijnsbeleving 
in wijken met een hoge concentratie migranten. Die emotionele kosten zouden op dat 
bedrag ook in mindering gebracht moeten worden 
Zelfs in Zwitserland waar het voordeel voor de overheid veel groter is, zegt de bevolking 
in meerderheid neen tegen het verder openstellen van de grenzen. 
 
2.3.2. Het inleveren van autonomie 
De regeringsleiders komen binnen Europa bijeen om besluiten te nemen als lid van de 
EEG maar moeten tegelijkertijd de belangen van het eigen land verdedigen. Dat geeft 
spanningen163. Er moet autonomie worden ingeleverd. 
 
Maatschappelijke onvrede over de vermeende lage prioriteit van deze variabele komt tot 
uiting in slogans als “Slaaf van Amerika” of “Nederland is een Provincie van Duitsland“ of 
de “weerstand tegen Europa”. Het is als met water en elektriciteit. Pas als het er niet is, 
besef je de belangrijkheid. 
 
De belangrijkste vraag in de politiek is wellicht de vraag welk sociaal systeem 
prioriteit heeft. Een buurt, een wijk, een gemeente, een provincie, een natie en Europa? 
Ze hebben alle andere belangen. Wat goed is voor het geheel is niet altijd goed voor een 
deel. 
 
In feite wisselen de regeringsleiders van sociaal systeem. Het eigen land is een 
subsysteem in een groter verband, zoals de Europese Unie. En in een groter 
verband gelden andere prioriteiten, andere normen en waarden, andere 
spelregels. 
  
Regeringsleiders spelen verschillende rollen tegelijkertijd. Als premier kunnen zij ergens 
tegen zijn. Als lid in de vergadering van regeringsleiders kunnen zij daar nu juist weer 
voor zijn. De vraag is welke rol, welke pet het belangrijkste is. 
Europees denken is alleen mogelijk als men bereid is autonomie in te leveren. De vraag is, 
op welke terreinen en in hoeverre. 
 
Regeringsleiders die streven naar meer Europese samenwerking, hoe noodzakelijk 
ook door de toenemende globalisering, zijn als generaals die manschappen 
opofferen ter wille van het bereiken van de overwinning  
En uiteindelijk hebben ze zelf nauwelijks nog een nationale functie, zeker bij gelijktijdige  
verdere decentralisatie!!! 
 

 
163 Als Europa gezien wordt als het bepalende sociale systeem moet Griekenland geholpen worden. Als 
Nederland gezien wordt als het bepalende sociale systeem, is daar geen enkele noodzaak voor. Nederland 
heeft dan geen zorgplicht voor de Grieken. 
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Ook hier weer is de scope belangrijk. Welk sociaal systeem kiest men als uitgangspunt. 
Met name het opleidingsniveau zou van invloed zijn op het antwoord. 
 
In dit kader is een beschouwing van Bagehot relevant over de Brexit.  
Cambridge en Peterborough liggen in dezelfde graafschap, nog geen uur rijden van 
Londen. Beide groeien hard en hebben een relatief jonge bevolking. In beide komt 1 op de 
10 inwoners uit een ander EU-land. Toch is Cambridge een bastion van Eurofilie en 
Peterborough is Eurosceptisch. Cambridge is een universiteitsstad, waar 1 op de 2 
mensen heeft gestudeerd. Peterborough is een stad van schoolverlaters. In de een komt 
een wetenschappelijke staf. In de ander pikken Litouwse aardappelrooiers nog net niet 
alle baantjes164. 
 
2.3.3. Streven naar een gemeenschappelijk speelveld en solidariteit 
 
Zinvol 
Het probleem van een verschillend standpunt als men verschillende petten draagt wordt 
verkleind door die systemen naar elkaar toe te laten groeien, waardoor de verschillen 
tussen sterke en zwakke staten kleiner worden en er een meer gelijkwaardig speelveld 
ontstaat. Dus een pleidooi voor een vrij verkeer van mensen en goederen, dus voor 
verplichte Europese aanbesteding van grote projecten, dus voor een veelheid van regels 
om tot afstemming te komen van de eisen waaraan een product moet voldoen, en bovenal 
voor een gezamenlijke munt.  
Het terugdringen van de onderlinge concurrentie wordt verder vooral mogelijk gemaakt 
door het overhevelen van bevoegdheden naar Europa. Niet meer de regeringsleiders 
maar de Europese commissarissen hebben het dan voor het zeggen. De regeringsleiders 
zijn dan verlost van het spanningsveld om twee sociale systemen te harmoniseren. 
 
Maar 
Er zijn sterke landen en er zijn zwakke landen. Het principe is dat de sterkste schouders 
de zwaarste lasten moeten dragen.  
En dus moeten de sterke landen de Euro redden. (zonder inspraak van de bevolking).  
En dus moeten schulden worden afgeschreven.  
En dus moeten er aanzienlijke subsidies naar die zwakke landen.  
En dus moet de rente kunstmatig laag gehouden worden om ook in die zwakke landen 
investeringen mogelijk te maken ten koste van spaar en pensioengelden. 
En dus ontstaat er arbeidsmobiliteit en concurrentie door de grote loonsverschillen. 
 
En zo betaalt de bevolking in de sterkere landen de rekening. Maar schijn is niet 
altijd de werkelijkheid. Ook de bevolking in de zwakkere staten levert in165. 
De test 
Dit streven naar een gemeenschappelijk speelveld betreft op dit moment vooral de 
aanpak van het vluchtelingenprobleem. Dit probleem is des te pregnanter omdat de 
bevolking direct wordt geconfronteerd met de effecten in tegenstelling tot bovenstaande 
meer langere termijn effecten. Daardoor wordt direct duidelijk in hoeverre men solidair 
wil zijn met elkaar. 

 
164 Trouw,  27-02-‘16. Ideeën over de grens  van Inez Polak 
165 Als voorbeeld :  Griekenland moet bezuinigen wil het europese steun kunnen krijgen. Ze bezuinigen op 
ambtenaren, gezondsheidszorg, onderwijs etc. maar niet op defensie. Daar besteden ze 7 %. *( Navo norm 
2 %, Nederland 1,5 %).  De verklaring. Frankrijk en Duitsland leveren wapens en als bezuinigd wordt op 
defensie dan missen Frankrijk en Duitsland opdrachten. Dus mag dat niet van Frankrijk en Duitsland en 
wordt “ niet bezuinigen op defensie “voor Griekenland  een voorwaarde voor europese steun. 
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Solidariteit 
Samenwerken vergt solidariteit maar solidariteit stelt ook voorwaarden 
Solidariteit stelt eisen en wel  
* die van wederkerigheid 
Vele Nederlanders zien niets van die wederkerigheid. Bovendien, wat misschien goed is 
voor Nederland als geheel, betekent niet noodzakelijk in dat alle Nederlanders er baat bij 
hebben166. 
* die van betrouwbaarheid 
De betrouwbaarheid van de partners is zeker niet van alle twijfels ontbloot. Integendeel. 
Met name de Grieken hebben de zaak onjuist voorgesteld maar zij zijn niet de enige. En 
andere landen houden zich niet aan de normen. (bijvoorbeeld de 3 % norm van het 
begrotingstekort). 
* die van voldoende vrijheidsgraden om te kunnen helpen  
Vele Nederlanders ervaren zelf een te klein oplossend vermogen en zelfs het verkleinen 
ervan. Zij zien hun vrijheidsgraden afnemen in hun kansen op werkgelegenheid, 
huisvesting, inkomen, spaargelden, onderwijs en gezondheidszorg. 
* die van overeenkomsten in normen en waarden 
Vele Nederlanders ervaren in hun woonsituatie niet alleen concurrentie maar worden 
ook geconfronteerd met andere normen en waarden. Daarmee om kunnen gaan stelt ook 
eisen aan het probleemoplossend vermogen in de eigen buurt, wijk of gemeente. 
 
Het niet vervuld zijn van deze voorwaarden verkleint de mate van acceptatie. 
 
2.3.4. Optimale grootte 
Het spanningsveld tussen het streven naar meer samenwerking in Europa onder 
het motto “ samen staan we sterker “ en het streven naar solidariteit verkleint het 
bestaansrecht van nationale landen maar vergroot het streven naar 
regionalisering. 
De legitimering van de nationale staat wordt steeds meer bedreigd door vooral de 
grenzen aan de solidariteit. Er is een optimale grootte. 
Het tekort aan solidariteit leidt tot kleinere subsystemen waar die 
gemeenschappelijkheid er wel is. Dat leidt tot regionalisatie (subsystemen 53-56)en 
afscheidingsbewegingen (subsysteem 4) zoals Schotland, Wales, Catalonie, Baskenland, 
Noord Italië, Vlamingen en Walen) en het opgeven van eigen bevoegdheden naar Europa 
(16). 
 
Solidariteit leidt tot acceptatie van normen en waarden die door de leiders van het 
systeem bepaald worden. (zie paragraaf 2.5. } Als de solidariteit afneemt, neemt ook de 
acceptatie van het leiderschap af en dus de gemeenschappelijkheid van normen en 
waarden. Er zijn tegenstanders van “Europa” die wijzen op het gebrek aan 
overeenstemming in normen en waarden binnen Europa.  
De kracht van dit argument is discutabel Colin Woodard betoogt167 dat Amerika niet 
bestaat. Amerika bestaat volgens hem uit 11 naties, ieder met eigen normen en waarden. 
Die 11 naties zijn First Nation, New France, Left Coast,Far West, Yankeedom, Midlands, 
New Netherland, Tide Water, Greater Appalachia, Deep South, El Norte en New France  

 
166 Volgens Minister Timmermans in Buitenhof, 17-02-‘13, heeft Nederland in eerste instantie zeer 
geprofiteerd van de invoering van de Euro. Inderdaad kost het Nederland op dit moment geld maar 
Nederland heeft een zeer open economie en moet zich dus orienteren op het buitenland en niet alleen 
intern kijken. De clou is, zo snel mogelijk zorgen dat Europa de problemen te boven komt.  
167 In Trouw van 01-02-’14.   
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Maar in Amerika is men wel trots om Amerikaan te zijn en dat wordt iedere dag op school 
ingeprent. 
 
2.4. Het verwijderen 
Door het sluiten van goede handelsverdragen worden de export mogelijkheden vergroot 
en daarmee de macht en autonomie. 
 
3. Een belangrijk aspect is de variabele tijd.  
Zonder samenwerking ontstaan er zeker problemen op langere termijn Een aantal 
problemen zijn slechts door samenwerking op te lossen en zonder samenwerking 
verzwakt Europa als geheel en iedere nationale staat daarin. Het wordt David tegen 
Goliath.  
Met samenwerking zijn er zeker problemen op korte termijn (onderlinge concurrentie, 
culturele integratie, verlies aan autonomie). 
Het tempo is bepalend. In de loop van de tijd kunnen de nationale sociale systemen meer 
naar elkaar toe groeien. 
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Bijlage 32. MENSBEELDEN EN MANAGEMENTSTIJL VAN 
DE REGERING 
 

 
 Wat is de management stijl van de Nederlandse regering? 

Die is duidelijk top down. De regering denkt te weten wat goed is voor de burger, of in 
het model, de regering weet wat de klant wil. 

Het door de regering gewenste beleid wordt gepromoot via een actief publicatie- en 
mediabeleid. De regering wil dat de burgers het beleid accepteren want dat bevordert de 
uitvoering168. 

Dat wil niet zeggen dat er niet een veelheid aan inspraakmogelijkheden bestaat. De 
eerlijkheid gebied te zeggen dat de regering wel degelijk via overleg met 
belangenorganisaties en opinieonderzoek tracht te achterhalen wat het oordeel van de 
burgers is.  
Een belangrijk instrument daarbij is de Sociaal Economische Raad. Daarnaast tracht men 
via onderzoek niet alleen het oordeel van de burgers in kaart te brengen maar ook wil 
men weten hoe belangrijk zij bepaalde zaken vinden. De mate van actiebereidheid wordt 
zo nauwkeurig mogelijk gemeten. Als het risico van actiebereidheid te groot wordt, streeft 
men naar uitstel, wordt de burger bewerkt via de media en met kleine concessies neemt 
dan de actiebereidheid weer af.  
 
Maar de piketpaaltjes zijn veelal zo uitgezet dat het resultaat toch is wat de regering wil. 
Dat kan negatief klinken maar ook positief. Men zet het eigen beleid door en wacht 
hooguit op het juiste moment van invoering, zelfs bij een volgens opiniepeilingen 
duidelijke minderheid.  

De burgemeesters van de grote steden vinden die top down benadering onjuist. Zij 
bepleiten dat de grote steden de economie moeten trekken. “Investeer in steden: Dat 
levert voor iedereen het meeste op”. En ook “De sterkste spelers op de goede plek“169.  

 
Scientific management stijl 
De managementstijl van de regering komt meer in de buurt van het scientific management 
dan van de human relations benadering. En dat terwijl scientific management in het 
bedrijfsleven allang achterhaald is vanwege de ineffectiviteit.  
Dat wordt met name duidelijk in de gezondheidszorg waar steeds verder gaande 
specialisatie plaats vond en waar de inzet van de veldwerkers met de stopwatch wordt 
berekend. Door de steeds groter wordende frustratie begint er een tegenbeweging op 
gang te komen. 
Een belangrijk kenmerk van het scientific management was dat de werkgevers ervan 
uitgingen dat de werknemers alleen met geld te motiveren waren. Dat blijkt niet waar te 
zijn maar dat is toch precies wat de overheid doet. Dat de aard van het werk en de 
werkomstandigheden demotiverend kunnen werken, wordt niet in het beleid 
verdisconteerd. Louter via financiële prikkels wordt getracht mensen te motiveren meer 
deel te nemen aan het formele arbeidsproces. Soortgelijk is de aanpak bij de sociale 

 
168  James Wilson beschreef ooit het open window effect. Wil je verpaupering op straat tegen gaan, repareer 
dan direct elke gebroken ruit of andere onordelijkheid.  
Robert Cialdini wijst op het Cialdini effect. Je kunt mensen wel bevelen zich zus of zo te gedragen, maar dat 
heeft alleen effect als ook anderen het gewenste gedrag vertonen. Zo niet, bereik je niets.  
169 Hanne Obbink  in  Trouw, 29-03-’16.  
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zekerheid. Bij onwilligheid worden sancties toegepast als het inhouden van uitkeringen. 
Sociale zekerheid is overigens meer dan een uitkering maar betreft ook het 
probleemoplossend vermogen in een buurt. 
Slechts op lokaal niveau zijn er kleine projecten die wijzen op een human relations 
benadering. Dat betreft dan veelal de groenvoorzieningen in de eigen buurt. Daar mogen 
burgers hun eigen verantwoordelijkheid waarmaken. 
 
Op landelijk niveau wordt de human resources benadering vooral verbaal beleden. 
De eigen verantwoordelijkheid wordt verbaal uiterst belangrijk gevonden. 
Individualisering viert hoogtij. Zelfverwerkelijking wordt in de westerse cultuur een hoge 
prioriteit gegeven.  
Het accentueren van de eigen verantwoordelijkheid staat in schril contrast met het top 
down beleid. De strikte regelgeving werkt verlammend. Met het accentueren van de 
verantwoordelijkheid wordt niet het daarbij behorende budget gegeven. En wat de 
burgers willen moet altijd ingepast worden in de wet en regelgeving. Plannen moeten 
worden ingediend in “hapklare brokken”, in benaderingswijzen die passen in 
“ambtenarenjargon“. 
De tegenstelling tussen het verbaal accentueren van de human resources benadering en 
de constatering dat in de praktijk daar nauwelijks sprake van is, maakt de kloof tussen de 
bevolking en de regering steeds groter. 

Van human resources en unit management is nauwelijks of geen sprake. Integendeel. De 
systeemscheiding in beleid tussen de verschillende sectoren is door de uitruil van VVD en 
PvdA alleen maar groter geworden en de coördinatie steeds moeilijker. In toenemende 
mate is er sprake van systeemscheiding. 
 
Inconsistent beleid 
Bij het beschrijven van een organisatie zijn we ingegaan op de samenhang tussen 
mensbeeld en stijl van leidinggeven. Trekken we deze lijn door naar de staat, dan ziet het 
schema er als volgt uit 
 

Individu Organisatie Staat 

Zwakke persoonlijkheid Scientific management slechts een 
heel klein deel van de 
persoonlijkheid gezien. 
Doen wat gezegd wordt. 

Dictatuur, top down 

Iets sterkere 
persoonlijkheid 

Human relations,  
meedenken over de werksituatie 

 

Nog iets sterker Human resources,  
meedenken eigen taak 

 

Sterke persoonlijkheid Unit management, 
zicht op de totale persoonlijkheid. 
Meedenken over de taak en 
werksituatie van de afdeling 

Democratie 

 
In het hiervoor gaande hebben we geschetst dat het regeringsbeleid voornamelijk getuigt 
van een scientific managementbeleid. Dat past het beste bij mensen met een zwakke 
persoonlijkheid, bij mensen die doen wat er gezegd wordt. 
Tegelijkertijd is het beleid van de regering steeds meer gericht op het dragen van eigen 
verantwoordelijkheid. Niet alleen wordt dat door regelgeving belemmerd, maar bij het 
accentueren van eigen verantwoordelijkheid hoort een andere managementstijl. 



 

 178 

17. SAMENVATTING 
 
In dit boek wordt een poging gedaan om via de systeemtheorie een basis te leggen voor 
een integrale benadering van de sociale wetenschap. 
 
Bij het ontwikkelen stonden twee vragen centraal en wel: 
 
1. Wat is nodig om te kunnen bestaan?     de inputvariabelen  
2. Wat wordt met die input gedaan?          de proceskarakteristieken 
 
Het geheel leidt tot een systeem van 72 subsystemen, waarvan 18 variabelen en 4 
karakteristieken. In die subsystemen kunnen alle activiteiten in een logische samenhang 
worden ondergebracht. Activiteiten die regelmatig worden uitgevoerd leiden tot 
persoonskenmerken bij individuen dan wel tot soortgelijke cultuurkenmerken bij 
organisaties en nationale staten. 
Tussen de subsystemen bestaat een voortdurende strijd om de prioriteiten. 
 
Het systeem wordt aangestuurd door 2 mechanismen en wel  
*  dat van de verstandelijke benadering via cybernetische processen  
     die aan een aantal eisen moeten voldoen en  
*  dat van de gevoelsmatige of intuïtieve benadering. Gesteld wordt dat die benadering   
    de interne communicatie tussen de 72 subsystemen binnen het systeem betreft.  
    Het betreft het onbewuste. 
Beide benaderingswijzen zijn regelmatig met elkaar in strijd maar geluk bestaat uit het 
feit dat beide het met elkaar eens zijn en met elkaar in evenwicht zijn. 
 
Ingegaan wordt verder op de bekende kenmerken van de systeembenadering zoals de 
onderlinge wederzijdse afhankelijkheid en de mate van integratie. 
 
Binnen het systeem bestaat er een wederzijdse zorgplicht tussen de subsystemen ten 
gevolge van de wederzijdse afhankelijkheid maar die zorgplicht bestaat niet naar andere 
sociale systemen.  
 
Tussen sociale systemen is er sprake van informatie-uitwisseling, waarbij ieder systeem 
“zich zelf blijft“ en communicatie waarbij minimaal 1 systeem open moet staan voor 
verandering. Communicatie is dan ook een moeizaam proces, zo wordt betoogd. 
 
Conflicten zijn binnen een systeem dan ook relatief makkelijker op te lossen via 
communicatie dan tussen systemen. Dat leidt er verder toe dat om die conflicten op te 
lossen veelal en gezamenlijk nieuw systeem wordt gevormd. 
 
Het geheel wordt verder gelardeerd met voorbeelden uit de praktijk en enkele 
opmerkelijke conclusies, zoals het inzicht dat  
* het lichaam de resultante is van inputvariabelen, wat leidt tot een ander mensbeeld 
* het steeds meer willen verkrijgen, een systeemeffect is 
* normen en waarden het gevolg zijn van het functioneren van het systeem of 
* dat er weeffouten zijn te constateren in de Trias Politica, het besturingssysteem van de 
   nationale staat. 
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Achterflap 
 
 
Als U uw zelfinzicht wilt vergroten of uw mensenkennis wilt verdiepen, is 
dit een boek voor U. 
 
Het boek is gebaseerd op twee vragen en wel, wat is nodig om te kunnen 
bestaan en wat doe je ermee? De antwoorden schetsen een bouwtekening 
van een geheel ander mensbeeld dan de bekende visie, dat de mens bestaat 
uit lichaam en ziel.  
De bouwtekening biedt een raamwerk waarin activiteiten kunnen worden 
ondergebracht, compleet met persoon- en cultuurkenmerken, inclusief een 
tweetalig besturingssysteem.  
 
Geloof het of niet., als dezelfde twee vragen gesteld worden voor een 
organisatie of een nationale staat, dan zijn de antwoorden hetzelfde. De 
essentie van dit boek: Je kunt een individu, een organisatie en een nationale 
staat op dezelfde wijze bezien. Het zijn alle drie volledig gelijksoortige 
systemen. 
 
Als U inzicht wilt krijgen in de wijze waarop op U (als individu, organisatie of 
nationale staat) invloed op uw omgeving uitoefent, of in de wijze waarop uw 
omgeving invloed op U uitoefent, dan is dit een boek voor U.  
Gedrag is nu eenmaal het resultaat van U zelf en uw omgeving. 
 
Iedereen die streeft naar een holistische benadering moet dit boek lezen. 
 
De sociale wetenschappen krijgen vorm door het werk van vele specialisten, 
van filosoof, psycholoog, bedrijfskundige, jurist, econoom en socioloog. Ieder 
van hen heeft bouwstenen maar de bouwtekening ontbreekt en dus het zicht 
op het geheel. 
 
Dit boek biedt die bouwtekening.  
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	Inleiding
	De stelling in het boek is, dat een mens, een organisatie en een nationale staat met hetzelfde begrippenkader beschreven kunnen worden.
	Een mens, een organisatie en een nationale staat worden alle drie gezien als een sociaal systeem, bestaande uit 72 subsystemen:
	18 inputvariabelen  x 4 procesvariabelen.
	Daarin kunnen alle activiteiten in een logische samenhang worden ondergebracht.
	Ieder van de 72 subsystemen strijdt voortdurend om de prioriteit. Die strijd wordt beheerst door twee besturingssystemen. De extern gerichte verstandelijke benadering van het ego, het management of de regering en de interne communicatie tussen de subs...
	Gesteld wordt bovendien dat iedere activiteit, die systematisch op dezelfde manier wordt uitgevoerd, leidt tot karakter- dan wel culturele kenmerken.
	Als voorbeeld:
	Input variabele:   ruilmiddelen of geld
	Subsysteem:   verkrijgen
	Activiteiten bij een mens:    o.a. winst, loon, uitkering of diefstal
	Activiteiten bij een organisatie:  o.a. incasso
	Activiteiten bij de staat:   o.a. belasting en leges
	Gedrags- en cultuurkenmerken:  o.a. hebzuchtig, inhalig
	Deze stelling wordt in het boek heel concreet toegelicht.
	1. De sociaal systeem aanpak
	Het is ongebruikelijk de mens te zien als een sociaal systeem. In de gangbare indeling is het dier gelokaliseerd op niveau 6, de mens op 7 en organisaties en staten op niveau 8 .
	Gebruikelijk is de mens te zien als een eenheid van lichaam en geest. Organisaties en staten hebben nu eenmaal geen lichaam. Dat is dus een duidelijk verschil.
	Het lichaam is het meest waarneembare deel van de mens. Maar waarneembaarheid is ook een kenmerk van organisaties via logo, een kenmerkende kleur en muziek voor het eigen merk. Ook staten zijn waarneembaar door de vlag als symbool en de nationale kleur.
	Waarneembaarheid is een noodzakelijke inputfactor voor een sociaal systeem.
	Maakt dit inzicht het mogelijk een mens te zien als een sociaal systeem, dan blijft het feit dat organisaties en staten geen lichaam hebben. Doordenkend blijkt, dat het lichaam de resultante is van een veelheid van inputfactoren die ook gelden voor or...
	Door het lichaam te zien als resultante van dezelfde inputfactoren kan de mens gezien worden als een sociaal systeem en worden vergelijkingen mogelijk tussen mens, organisatie en staat.
	Bij het ontwikkelen van het sociaal systeem model stonden twee vragen centraal en wel:
	1. Wat is nodig om te kunnen bestaan?  de inputvariabelen
	2. Wat wordt met die input gedaan?  de proceskarakteristieken
	1.1. Inputvariabelen
	Welke behoeften zijn noodzakelijk voor een sociaal systeem om te kunnen bestaan?    Dat blijken 18 variabelen te zijn.  Zie voor de keuzes paragraaf 3.1.
	De 18 inputfactoren
	1. Initiatiefnemers    Levenskracht van biologische ouders, (oprichters bij    organisaties of vrijheidsstrijders bij staten)
	2. Waarneembaarheid   Lichaam, (bedrijfslogo en kleur, de nationale vlag)
	3. Nature   Eten, drinken, licht en lucht, warmte en rust
	4. Maatschappelijke erkenning  Juridische vorm en legitimering
	5. Zingeving      Het waarom van het bestaan
	6. Aanbod     Dat wat je voor anderen kunt betekenen/aanbieden
	7. Intimi   De directe sociale omgeving
	8. Relaties    Anderen op iets meer afstand
	9. Leveranciers   Zij kunnen bieden wat jij nodig hebt
	10. Klanten    Zij willen jouw aanbod benutten
	11. Taal   Taal- en informatie-uitwisseling
	12. Ruilmiddelen/geld  Waarde om aanbod te kunnen bepalen
	13. Mobiliteit   Vermogen tot verplaatsen
	14. Plaats   Je moet altijd ergens zijn
	15. Tijd   Het leven ontwikkelt zich in de tijd
	16. Productiemiddelen  Apparatuur/ gereedschap
	17. Grondstoffen   Dat waarvan men iets kan maken
	18. Kennis en vaardigheden   Antwoord op de vraag: Hoe?
	1.2. Wat wordt met die input gedaan?
	De proceskarakteristieken
	* Verkrijgen of afweren
	* Verzorgen
	* Gebruiken of inzetten
	* Verwijderen of “binnenhouden“
	1.2.1. Het verkrijgen /afweren
	Het verkrijgen van wat nodig is en het buitensluiten van wat ongewenst is.
	Het verkrijgen impliceert activiteiten als het in kaart brengen van de omgeving, selecteren wat men wel of niet wil hebben, een keuze maken, onderhandelen en besluiten over het wel of niet toelaten. Maar ook preventieve activiteiten als de omgeving na...
	Ook het buitensluiten kan door een veelheid van activiteiten.
	Allerlei specialismen in de psychologie komen daarbij aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan de behoeftetheorie, de waarnemingsleer , de speltheorie of de conflict theorie.
	1.2.2. Het verzorgen
	Het verzorgen en onderhouden van wat verkregen is.
	Dat wat je hebt, wat je hebt toegelaten in je systeem, kun je niet laten verslonzen Dat wat je toelaat in je bestaan, moet je of gebruiken of verzorgen. Je hebt daarvoor bij wijze van spreken een zorgplicht.
	Als je het ten onrechte hebt toegelaten moet je ofwel er het beste van maken, ofwel het zo snel mogelijk weer afvoeren dan wel afwentelen op anderen. Maar wat je hebt en houdt, moet je verzorgen.
	Het verzorgen heeft in zijn algemeenheid een lage prioriteit. We leven in een wegwerpmaatschappij. Iets nieuws kopen is dikwijls voordeliger dan iets te laten repareren.
	Als reparatie noodzakelijk is, dan wordt het vaak zo lang mogelijk uitgesteld, met het effect dat onderhoud op tijd over het algemeen voordeliger zou zijn geweest.
	1.2.3. Het gebruiken
	Dat vereist ook een besturingssysteem om de input te verdelen over de verschillende bestaansvelden. Het ego bij het individu, het management bij organisaties of de regering bij de nationale staat, geven vorm aan het besturingssysteem.
	Het besturingssysteem bepaalt de inzet en het gebruik van alle subsystemen. Daarop gaan we nader in bij het bespreken van het besturingssysteem. Ook zelf wordt het gevormd door “het gebruik van de levenskracht“.
	De activiteiten in deze kolom en wijze waarop die gebruikt worden, bepalen de kwaliteit van het bestaan, gegeven de mogelijkheden uit de andere kolommen.
	1.2.4. Het verwijderen of binnenhouden
	Deze kolom betreft het verwijderen van wat overtollig is of het voorkomen dat iets ongewild verdwijnt.
	De activiteiten bij het verwijderen bepalen wat je anderen te bieden hebt. En dat is een noodzaak om input te kunnen verwerven.
	Onder verwijderen valt ook het afwentelen van datgene dat je niet wilt verzorgen maar ook door anderen niet gewenst wordt.
	Onder deze kolom hoort ook de grensbewaking. Zoals aan de input kant bewaakt wordt wat er binnen komt, wordt aan de output kant bewaakt dat iets niet ongewild verdwijnt.
	Alles heeft een bepaalde levensloop. Dat geldt voor alle 18 variabelen. Iedere variabele heeft zijn eigen output en zijn eigen levenscyclus.
	Op individueel niveau: Je wil om te leven neemt af, je fysieke mogelijkheden verminderen, je rechten veranderen, veel van wat je belangrijk vond, wordt meer relatief, je bent minder communicatief, een aantal dierbaren zijn je al ontvallen en je produc...
	Op organisatieniveau: is een bekende gedachte die van de melkkoe. Het duurt even voordat via innovatie een winstgevend product is ontwikkeld maar elk product heeft een bepaalde levensduur. Zie bijlage 27. De melkkoe.
	Ook nationale staten hebben een bepaalde levensduur.
	1.3. Het totaalbeeld

	De combinatie van 4 proceskarakteristieken en 18 variabelen leidt tot een systeem met
	72 subsystemen ofwel bestaansvelden, schematisch weergegeven:
	2. Vat vol tegenstellingen
	Strijd om de prioriteit
	Het gehele systeem kan gezien worden als een vat vol tegenstellingen. Alle 72 subsystemen of bestaansvelden strijden om de prioriteit . Zie voor een beschrijving van de bestaansvelden op individueel niveau Bijlage 6.
	Het gaat er maar om wat belangrijk gevonden wordt. Je kunt nu eenmaal niet aan alle bestaansvelden 100 % energie schenken. Je moet kiezen. Het leven staat vol dilemma’s. Het is een voortdurend balanceren tussen een veelheid van wensen en moeten.
	Spanningen zijn een gegeven en liggen meer voor de hand dan innerlijke rust.
	De een geeft een bepaald bestaansveld maximale prioriteit en “gaat er fanatiek voor”. De ander stelt minder duidelijke prioriteiten. Regelmatig met jezelf in de knoop liggen is meer vanzelfsprekend dan voortdurend in harmonie zijn.
	Op organisatie en staatsniveau is de strijd om de prioriteiten de strijd om de macht. Wie de macht heeft, bepaalt de prioriteit.
	En die prioriteiten zijn geen star gegeven. Ze veranderen in ieder geval met het verloop van de tijd en door veranderingen in de omgeving. In een stabiele omgeving is er meer rust dan in een snel veranderende omgeving, waarin het sociale systeem een e...
	Het bestaan van een sociaal systeem is een voortdurend zoeken naar de juiste prioriteitsverhouding tussen de bestaansvelden.
	2.1. De strijd tussen de kolommen, systeemeffecten
	2.1.1. De kolom verkrijgen
	Deze is gericht op het verkrijgen van input. Hoe beter men daartoe in staat is, hoe sterker het systeem als geheel wordt. Deze kolom bepaalt de mate van zelfstandigheid of de keerzijde, de mate van afhankelijkheid.
	Deze kolom bepaalt daarmee tevens de mate van assertiviteit. Daarbij zijn een vijftal varianten te onderscheiden .
	Deze kolom is ook gericht op het afweren, op het buiten de deur houden van wat ongewenst is maar soms juist wel door anderen gewenst wordt.
	Vergroten probleemoplossend vermogen
	Hoe je het ook wendt of keert, als je sterk bent heb je een groter probleemoplossend vermogen. Verlies je de concurrentie, wordt je steeds zwakker. Willen groeien, rijker willen worden is een gevolg van het systeem. Rijken worden steeds rijker, armen ...
	2.1.2. De kolom verzorgen
	Deze biedt tegenspel tegen dit systeemeffect. Het geheel moet wel beheersbaar blijven. Denk als voorbeeld aan “De span of control” van een leiding gevende. De grens aan hebzucht is de zorg voor wat je hebt. Je hebt een zorgplicht. Deze kolom bepaalt d...
	Solidariteit
	De zorgplicht geldt binnen het systeem, stelt grenzen aan de mogelijkheden tot solidariteit en dwingt tot een dubbele moraal .
	Binnen het sociale systeem heb je een structurele zorgplicht omdat er anderen zijn die zorg behoeven zoals intimi, relaties, klanten en leveranciers maar het geldt voor alles wat is binnengelaten.
	Buiten het systeem heb je geen structurele zorgplicht. Dat is onmogelijk. Hoogstens een incidentele.
	Dit gegeven heeft gevolgen voor het denken over solidariteit. De mogelijkheden tot het bieden van zorg zijn per definitie beperkt. Dat dwingt tot een dubbele moraal.
	Hoe bepaal je wie je binnenlaat, eventueel; op welke voorwaarden en hoe ver ga je om anderen buiten de deur te houden. Zie ook bijlage 15. Solidariteit.
	Weerstand tegen verandering.
	Alles wat binnen komt, moet verzorgd worden of in het moderne jargon, geïmplementeerd. En dat vraagt aandacht. Omdat de subsystemen wederkerig van elkaar afhankelijk zijn, heeft een verandering in het ene subsysteem ook effecten voor de andere, zonder...
	Stabiliteit en veiligheid
	De weerstand tegen verandering heeft als oorzaak dat ieder systeem streeft naar stabiliteit en veiligheid. Zelfs als de oorspronkelijke legitimering vervalt, wordt er vanuit de andere taakblokken aangedrongen op een nieuwe bestaansreden. Omdat een pro...
	Een schoolvoorbeeld is de NAVO. Toen het ijzeren gordijn viel, moest een nieuwe legitimering gezocht worden, zoals het mondiaal de vrede bevorderen.
	2.1.3. De kolom gebruiken
	Deze moet die output leveren en daartoe de beschikbare middelen optimaal inzetten . In deze kolom wordt de mate van efficiency en effectiviteit bepaalt. Dat leidt tot verdelingsproblematiek over de 72 velden.
	Groeien
	Het verdelen kan soms heel lastig zijn, zeker bij tekorten. Het verdelingsprobleem wordt verkleind door het vergroten van de input. Het willen groeien is dus een systeemeffect.
	2.1.4. De kolom verwijderen
	Deze is de tegenpool van de kolom verkrijgen. Hij is noodzakelijk om input te verwerven. Er moet een tegenprestatie geleverd kunnen worden. Er is een noodzakelijke verhouding tussen input en output. Ook dat is een systeemeffect. Deze kolom bepaalt de ...
	Maar niet alles mag het systeem verlaten. Denk aan de geheimhoudingsplicht of de tegenpool, bedrijfsspionage.
	De verhouding tussen de kolom verzorgen en verwijderen is uiterst relevant. Verzorgen vergt investering. Het kan heel aantrekkelijk zijn om die investering af te wentelen. Dat betreft mensen, de wegwerpmens in het ontslag bij bedrijven of de milieu pr...
	Overigens staat deze kolom ook voor de mate van transparantie of de mate van geheimhouding. Geheimen kunnen bewaren is een noodzaak in vertrouwensrelaties en beperkt dus de mogelijkheden tot transparantie.
	Samenvattend, de kolom input wil zelf steeds groter en sterker worden en wordt daarbij gestimuleerd door de kolom gebruiken om zijn verdelingsprobleem op te lossen. Input wil daartoe in staat gesteld worden door de kolom gebruiken en de kolom output. ...
	De kolom verzorgen zet de rem erop en bepleit een optimale grootte ter wille van de beheer- en beheersbaarheid.
	2.2. Prioriteiten tussen de subsystemen
	Bij het bepalen van de prioriteiten spelen de bestaansvelden van de legitimering (17-20)  een belangrijke rol.
	Op individueel niveau is de vraag wat je van je leven wilt maken: studeren, werken, uitgaan, om wat alternatieven te geven. Het gaat om de juiste balans. Zie bijlage 16. Vorm geven eigen verantwoordelijkheid.
	Op organisatieniveau is de vraag bijvoorbeeld:
	* of het gaat om 1 variabele, bijvoorbeeld profit of plezier in het werk
	* of om 1 variabele met normen naar andere, bijvoorbeeld people, planet en profit
	* of dat het gaat om gelijkwaardigheid van een aantal variabelen
	Op staatsniveau komt de prioriteitenstrijd tot een zekere mate van rust in de regeringsverklaring.
	3. Systeemkenmerken
	3.1. Activiteiten
	In het voorgaande werd uitgegaan van 18 input- en 4 procesvariabelen. De keuze was gebaseerd op onderstaande 3 uitgangspunten:
	Het systeem moet toepasbaar zijn op zowel een individu, als een organisatie en een nationale staat. Dat vergde afstand nemen van de bestaande systeem indeling.
	In ieder subsysteem moeten meerdere logisch met elkaar samenhangende activiteiten ondergebracht kunnen worden.
	Als voorbeeld: Een van de inputvariabelen is: ruilmiddelen of geld.
	Concreet kan men bestaansveld 45 concretiseren via loon, honorarium, uitkering, dividend, erfenis, bedelen, stelen, chanteren, gokken en vele andere mogelijkheden. Maar ook kan men denken aan meer immateriële zaken zoals een schouderklopje.
	Op organisatieniveau zien we activiteiten van de incasso afdelingen en op staatsniveau aan die van de belastingdienst.
	Alle denkbare activiteiten moeten in 1 van de 72 bestaansvelden een logische plaats vinden.
	Dat bleek in eerste instantie moeilijk waar te maken:
	* Daardoor was het noodzakelijk afstand te nemen van de indeling van de systemen.
	Zie bijlage 2.
	* Daardoor was het noodzakelijk het lichaam op een andere wijze te bezien.
	Het lichaam is het meest zichtbare deel van de mens. Daarmee werd zichtbaarheid een
	inputfactor en kon het lichaam gezien worden als resultante van alle variabelen.
	Zonder daarmee te kort te doen aan biologische kenmerken. Zie bijlagen 7 en 8.  Ster-
	ker nog, het tweede besturingssysteem is onder meer gebaseerd op neurologische en
	hormonale kenmerken. Zie hoofdstuk 6.
	* Er waren activiteiten die moeilijk inpasbaar geacht werden.
	- Bijvoorbeeld voor religieuze activiteiten als bidden. Gelovigen zien het Opperwezen,
	(God, Allah) als onmisbaar in hun bestaan. Voor niet gelovigen is het moeilijk Hem te
	zien als input factor. De oplossing werd gezien in de benadering van Hem als een
	intimus, die al dan niet toegelaten wordt (Vergelijk God de Vader). Zie bijlage 5.
	“Wat betekent God“.
	- Bijvoorbeeld voor de zorg voor huisdieren. Ook deze kunnen gezien worden als intimi
	c.q. als de kinderen.
	3.2. Subsystemen
	Ieder subsysteem vervult een essentiële functie binnen het geheel.
	Geen enkel bestaansveld kan gemist worden. Elk veld is onmisbaar voor het goed functioneren van het geheel. Zie bijlage 6.
	Wel zijn bestaansvelden meer of minder actueel. Als voorbeeld: Als je jong bent is bestaansveld 4, einde levenskracht, veelal minder actueel. Maar het kan zeer actueel worden!
	Alle subsystemen zijn wederkerig van elkaar afhankelijk.
	Sterkere velden kunnen de zwakte van andere compenseren. Voorbeeld: het gebrek aan kennis kun je compenseren door het doen van een beroep op deskundigen.
	De noodzaak om een bijdrage aan een ander bestaansveld te leveren, versterkt het gehele systeem maar verzwakt het eigen bestaansveld. Dus daar wil het zich soms aan onttrekken. Dat leidt tot behoudzucht, weerstand tegen verandering en de kans op syste...
	Dit gegeven is vooral belangrijk bij het oplossen van problemen. Het gegeven is dat de sleutel tot het oplossen van het beleefde of aangeboden probleem bijna altijd gevonden moet worden door het herleiden of herdefiniëren van het aangeboden probleem. ...
	de oplossing die het meest efficiënt en effectief is.
	En iedere deskundige vindt de benadering vanuit zijn vakgebied het meest efficiënt en effectief.
	De werkelijkheid is dat iedere invalshoek tot goede resultaten kan leiden. Als voorbeelden wordt verwezen naar de bijlagen 18, 19, 20 en 21.
	Met de visie op een sociaal systeem is een meer integrale benadering mogelijk.
	3.3. Persoon- of culturele kenmerken
	Definities. We maken onderscheid tussen het ego, identiteit en persoonlijkheid.
	Onder een ego verstaan we het vorm geven aan het eigen bestaan door het gebruiken van de levenskracht in bestaansveld 3.
	Onder een identiteit verstaan we de voor het sociale systeem kenmerkende prioriteitsverhouding van de subsystemen, de typische concretiseringen in activiteiten en de bijpassende houdingen.
	Onder een persoonlijkheid verstaan we een identiteit met een krachtig ego.
	Iedere activiteit die regelmatig wordt uitgevoerd, leidt tot persoonskenmerken op individueel niveau en tot culturele kenmerken op organisatie- en staatsniveau.
	Dat betreft als voorbeelden:
	* de prioriteiten tussen de kolommen, bijv. introvert of extravert, open/gesloten,
	assertiviteit, duurzaamheid, effectiviteit en
	macht
	* de prioriteit voor een inputvariabele,  bijv. 45-48, gericht op geld
	* de prioriteit voor een subsysteem, bijv. 46, gericht op budgetbeheer
	* de wijze van uitvoering van die activiteit,  bijv. vakkundig, innovatief
	* kenmerken bij het besturingssysteem,  bijv. verstandsmens of gevoelsmens
	* kenmerken bij de uitvoering van het besturingssysteem   bijv. initiatief nemend
	Veelheid van gezichtspunten
	De veelheid van gezichtspunten maakt duidelijk waarom de typologieën bij de ontwikkeling van de psychologie (zie bijlage 1) alle ontoereikend waren. Maar ze zijn alle compatibel met dit model. In plaats van naar een typologie streeft men tegenwoordig ...
	Veelal wordt iemand gevraagd naar zijn sterke en zwakke punten. Deze benadering is nader uitgewerkt  waarbij een sterke eigenschap wordt uitgedrukt als kernkwaliteit, bij een teveel van het goede als valkuil. Een kernkwaliteit is niet alle situaties h...
	Mensen beoordelen hun vrienden, partner en omgeving heel consistent op uiteindelijk 5 dimensies: The big five . De werkelijkheid is echter veel complexer. Zie uitvouwschema.
	3.4. Culturele kenmerken
	Het veelvuldig op dezelfde wijze functioneren leidt tot karaktertrekken bij het individu en tot cultuurkenmerken bij een organisatie. Organisaties hebben dezelfde kenmerken als personen maar dan spreken we van culturele kenmerken. In feite gaat het om...
	Input output. Zoals een individu introvert of extravert kan zijn, zo is ook de ene organisatie meer extern gericht en de ander meer op het interne functioneren.
	Belang van de kolommen en prioriteiten
	Met name de formele organisatie is daarbij bepalend door het stellen van prioriteiten en daarmee op de organisatiecultuur.
	Accent op de input:    “Alles draait hier om het maken van winst”
	Accent op het verzorgen:  “Klantvriendelijkheid staat bij ons voorop”
	Accent op het gebruiken:  “Efficiënt en effectief werken, daar gaat het om“
	Accent op afvoeren:    “Niets gaat hier de deur uit, dat niet gecontroleerd is“
	Bovendien gaat het om de aanpak per subsysteem alsook de wijze van werken daarbinnen. Bij de ene organisatie is zuinigheid troef, bij de ander kan alles.
	Bij de ene organisatie is er een open cultuur en leert men van de gemaakte fouten, Bij de andere is er een gesloten cultuur en worden fouten verdoezeld. En als dat niet lukt is er het systeem van fout, boete, schuld Als de organisatie minder geïntegre...
	In bijlage 6. “Toelichting op de subsystemen” worden alle bestaansvelden op individueel niveau indicatief toegelicht, zowel voor wat betreft de activiteiten als voor wat betreft de persoonskenmerken.
	3.5. Schema Persoonlijkheid
	3.6. Mate van integratie of systeemscheiding
	Wat goed is voor het geheel, is niet altijd goed voor een deel.
	De subsystemen zijn wederkerig van elkaar afhankelijk. Dus in het verdelingsproces ontvangt een subsysteem of moet inleveren. Naarmate de prioriteiten duidelijker zijn en meer geaccepteerd, zijn er minder spanningen. Als de prioriteiten niet geaccepte...
	(Laat de linkerhand niet weten, wat de rechter doet, eigen koninkrijkjes in organisaties en bij de staat een gebrek aan coördinatie).
	Scope
	Belangrijk bij de vraag naar integratie of systeemscheiding is wat als sociaal systeem gezien en aanvaard wordt. De keuze voor wat als sociaal systeem gezien wordt, is essentieel. Gaat het om mij, om mijn gezin, om de groep of organisatie waar ik me v...
	Regeringsleiders spelen verschillende rollen tegelijkertijd. Als premier kunnen zij ergens tegen zijn. Als lid in de vergadering van regeringsleiders kunnen zij daar nu juist weer voor zijn. De vraag is welke rol, welke pet het belangrijkste is
	Regeringsleiders die streven naar meer Europese samenwerking, hoe noodzakelijk ook door de toenemende globalisering, moeten bij de verdelingsprocessen op Europees niveau soms de eigen belangen inleveren en zijn dus als generaals die manschappen opoffe...
	Het is maar, welk perspectief je kiest.
	Ieder subsysteem kan ook gezien worden als een autonoom sociaal systeem.
	Een persoon- of cultureel kenmerk en consistentie
	Er is geen enkel systeem 100 % geïntegreerd, zeker voor wat betreft de uitvoering van het besturingssysteem. In het ene bestaansveld kan men een heel andere houding laten zien dan in het andere. Bijvoorbeeld optimistisch over A. maar pessimistisch ove...
	Actualiteit van een bestaansveld
	Een bestaansveld kan op een bepaald moment zo actueel zijn, dat de samenhang met de andere bestaansvelden totaal uit het oog verloren wordt. (Achteraf begrijp je dan niet hoe je jezelf zo hebt kunnen laten meeslepen).
	Systeemscheiding komt het meest voor als je een bepaalde rol moet spelen. Je gedraagt je op een manier die eigenlijk totaal niet bij je past.
	Samenspel
	Extra complicaties ontstaan in het samenspel van sociale systemen.
	In een veelheid van de bestaansvelden ben je niet alleen. Je hebt je intimi die mee bepalen welke activiteiten in welke bestaansvelden hoe geconcretiseerd moeten worden.
	Bovendien heb je relaties, anderen met wie je samen dingen doet.
	Tenslotte heb je klanten, degenen die je aan een inkomen helpen of leveranciers die ook invloed uitoefenen.
	Zoals gezegd, intimi, relaties, klanten en leveranciers zijn een onderdeel van jezelf.
	Je bent de partner van….
	Je bent een kennis van….
	Je bent klant bij…. en
	Je bent de leverancier van….
	Maar in die bestaansvelden heb je het niet alleen voor het zeggen.
	Kortom, je hebt fusies of samenwerkingsverbanden met andere sociale systemen.
	Bovendien heb je het in bijna geen enkel systeem alleen voor het zeggen, al was het maar door wet- en regelgeving waarmee je te maken hebt.
	In hoofdstuk 11 komen we hier op terug.
	4. Visie op normen en waarden
	4.1. Het ontstaan
	Normen en waarden bepalen in grote mate het gedrag:
	zowel wat je doet als hoe je iets doet (of juist niet).
	Het antwoord op de vraag waarop waarden en normen gebaseerd zijn,
	heeft verregaande effecten.
	Er zijn een aantal verklaringsgronden met ieder eigen effecten .

	Bij het accent op
	* de traditie is er de weerstand tegen verandering .
	* het geloof tendeert men naar een onbetwistbare, absolute moraal  .
	* de evolutie is het gedrag voornamelijk fysiologisch/hormonaal bepaald, “gegeven“ .
	* de ratio bepaalt de machtigste wat goed of slecht is  .
	* wetmatigheden in het sociale systeem tendeert men naar de situationele moraal.
	Onderstaand wordt gekozen voor het laatste alternatief, wetmatigheden in het sociale systeem. De input- en procesvariabelen kunnen wellicht gekoppeld worden aan bepaalde waarden.
	Een mogelijke invulling kan zijn:

	Procesvariabelen:
	Verkrijgen  autonomie, assertiviteit
	Verzorgen  veiligheid, duurzaamheid en stabiliteit
	Gebruiken  effectiviteit en efficiency
	Afvoeren  macht
	Inputvariabelen:
	Levenskracht     voortbestaan, zelfontplooiing
	Waarneembaarheid    het uniek zijn, gezond zijn
	Natuur  leefbaarheid
	Erkenning    rechtszekerheid, legitimering
	Zingeving   bestaansrecht
	Aanbod      maatschappelijke verantwoordelijkheid
	Intimi       solidariteit
	Relaties      respect
	Leveranciers     klantvriendelijkheid
	Klanten      bestaanszekerheid
	Taal       betrokkenheid i.p.v. eenzaamheid
	Ruilmiddelen /geld  vrijgevigheid, hebzucht
	Plaats      liefde voor de geboortegrond
	Tijd       optimisme
	Productiemiddel    bezit
	Grondstof      kansen
	Kennis       wijsheid
	Normen en waarden zijn een logisch gevolg van een sociaal systeem. Het sociale systeem is bepalend. Normen en waarden zijn een logische gevolg van systeemeigenschappen.
	Het beste bewijs daarvoor is waarschijnlijk dat in situaties waar geen sociaal systeem is, de wet van de jungle geldt. Er is dan geen saamhorigheid. Saamhorigheid vergt overeenstemming over normen en waarden.
	Bij een te groot verschil in normen en waarden ontstaat geen saamhorigheid. Als in een bepaalde woonsituatie vele culturen samenklonteren waarbij ook nog sprake is van grote mobiliteit, dan is het ontstaan van saamhorigheid bijna onmogelijk.
	Er zijn bij het ontbreken van een sociaal systeem geen leiders die de normen en waarden bepalen. Dus ontstaat een jungle waarbij het recht van de sterkste geldt.
	Vooral in de oertijd waren religieuze leiders degenen die de normen en waarden bepaalden en daarmee de saamhorigheid. Religie was in de oertijd het bindmiddel van de samenleving, vooral via de straffende God .
	Relatie met de ratio
	De visie dat normen en waarden het gevolg zijn van het sociale systeem is zeer wel te combineren met de visie dat ze het gevolg zijn van de ratio. Die ratio blijkt dan echter wel cultuurgebonden of liever, het zijn logische normen en waarden binnen ee...
	Door omstandigheden, bijvoorbeeld door immigratie die een confrontatie van verschillenden normen en waarden met zich meebrengt, moet gezamenlijk gezocht worden naar een nieuw evenwicht tussen de oude en nieuw ingebrachte normen en waarden. Dat zoekpro...
	En als politici dan een beroep doen op de kerken om aan hen de juiste richting te vragen, dan is dat een keuze voor behoud. Het traditionele gezin moet worden verdedigd, inclusief de mannelijke controle daarover en homosexualiteit mag niet geaccepteer...
	Met het afnemen van de prioriteit voor de religieuze legitimering veranderen dan ook de normen en waarden. Vrouwenmishandeling en kindermisbruik waren tot een paar decennia geleden ook hier normaal. Dat is het niet meer. Vrouwen zijn gelijkwaardig aan...
	In de strijd om de prioriteit van de verschillende bestaansvelden ontstaan normen en waarden. Die strijd wordt uitgevochten in bestaansvelden 17 t.m. 20 betreffende de legitimering van het bestaan. Wat is de zin van je bestaan? Waarom doe je wat je doet?
	4.2. Veranderlijk
	Het feit dat het sociale systeem bepalend is leidt er logischerwijze toe dat normen en waarden veranderlijk zijn. Door de mens te zien als een sociaal systeem worden normen en waarden ontleend aan het functioneren van het systeem. Veranderingen in de ...
	Voorbeeld 1:  De anti-conceptiepil en onze opvattingen over sexualiteit.
	Voorbeeld 2: Polygamie zou de mens in het bloed zitten. Er is een grote behoefte aan sexualiteit. Toch is de norm van monogamie in de meeste culturen. Als reden: de desastreuze uitwerking op de sociale gemeenschap van geslachtsziekten .
	Normen en waarden zijn afhankelijk van de prioriteiten die men aan de verschillende subsystemen toekent. Geeft men de allerhoogste prioriteit aan geloofsovertuigingen, dan doordringen die opvattingen het gehele leven. Geeft men de hoogste prioriteit a...
	Verschillen in prioriteiten weerspiegelen andere normen en waarden en verandering van prioriteiten leidt tot verandering van normen en waarden. De praktijk laat het zien.
	In het systeem is er een voortdurend streven naar stabiliteit. Dat streven dwingt tot normen en waarden. Het is voor het functioneren noodzakelijk dat de prioriteiten en de daaruit afgeleide normen en waarden min of meer stabiel worden vastgelegd.
	4.3. Invloed van de macht
	Wie de macht heeft, heeft het voor het zeggen.
	We hebben betoogd dat normen en waarden het directe gevolg zijn van de systeembenadering en van inhoud veranderen bij machtsverschillen. De conclusie is duidelijk. De machtshebbers bepalen de normen en waarden, ofwel wat goed en wat fout is. Zo ontsta...
	De leiders van een sociaal systeem bepalen de normen en waarden.
	Voor wat betreft bedrijven
	Internetbedrijven als Twitter, Facebook, Reddit en Google zijn vrijwel allemaal Amerikaans maar opereren wereldwijd en hebben zo te maken met verschillende waarden en normen. Preutsheid is in Amerika troef en zo voeren preutse normen de boventoon. Ste...
	Die Amerikaanse invloed betreft ook de game industrie. Zo heeft Nintendo eigen voorschriften waarin vloeken verboden wordt, net als sexueel suggestieve en expliciete content, etnische, raciale en religieuze stereotypen, buitensporige sportagressie of ...
	Angstaanjagend
	Bovenstaande ontwikkelingslijn is een feit. Het wordt een schrikbeeld als men daarbij een centrale regie verondersteld in een complottheorie waarbij min of meer geloofwaardig wordt onderbouwd  dat een kleine elite van een geheim genootschap ”De Illumi...
	Tegen deze achtergrond is het relevant wie de macht krijgt in het uitlezen van iemands genenpakket. Het wordt snel goedkoper en veel bedrijven investeren fors om in die markt een machtspositie op te bouwen. En wie is een van de sterkste? Het Amerikaan...
	De staat
	Op staatsniveau wordt systematisch nagegaan
	* hoe de bevolking denkt over bepaalde beleidsvoornemens en
	* hoe groot de actiebereidheid is als dat beleid wordt afgewezen.
	Als die actiebereidheid hoog is, wordt, om acties te voorkomen, het beleid iets afgezwakt om de acceptatie mogelijk te maken en het verzet bij voorbaat te breken.
	En dan hebben we het nog niet eens over wat de “achterkamertjespolitiek“ wordt genoemd.
	Cicero, de Romeinse politicus en pleiter, maakt duidelijk dat wetten altijd ten voordele zijn van de machtshebbers (denk in deze tijd aan witte boorden criminaliteit) en bovendien dat teveel gedetailleerde wetten ertoe leiden dat er een steeds groter ...
	Problematisch wordt het als er tussen de machtshebbers een machtstrijd gaande is. Zo kunnen er conflicten optreden tussen de religieuze moraal en de staatsmoraal .
	En de invloed van de staat op privé normen en waarden kan ver gaan.
	In bijlage 11. Normen en waarden op basis van de traditie, hebben we een veelheid van landen geschetst met normen en waarden betreffende (homo) sexualiteit en vrouwenrechten. We geven hier één voorbeeld over de verregaande invloed van de staat op de n...
	* De population Registration act, de inwoners worden ingedeeld in 4 rassen(blank, Azia-
	tisch, kleurling of zwart)
	* De Group areas act, mensen van hetzelfde ras moeten in daarvoor bestemde buurten
	en wijken wonen, zodat de verschillende rassen zo min mogelijk met elkaar in contact
	komen
	* De Prohibition act on mixes marriages, een verbod om te trouwen met een ander ras
	* De Immorality act, alle sexuele handelingen tussen blanken en niet blanken zijn illegaal
	4.4. Situationele moraal
	Normen en waarden zijn systeemgevolgen en dus situationeel. Bij veranderingen in het systeem zijn er ook veranderingen in de moraal. Die constatering leidt noodzakelijkerwijze tot een situationele moraal, ofwel tot een hellend vlak volgens de dogmatic...
	In principe is iets goed of fout maar er kunnen zich omstandigheden voordoen dat daarvan afgeweken wordt omdat ook andere waarden relevant zijn.
	4.5. Ieder systeem eigen waarden
	Het ligt het voor de hand dat er verschillen optreden tussen sociale systemen.
	Ieder sociaal systeem heeft in theorie de mogelijkheid eigen normen en waarden te ontwikkelen ten aanzien van de prioriteiten tussen de bestaansvelden en binnen ieder bestaansveld. Dat verklaart ook waarom iedere groep een eigen subcultuur ontwikkelt ...
	Een van de belangrijkste keuzes bij het vorm geven van het eigen bestaan is dan ook van welk sociaal systeem je deel wilt uitmaken.
	De kans dat je de normen en waarden overneemt van het systeem waar je deel van uitmaakt is groot. Zo waarschuwen ouders hun kinderen voor het omgaan met “verkeerde vrienden“ in het besef dat vrienden een belangrijke invloed hebben op de normen en waar...
	De tegenstrijdigheid in normen en waarden tussen de verschillende sociale systemen waar men deel van uitmaakt kan men ontlopen door zich af te sluiten voor andere “culturen”. Soort zoekt soort of een keuze voor een uniforme samenleving in plaats van ...
	Normen en waarden bepalen feitelijk het gevoel van eigenwaarde.
	Succes leidt tot zelfvertrouwen en zo worden de prestaties ook steeds beter. Maar dan wel succes in eigen ogen, naar eigen normen. Anderen kunnen daar anders over denken.
	Succes of falen is de eigen verantwoordelijkheid bij het accent op zelfontplooiing.
	Dat heeft positieve kanten maar ook negatieve. Bij het falen moet men om weten te gaan met frustraties. De mate van zelfontplooiing en de mate van frustratietolerantie moeten hand in hand gaan. Zo niet gaat men uit angst voor de frustraties steeds mee...
	De werkelijkheid is echter dat succes niet alleen het resultaat is van de persoonlijkheid maar ook van de situatie.
	4.6. Vergelijking individu, organisatie en staat
	Het systeem maakt het mogelijk vergelijkingen te maken tussen mensen, organisaties en staten. In principe is het dus mogelijk de normen en waarden die van toepassing zijn op mensen (= sociaal systeem) ook toe te passen op organisaties en staten.
	Stel je eens voor dat de privé normen en waarden ook de normen en waarden zouden zijn van de managers in organisaties of van de regering in het land of dat mensen hun politieke idealen ook in hun privé leven zouden toepassen   .
	Normen en waarden zijn vooral van toepassing op individuen. Het “Gij zult niet stelen” als voorbeeld kent iedereen. Maar die en andere normen gelden niet voor organisaties en staten.
	Met de globalisering maken steeds meer mensen en organisaties deel uit van hetzelfde sociale systeem. Tegen die achtergrond krijgt fair trade een kans en maken bedrijven in toenemende mate hun zorgplicht waar in de landen waarin zij actief zijn. Norme...
	Maar bij organisaties en staten staat het eigen belang veelal toch voorop.
	Als voorbeeld:
	De kunst is om zo goedkoop mogelijk de input te verwerven. Dat geldt voor organisaties. En hoe sterker een organisatie hoe beter is deze daartoe in staat. Succes in dit opzicht leidt tot waardering. Oog voor de negatieve effecten voor andere organisat...
	Ook oogst het waardering als men negatieve effecten kan afwentelen op de staat. (Milieuproblemen, samenlevingsproblemen bij het aangetrokken hebben van mensen met een andere cultuur, werknemers dumpen in sociale wetgevingsconstructies).
	En wat niet weet, dat niet deert. (Volkswagen, Libor rente schandaal).
	Privé hebben managers en regeringsleiders normen en waarden. Als manager of regeringsleider, dus deel uit makend van een ander sociaal systeem, hanteren zij veelal andere normen en waarden. Denk aan de bankencrisis, denk aan de graaicultuur, om wat vo...
	Zoals gesteld, ieder sociaal systeem ontwikkelt eigen normen en waarden. Dat impliceert dat geen enkel systeem amoreel is. Dat kan eenvoudig niet.
	De verzorgingsplicht geldt binnen het systeem. Daar buiten niet.
	Strikt genomen is dus het gedrag van managers in organisaties die streven naar zelfverrijking dus niet immoreel. Maar het wordt wel immoreel als men zich onderdeel ziet van een groter geheel, bijvoorbeeld van een staat. Dan is men wel immoreel.
	Maar in ieder geval werkt zelfverrijking desintegrerend in het eigen systeem.
	De vraag bij organisaties en staten is veelal niet of het ethisch verantwoord is maar of de wet het toestaat. We zijn niet immoreel, wordt dan gezegd, want we blijven binnen de wet.
	Er zijn waarden, die vertaald worden naar normen en die normen worden vastgelegd in wet- en regelgeving. De uitspraak we houden ons aan de wet, zegt niets over de acceptatie van de normen, laat staan van de waarden want men beschouwt zichzelf als amor...
	Vergeten wordt verder dat men die wetgeving zelf beïnvloedt, ja soms zelfs als concept aanlevert bij de wetgever. Dat betekent dus minimaal dat men eigen normen invoert en dus moreel bezig is en niet amoreel. Wie de macht heeft, bepaalt wat goed of fo...
	Zoals gezegd, de verzorgingsplicht geldt binnen het sociale systeem. Als de top van een organisatie zichzelf verrijkt ten koste van de overige werknemers, houdt men zich niet aan de noodzaak tot onderlinge solidariteit binnen het systeem en dan is men...

	Daarom is het zo belangrijk wat men als sociaal systeem ziet, zoals we zojuist bespraken in paragraaf 3.5. en 4.5. Als managers graaien en dus geen solidariteit tonen met hun medewerkers in het sociale systeem, dan gaan die medewerkers op den duur ook...
	De graaiende managers spreken daar schande van maar hebben het zelf veroorzaakt. Als zij niet solidair zijn, waarom zouden de medewerkers dat dan zijn?.
	4.7. Moraliteit en godsdienst
	Waarom alleen op individueel niveau?
	Bij het bespreken van de inputvariabelen hebben we erop gewezen dat het “Godsbegrip “via de intimi een sociaal systeem binnen komt. En via de legitimering van het bestaan normen en waarden introduceert.
	Dat geldt voor individuen maar waarom niet voor organisaties en staten? Verbazingwekkend is dat de visie dat normen en waarden “ Van God gegeven zijn“, niet leidt tot de conclusie dat er ook normen en waarden voor organisaties en staten van Godswege z...
	Een absolute scheiding tussen kerk en staat kan niet bestaan.  Ieder sociaal systeem ontwikkelt eigen normen en waarden en die kunnen meer of minder religieus gebaseerd zijn. Zo gelden in de Biblebelt in Nederland andere normen en waarden dan elders i...
	Tenslotte geldt, wie de macht heeft, bepaalt wat goed en fout is.
	Problematisch wordt het als gelovigen van verschillende geloofsovertuigingen in hetzelfde geografische gebied samenwonen en beide menen:
	* dat alleen zij het gelijk aan hun kant hebben
	* dat hun moraal absoluut is,van Godswege gegeven en dus onbespreekbaar, sterker nog
	* dat het hun plicht is die overtuiging aan anderen over te brengen, ja zelfs
	* met geweld op te leggen
	Dit gegeven heeft ertoe geleid dat alleen de staat het recht heeft om geweld te gebruiken.
	Onmacht politici
	Het voorgaande kan ook leiden tot conflicten tussen staten. Politici zijn niet in staat religieuze conflicten te hanteren tenzij met langdurig militair geweld. Denk aan Israel, Denk aan Noord en Zuid Ierland. Denk aan IS.
	Het is de primaire verantwoordelijkheid van religieuze leiders om de religieuze conflicten op te lossen.
	5. Toepassingen tot nu toe
	5.1. Andere manier van kijken, vooral naar de mens
	5.1.1. Aansluitend op typologie
	In het voorgaande is een mensbeeld geschetst, dat aansluit op de eerste pogingen in de psychologie om een typologie te ontwikkelen . Maar als de visie, om een mens te zien als een sociaal systeem,iets duidelijk maakt, dan is het de onontkoombare werke...
	5.1.2. Andere wijze van denken
	Ook toont deze benadering een verschil in denken over bekende mensbeelden
	zoals die van bijvoorbeeld Descartes en Freud.
	Freud
	Freud vroeg aandacht voor het onbewuste en in concreto de betekenis van de sexualiteit daarin. Inderdaad is het onbewuste ook in de benadering van de mens als een sociaal systeem uiterst belangrijk. Maar dan spelen alle subsystemen een rol. Zie de par...
	Sexualiteit betreft echter slechts enkele subsystemen en dus werd de betekenis daarvan door Freud overschat maar die van het onbewuste onderschat.
	Descartes
	Descartes vroeg aandacht voor het sturingsmechanisme van het ego. Hij ontwikkelde zijn visie op de mens vanuit het uitgangspunt: “Ik denk dus ik ben”. Descartes maakte een onderscheid tussen lichaam en geest, los van het feit, dat mensen niet de enige...
	Het onderscheid tussen het mensbeeld van Descartes en die van de mens als
	een sociaal systeem is die van het verschil tussen hebben en zijn.
	*  Ik heb een lichaam, maar ben geen lichaam
	*  Ik heb een geest, maar ben geen geest
	*  Ik heb biologische ouders, heb levenskracht gekregen en ben dus autonoom.
	Zo men wil kan men de geest zien als de inputvariabele: de levenskracht. Maar dat is
	slechts 1 van de 18 variabelen en dus slechts een deel van het geheel.
	Zo men wil kan men de levenskracht of de geest ook nog zien als de ziel. Maar het
	model spreekt zich niet uit over het leven voor (reïncarnatie) of na de dood. Dat
	betreft vraagstukken die het niveau van een sociaal systeem overstijgen.
	Hoe dan ook, juist de inputvariabele levenskracht doordrenkt alle andere bestaansvelden. Als die levenskracht sterk is, beweegt iemand kwiek en vol vitaliteit. En moeizaam en met gebogen hoofd als die kracht zwak is.
	* Ik heb een lichaam en ben dus zichtbaar. Het lichaam is een resultante van alle 72
	bestaansvelden. Door gebruik te maken van alle inputvariabelen ontwikkelt het
	lichaam zich.
	* Ik heb honger en dorst, eet en drink dus en ik ben daardoor slank of dik
	* Ik heb de Nederlandse nationaliteit verkregen en ik ben dus Nederlander
	* Ik heb normen en waarden geleerd en ben dus gewetensvol
	* Ik heb een product ontwikkeld en ben dus productief
	* Ik heb kinderen en ben dus vader / moeder
	* Ik heb kennissen en ben dus sociaal actief
	en zo kunnen we doorgaan.
	5.1.3. Sexualiteit, erotiek en amor
	Het geschetste mensbeeld van 72 bestaansvelden verschilt aanzienlijk van een mensbeeld dat teruggebracht wordt tot lichaam en geest. Dat komt vooral tot uiting in de visie op de sexualiteit .
	Het model maakt allereerst duidelijk dat normen en waarden een gevolg zijn van de prioriteiten in een sociaal systeem. Het idee dat een mens gestalte krijgt door de 72 subsystemen maakt bovendien ook duidelijk waarom de visie van theologen over sexual...
	In het model van 72 bestaansvelden situeren we eros in het bestaansveld 10, verzorgen nature, en amor in het bestaansveld 26, verzorgen van intimi. Amor en eros zijn subsystemen waartussen dus systeemscheiding mogelijk is. De combinatie van beide word...
	In de christelijke geloofsovertuiging wordt uitgegaan van het mensbeeld, lichaam en geest. Van daaruit is het verzet tegen de evolutietheorie logisch. De mens is apart geschapen en onderscheidt zich van de dieren door zijn ziel. Eros is gedrag van die...
	Sterker nog, het lichaam moet onder controle gehouden worden door onthouding, ascese, vasten en zelf-flagellatie of zelfgeseling. Dat standpunt verdiende (verdient?) respect
	Zelfs amor is verboden als het lichamelijk wordt. Het gebruik van voorbehoedsmiddelen is dan ook verboden. Sexualiteit is alleen geaccepteerd als het gericht is op de voortplanting. Logischerwijze is dan ook homofilie verboden.
	In combinatie met een absolute moraal heeft deze overtuiging grote maatschappelijke gevolgen.
	Bij de moslims wordt eveneens uitgegaan van het mensbeeld, lichaam en geest en dus is er eveneens een spanningsveld tussen mens en dier. Ook daar is er het vasten om het lichaam onder controle te houden. Het verlangen naar sexualiteit wordt gehanteerd...
	5.1.4. De praktische betekenis
	Segmenteel of integraal
	Het maakt een wereld van verschil of men de ander segmenteel dan wel integraal benadert. Als men zich fixeert op 1 van de bestaansvelden, zijn problemen snel geboren. Als voorbeelden:
	Vrouwen deugen niet, ouderen deugen niet, jongeren deugen niet, homo’s deugen niet, katholieken deugen niet, protestanten deugen niet, moslims deugen niet, atheïsten deugen niet , asielzoekers deugen niet, mensen met een bepaalde huidskleur deugen nie...
	Mensenkennis
	Psychologen maken(/maakten) duidelijk onderscheid tussen hun wetenschappelijke kennis en mensenkennis. Dat was terecht. Hun kennis is gebaseerd op wetenschappelijke gegevens. De sociaal systeemtheorie maakt het mogelijk de kloof tussen psychologie en ...
	Maar dat maakt het ook mogelijk om bepaalde theorieën te ontmaskeren. Als voorbeeld de theorie van Maslow met zijn behoeften-hierarchie. Vanuit de visie op de mens als een sociaal systeem is het vastleggen in prioriteiten niet aannemelijk.
	Analytisch model bij inventarisatie van mogelijke oorzaken
	Bij de aanpak van de schoolverlaters bij wijze van voorbeeld is het zinvol te weten waarom leerlingen afhaken. Het aantal mogelijkheden is groot. De sociaal systeem theorie helpt om deze met een checklist systematisch na te gaan en zo blinde vlekken n...
	Bij een onderzoek met een eerste aanzet tot de gebruikte theorie werd dit analytisch model getest met een zevental inputvariabelen. De resultaten waren verrassend. De problemen werden integraal gepresenteerd in een causalogram .
	Handvatten
	* Bij de aanpak van aan depressiviteit
	Depressiviteit wordt vanuit dit model gezien als een gevolg van overbelasting van het systeem. Omdat alle subsystemen met elkaar samenhangen kan ook ieder subsysteem het aangrijpingspunt vormen voor de aanpak. De huidige tendens tot medicalisering is ...
	* Bij het iemand willen motiveren

	Als een werkgever weet wat de medewerkers motiveert, kan hij voor hen optimale mogelijkheden scheppen. Een checklist kan tijdens functioneringsgesprekken behulpzaam zijn .
	* Als checklist bij het opzetten van projecten

	Bij het opzetten van projecten is het verstandig alle variabelen even in ogenschouw te nemen. Veel projecten mislukken omdat er te weinig oog was voor een of meer variabelen. Het model biedt daartoe mogelijkheden.
	5.2. Vat vol tegenstellingen
	5.2.1. Strijd tussen de kolommen
	We hebben betoogd in paragraaf 2.2.1. dat de kolom verkrijgen de mate van afhankelijkheid bepaalt. We kunnen nog een stap verder gaan.
	De kolom heeft ook het effect dat rijken steeds rijker worden vergeleken met de armen.
	De constatering dat rijken steeds rijker worden en armen praktisch gelijk blijven, zodat de kloof steeds groter wordt, is niet nieuw. Piketty toont dat glashard aan . Hoe minder afhankelijk, hoe makkelijker het is om nog meer te verkrijgen .
	In bijlage 22 een aantal willekeurige voorbeelden van inputbeheersing door grote organisaties.
	Ook de keerzijde daarvan is waar. Armen raken steeds verder achterop.
	Wat hier betoogd wordt, is dat het een effect is van het functioneren van het systeem.
	Hoe je het ook wendt of keert, als je sterk bent heb je een groter probleemoplossend vermogen. Verlies je de concurrentie, dan wordt je steeds zwakker. Rijken worden steeds rijker, armen steeds armer. Het is een systeemeffect.
	De tendens om steeds sterker te willen worden als sociaal systeem is het gevolg van het eigen streven van de kolom verkrijgen om minder afhankelijk te worden maar ook van de pressie vanuit de kolom gebruiken. Hoe groter de input, hoe kleiner daar de v...
	Het tegenspel wordt geleverd door de kolom verzorgen. Die wijst op de beheersbaarheid en duurzaamheid.
	De kolom verwijderen wijst er op dat verzorgen duur is en wil liever verkopen dan wel de zorg afwenstelen op anderen .
	De opbrengst van de verkoop is nodig om input te verwerven. Er is een noodzakelijke verhouding tussen input en output.
	De kolom verzorgen staat dus min of meer alleen.
	Willen groeien, rijker willen worden, is een gevolg van het systeem.
	Daarmee ontstaat tegelijkertijd een negatieve spiraal voor de armen. De achterstand groeit en gaat steeds verder over in achterstelling. Maar bovendien verkleint ook het probleemoplossend vermogen. Zie daarvoor bijlage 17. De ontwikkeling tot zombie.
	Maar het betreft niet alleen de verhouding rijk–arm.Het betreft bijvoorbeeld ook de kans op werk  of de kans op scholing  of juist negatief, de kans op een zwaardere straf  .
	Het voorgaande gaat ook op voor bedrijven. Het is tenslotte een systeemeffect. Minder goed economisch functionerende bedrijven zien achterstand oplopen, betoogt de Oeso .
	5.2.2. Strijd tussen de variabelen
	Op individueel niveau
	Ieder individu heeft ervaring met deze strijd. Het leven bestaat voortdurend uit de noodzaak te kiezen uit de 18 variabelen. En sommige keuzes worden gecompliceerd doordat verschillende andere “partijen“ zich er mee gaan bemoeien en proberen invloed u...
	Maar ook los daarvan, iedereen weet dat het leven bestaat uit voortdurend kiezen en dat die keuzes ook in de loop van de tijd verschuiven. Jongeren hebben andere behoeften en maken dus andere keuzes dan ouderen.
	Er is jarenlang discussie geweest of de bestaansvelden die met de erfelijkheid te maken hebben, prioriteit hebben.
	De discussie is of was daarom relevant omdat het accent op biologische verschillen de angst oproept  van vooroordelen en discriminatie op basis van ras, geslacht en sociale klasse.  Het accent in de visie op de mens van het ongeschreven blad die door ...
	Dan gaat het met name om de velden 1 tot en met 18, maar ook de velden die te maken hebben met verstandelijke en motorische vermogens. Inmiddels is duidelijk dat er veel eigenschappen aangeboren zijn. Zie bijlage 8. en paragraaf 7.1.
	Daartegenover staan de velden die meer afhankelijk zijn van de omgeving.
	Het model maakt in ieder geval duidelijk dat het om een samenspel gaat, waarbij de verhouding tussen aangeboren en aangeleerd wordt bepaald door de prioriteiten van de subsystemen.
	De prioriteiten worden bepaald door het ego. Zie ook hoofdstuk 7.
	Op organisatieniveau
	Ook in organisaties is er sprake van een voortdurende strijd tussen de verschillende subsystemen, c.q. taakblokken, c.q. afdelingen. Met name de strijd tussen de macht van het management tegenover de onderlinge strijd tussen de vertegenwoordigers van ...
	Daarbij is een verandering te constateren in de loop van de tijd van productie naar marketing. Zie bijlage 25. Daarbij speelt tegenwoordig ook de IT sector een uitermate belangrijke rol.
	In het legitimeringproces worden de prioriteiten van het systeem bepaald.
	Daarbij zijn er globaal 3 varianten en wel
	*  De organisatie heeft een heel duidelijke prioriteit, bijvoorbeeld om geld te ver-
	dienen. De andere subsystemen staan volledig daartoe in dienst.
	*  Er zijn ook organisaties die met  duidelijke prioriteiten ook het accent leggen op
	het normatieve beleid. Gedacht kan worden aan het idee van het maatschappelijk
	verantwoord produceren. People, planet en profit. Wat men doet mag niet nadelig
	zijn voor people, profit en planet.
	*  Er zijn organisaties die nog een stap verder gaan en stellen, dat alle producten een bijdrage moeten leveren ten gunste van people, planet en profit. Bij profit was dat reeds lang aanvaard maar nu worden people en planet van instrumenteel ook hoofd...
	Op staatsniveau
	Deze strijd tussen de subsystemen wordt beschreven in paragraaf 9 over de staat.
	5.2.3. Prioriteiten binnen subsystemen
	Als er overeenstemming is over de prioriteit van een bepaald systeem, kan men nog verschillen over de wijze waarop die prioriteit gerealiseerd zou moeten worden. Om het concreet te maken een voorbeeld: In paragraaf 3.1. hebben we een veelheid van mog...
	5.3 Activiteiten/ persoon- en culturele kenmerken
	Ieder subsysteem kan geconcretiseerd worden met een veelheid van activiteiten, die op hun beurt weer leiden tot persoon- of culturele kenmerken.
	Op individueel niveau is dat geschetst in het schema 3.5 Persoonlijkheid en in bijlage 6 Toelichting op de subsystemen.
	Op organisatieniveau
	Alle persoonskenmerken die bij de persoonlijkheid genoemd zijn gelden ook voor organisaties. Zoals een individu introvert of extravert kan zijn, zo is de ene organisatie meer extern gericht en de ander meer op het interne functioneren.
	Met name de formele organisatie is daarbij bepalend door het stellen van prioriteiten Accent op de input:    “Alles draait hier om het maken van winst”
	Accent op het verzorgen:  “Klantvriendelijkheid staat bij ons voorop”
	Accent op het gebruiken:  “Efficiënt en effectief werken, daar gaat het om“
	Accent op afvoeren:    “Niets gaat hier de deur uit, dat niet gecontroleerd is“
	Bovendien gaat het om de aanpak per subsysteem of taakblok, en om de wijze van werken binnen die taakblokken.
	Bij de ene organisatie is zuinigheid troef, bij de ander kan alles
	Bij de ene organisatie is er een open cultuur en leert men van de gemaakte fouten, Bij de andere is er een gesloten cultuur en worden fouten verdoezeld. En als dat niet lukt is er het systeem van fout, boete, schuld.
	Is er sprake van systeemscheiding tussen de taakblokken, als de organisatie minder geïntegreerd is, dan kunnen er grote culturele verschillen optreden. Als voorbeeld: In de ene afdeling helpt en ondersteunt men elkaar. In de andere vecht men elkaar de...
	Hoewel alle persoonskenmerken vertaald kunnen worden naar cultuurkenmerken binnen een organisatie, is soms wel aanpassing vereist. Angst voor de dood voor een organisatie betreft bij een organisatie bijvoorbeeld de angst voor een faillissement. Maar d...
	De prioriteiten komen tot uiting in het imago dat men naar buiten wil laten zien.
	Op staatsniveau geldt eveneens het voorgaande.
	Ook ieder land streeft naar een bepaald imago.
	5.4. Mate van integratie of systeemscheiding
	6.1. Twee kapiteins op het schip
	De innerlijke tegenstellingen binnen een sociaal systeem moeten gehanteerd kunnen worden. Dat vraagt om een besturingssysteem. In feite blijken er twee te zijn.
	Er zijn twee kapiteins op het schip die tot taak hebben sturing te geven aan de persoonlijkheid, het vat vol tegenstellingen:
	De verstandelijke benadering en de gevoelsmatige benadering.
	6.2. De verstandelijke benadering
	Allereerst is er het besturingssysteem van het verstand. Het staat voor een logische benadering. Dat volgt een cybernetische cyclus van: wat wil ik, wat wil ik precies, hoe kan ik dat bereiken, de uitvoering, doe ik het goed, en zo nodig bijsturen. Pe...
	Dit verstandelijke besturingssysteem wordt gelokaliseerd in het subsysteem gebruiken van de levenskracht, NR 3. Daar zetelt het ego op individueel niveau, de directie op organisatieniveau en de regering op staatsniveau.
	Hun taak is sturing te geven aan het gehele sociale systeem maar die taak kent zijn beperkingen. Dat ligt ook voor de hand. Subsysteem 3 is er 1 van de 72 en heeft dus meer of minder invloed op het gehele systeem. Ook dit subsysteem strijdt voortduren...
	Op individueel niveau: In de puberteit is er een ontwikkelingsproces van volgzaam naar zelf bepalend maar meer dan men zich bewust is laat men zich ook als volwassene leiden door sociale controle en geraffineerde marketingtechnieken. Op sommige gebied...
	Soms wijzen mensen expliciet de inbreng van het eigen ego af en daarmee de verantwoordelijkheid. Denk aan het ‘Befehl ist Befehl’ of de experimenten van Milgram die aantoonden dat mensen bereid waren dingen te doen die zij zelf ongepast vonden, als ee...
	Op organisatieniveau wordt de zeggenschap van de directie steeds meer aan banden gelegd, bijvoorbeeld dat besluiten steeds meer gezamenlijk genomen moeten worden.
	Op staatsniveau rest een zwakke regering nauwelijks meer dan te doen wat de maatschappelijke krachten eisen, uit te voeren.
	6.3. De gevoelsmatige benadering
	De tweede benadering is die van het gevoel, van de intuïtie., van het onbewuste, van de informele organisatie en op staatsniveau van het maatschappelijk klimaat en achterkamertjespolitiek.
	Feitelijk communiceren de 72 verschillende subsystemen intern onderling voortdurend met elkaar, zonder dat precies helder en transparant is hoe die besluitvorming dan loopt.
	Op individueel niveau wordt het ook wel aangeduid als het alter ego. Zoals de verstandelijk gemeten tijd van de stopwatch zeer kan verschillen van de gevoelsmatig beleefde duur , zo staat het ego voor het verstand en de extern gerichte communicatie en...
	Zodra je het gevoel bewust wordt, is het verdwenen en heeft het verstand het overgenomen. Kenmerkend voor deze benadering is het interne gebeuren. Van buitenaf gezien is het een black box. Dat kan ergernis verwekken bij hen die streven naar transparan...
	Het alter ego komt onder meer tot uiting in fysiologische processen en lichaamstaal. De samenhang tussen de verschillende bestaansgebieden vindt plaats via onder meer ons zenuwstelsel, dat een eigen interne gevoelstaal spreekt.
	Microbiologen en neurologen slagen er steeds meer in hun inzichten te vergroten in het functioneren van het hormonale stelsel en het zenuwstelsel. Zij accentueren steeds meer de prioriteit van het onbewuste, van de interne taal., van het alter ego .
	Het alter ego krijgt de kans om sturing te geven en problemen op te lossen tijdens ontspanning, het zich concentreren op iets anders, sporten of slapen.
	Soortgelijk dient zich op organisatie- en staatsniveau buiten het formele overleg plots een oplossing aan.
	“Het ik gevoel”.
	Het “Ik gevoel” houdt in dat iemand denkt greep te hebben op het eigen leven: dat men denkt het eigen leven te kunnen besturen. Oliver Sacks toont aan dat de hersenen voortdurend het gevoel van een “ik“ dat alles voor het zeggen heeft, proberen te cre...
	6.4. Onderlinge strijd tussen de besturingssystemen
	De twee besturingssystemen zijn in een voortdurende strijd gewikkeld. Neurologen accentueren steeds meer de prioriteit van het alter ego. Maar er zijn natuurlijk verschillen tussen mensen. Ieder heeft een meer dominant kenmerk (verstandsmensen en gevo...
	Als de strijd gestreden is, is er een geluksgevoel. Geluk is een harmonieus evenwicht tussen verstand en gevoel. Het gevecht om de prioriteiten tussen de subsystemen is beslecht . Men heeft vrede met zichzelf. Men aanvaardt zichzelf en zijn situatie z...
	En die strijd tussen verstand en gevoel is te beïnvloeden.
	Robinson beschrijft in zijn boek, "Je ongekende vermogens" hoe je naar zijn mening je stemmingen en houdingen volledig onder controle zou kunnen krijgen. De keuze van de lichaamshouding is daarbij essentieel. Als U zich agressief voelt, zo stelt hij, ...
	In de psychologie is er zelfs een stroming die zich richt op het bevorderen van een geluksgevoel . Ook het omgekeerde kan. Met het gevoel het verstand beïnvloeden. En dat kan vooral door ontspanning.
	Ideaal is een voortdurend wisselen van besturingssysteem. Anders gezegd: aandacht voor inhoud en proces moeten elkaar telkens afwisselen. Soms wordt geadviseerd: ”gebruik toch je verstand” maar ook soms: “ga op je gevoel, je intuïtie af“. Beide adviez...
	Telkens even de vraag stellen zijn we wel goed bezig. Dat voorkomt dat besluitvormingsprocessen ontsporen.
	Want naarmate men meer bij een probleem betrokken is, gaat het verstand overheersen hetgeen leidt tot cirkelredeneringen en tunnelvisie. Anderzijds, als het gevoel te veel overheerst, is er soms onvoldoend aandacht voor de omgeving waarin men zich als...
	Steeds meer wordt duidelijk dat het alter ego, het onbewuste, de intuïtie feitelijk meer belangrijk is dan het ego, het bewuste.
	Op organisatieniveau:
	Wat kan het management als de informele organisatie het niet accepteert? Elke organisatieadviseur weet dat de technisch perfecte oplossing die niet geaccepteerd wordt, minder goed werkt dan een technische slechte, die wel geaccepteerd wordt
	Op staatsniveau:
	Wat kan de regering als het maatschappelijk klimaat de beslissingen niet accepteert?
	6.5. Beperkingen van beide besturingssystemen
	De verstandelijke benadering is maar ten dele in staat, alle 72 bestaansvelden tegelijkertijd en in samenhang te bezien. Sommige bestaansvelden zijn bovendien meer actueel dan andere. Het ego ziet zich geconfronteerd met een vat vol tegenstellingen en...
	Daarnaast zijn er beperkingen zoals o.a. de mate van verstandelijke vermogens.
	Het alter ego kent ook zijn beperkingen. Mensen kunnen meer of minder gevoelig of gevoelsarm zijn . Bij een grote mate van gevoeligheid kan het alter ego bezwijken bij teveel interne communicatie tussen de subsystemen. Er ontstaat stress. Het systeem ...
	Het resultaat is dat het systeem kan crashen. Het alter ego staat voor de communicatie tussen de verschillende subsystemen. Als die onderling steeds ernstiger met elkaar in conflict raken en “de vlam in de pan slaat“, crasht het systeem. Het ego heeft...
	De persoonlijkheid krijgt een burn out, of wordt depressief.
	De systeemtheorie biedt een veelheid van aangrijpingspunten voor de aanpak van depressiviteit .
	Ook het management bij organisaties of de regering bij een staat kan volledig vastlopen.
	Systeemscheiding
	Een reactie op toenemende spanning kan een poging zijn om de problemen te ontlopen . Dat leidt tot systeemscheiding.
	Systeemscheiding komt het meest voor als je een bepaalde rol moet spelen. Je gedraagt je op een manier die eigenlijk totaal niet bij je past. De interne spanning en de gevoelens van onvrede nemen steeds meer toe. Die systeemscheiding kan wellicht ook...
	Maar ook in organisaties en staten ontstaat zo systeemscheiding.
	7. Het functioneren van het ego/ management
	In deze paragraaf bespreken we het functioneren van het ego bij een individu en het management van organisaties. Het functioneren van de regering van een staat bespreken we in hoofdstuk 9 en 10.
	7.1. Kenmerken
	Sterk of zwak
	De kracht van het ego is meer of minder sterk. Het ego wordt gesitueerd in bestaansveld 3 (omgaan met de levenskracht).
	Als 1 van de 72 moet het meedoen in de strijd om de prioriteit. Als je denkt dat je ego, de baas is in jouw bestaan, dan vergis je je. Je kunt wel wat willen maar de inputmogelijkheden en de reserves bij het verzorgen enerzijds en de prioriteit van an...
	Er is geen enkel ego dat alle subsystemen en alle activiteiten daarbinnen gelijktijdig kan overzien. Vandaar het belang van het alter ego dat de interne communicatie verzorgt.
	Op staatsniveau wordt de strijd om de macht van de regering vooral gevoerd met de financiële sector of met de religieuze sector of de handelssector of tenslotte via een opstand met de bevolking. Alleen een dictator kan met harde hand onbetwist de baas...
	Culturele en genetische invloeden bepalen de mogelijkheden.
	- Cultureel
	(via intimi, relaties, klanten en leveranciers) In de Westerse cultuur heeft het ego met het accent op zelfontplooiing een hogere prioriteit  dan in andere culturen waarbij de familie-eer (intimi) of het bedrijf (klanten) of religieuze voorschriften  ...
	- Genetisch
	Het vorm kunnen geven aan het eigen bestaan hangt ook af van de genetische mogelijkheden. Je bent jongen of meisje, je bent al dan niet gezond, al dan niet gehandicapt, van een bepaalde sexuele geaardheid, intro of extravert, enzovoorts. De genetica e...
	Die inzichten hebben gevolgen voor het functioneren van het ego en het begrip eigen verantwoordelijkheid. In paragraaf 5.2.2 noemden we reeds de discussie “aangeleerd of aangeboren“.
	Dat is des te meer relevant omdat er mensen zijn die meer of minder gevoelsblind zijn. Iemand met een zwak ego, die bovendien aangeboren gevoelsarm is, heeft in een nega-tieve omgeving zeer grote kans een psychopaat te worden. Denk ook aan de experime...
	Ook bij organisaties bepalen genetische en culturele kenmerken de mogelijkheden. Bij het individu spraken we over genetische kenmerken. Ook die zijn bij organisaties relevant. Het maakt een groot verschil of een nieuwe organisatie tot stand komt met s...
	Ook culturele invloeden bepalen zonder meer de mogelijkheden of onmogelijkheden.
	Authentiek of rolgedrag
	Het ego kan authentiek zijn en een sterk “Ik gevoel“ hebben dan wel zichzelf verliezen in rolgedrag.
	Een sterk ego, ofwel een ego met een hoge prioriteit van bestaansveld 3, geeft sturing aan het eigen bestaan en beschikt over meer vrijheidsgraden om de eigen koers te bepalen. En vertoont authentiek gedrag.
	Een zwak ego heeft de strijd om de prioriteit verloren en is als gevolg van vroegere keuzen beperkter in zijn vrijheidsgraden en vertoont voornamelijk rolgedrag. Dan geldt het gezegde van De Genestet: ”Wees Uzelf sprak ik tot iemand, maar hij kon niet...
	Soms is de rol die gespeeld wordt in harmonie met de eigen persoonlijkheid, soms ook niet. Naarmate er meer harmonie is tussen rol en persoonlijkheid is er meer sprake van authentiek gedrag. Bij minder harmonie zijn er spanningen.
	Sommige mensen hebben een sterke voorkeur voor rolgedrag . Adorno spreekt dan van the fear of freedom. Anderen kiezen liever voor een eigen koers en willen de sociale controle ontlopen.
	Dat geldt ook voor organisaties. Je hebt marktleiders. Je hebt organisaties die een koers bepalen voor de gehele sector. Maar je hebt ook volgelingen die tot ontwikkeling komen in het kielzog van de marktleiders.
	Dat geldt ook voor staten als problemen bijvoorbeeld niet meer nationaal maar internationaal aangepakt moeten worden.
	Herkenbaarheid
	Met herkenbaarheid wordt karakteriserend gedrag bedoeld. Het is het imago dat men heeft opgebouwd .
	Bij een persoonlijkheid met een sterk ego is de herkenbaarheid door anderen zeer groot, ook in een snel veranderende omgeving.
	Bij een persoonlijkheid met een zwak ego weet je in een dynamische situatie niet waar je aan toe bent.
	In een meer stabiele situatie is ook het gedrag van iemand met een zwak ego herkenbaar en voorspelbaar.
	Hetzelfde geldt voor organisaties met een sterk of zwak imago.
	7.2. Cybernetische benadering
	De stuurmanskunst bij de verstandelijke benadering van het ego of het management volgt een cybernetische benadering. Zoals het ego het eigen bestaan vorm geeft, zo doet het management dat in organisaties. De benadering van managers is ook van toepassi...
	In het vervolg kunt U ook management lezen waar ego staat.
	In organisaties worden de verschillende rollen in een cybernetisch proces soms vervuld door verschillende mensen. Het ego staat er alleen voor.
	* wat wil ik  Strategisch beleid   strateeg
	* wanneer ben ik tevreden?  Kwaliteitsbeleid     ethicus
	* wat heb ik nodig en kan ik?  Structurerend beleid   organisator
	* wat doe ik dus?    Operationeel beleid    doener
	* kan ik tevreden zijn    Evaluatief beleid    controleur
	* verdien ik beloning of straf?  Sanctionerend beleid   beloner
	* moet ik het beter doen?   Veranderingsbeleid    troubleshooter
	Iedereen is afwisselend strateeg, ethicus en zo verder. Bij ieder is een bepaalde fase over alle bestaansvelden gezamenlijk meer of minder dominant maar tussen de bestaansvelden kunnen er verschillen optreden.
	7.2.1. Strategisch beleid
	wat wil ik     de strateeg geeft de richting aan
	Bij het strategisch beleid gaat het om de prioriteiten. De inhoud wordt mede bepaald door de legitimering.
	Primair moet worden opgemerkt dat het ego slechts een beperkte invloed heeft. Grote delen van het gedrag worden bepaald door rolgedrag. Je gedraagt je volgens de verwachtingen van anderen. In de puberteit vooral krijgen velen daarbij problemen.
	De mate waarin van het ego verwacht wordt vorm te geven aan het eigen bestaan is zoals gezegd in de voorgaande paragraaf duidelijk cultuurgebonden en ook meer of minder genetisch bepaald.
	De kernvraag voor de strateeg is of het ego rolgedrag vertoont dan wel verantwoordelijkheid wil nemen en de vraag wil beantwoorden, wat wil ik?
	In bijlage 16. Vorm geven eigen verantwoordelijkheid, wordt het ontwikkelingsproces beschreven van kind via puber naar volwassene.
	Wordt de vraag om verantwoordelijkheid te nemen beantwoord met ja, dan zijn er een viertal typen bij de strateeg te onderscheiden en wel:
	de ondernemer,   die het accent legt op het verkrijgen
	de beheerder,   die het accent legt op het verzorgen
	de manager,   die het accent legt op het goed functioneren van het geheel
	de verkoper,  die het accent legt op de output
	Het antwoord op de vraag “Wat wil ik?“ kan door een individu bijvoorbeeld beantwoord worden met
	- het accent op 1 variabele, bijvoorbeeld profit
	- het accent op 1 variabele bijvoorbeeld profit mits ook plezier in het werk
	- het accent op meerdere gelijkwaardige variabelen
	Soortgelijk bij organisaties, profit dan wel profit met normen m.b.t. people en nature of wel profit, people en nature zijn gelijkwaardig.
	Maar ook binnen een prioriteit is er nog een veelheid van strategische keuzes. Als men bijvoorbeeld kiest voor profit kan men dat op velerlei wijzen realiseren.
	Daarnaast zijn er verschuivingen in prioriteiten van de variabelen in de loop van de tijd. Jongeren hebben andere prioriteiten dan ouderen. Dat geldt ook voor organisaties zoals bijvoorbeeld de verschuiving van productie naar marketing. (Zie bijlage 2...
	Persoon-/culturele kenmerken
	De strateeg ziet een mooie weg voor zich en straalt vertrouwen uit van “We gaan het maken“. Karaktertrekken zijn, weten wat hij wil, brede scope, visionair, gericht op lange termijn, optimistisch, denkend in ontwikkelingstendenties, initiatiefrijk, in...
	7.2.2. Kwaliteitsbeleid
	wanneer ben ik tevreden     de ethicus stelt normen
	Vooraf
	In het model van de 72 subsystemen worden normen en waarden gezien als het resultaat van het systeem als geheel in tegenstelling tot de visie dat normen en waarden hun verklaring vinden in de traditie,in het geloof, in de ratio of in de evolutie. Vanu...
	Motivatieleer
	Bij het beantwoorden van de vraag “Wanneer ben ik tevreden?“ is het belangrijk rekening te houden met de wetten die van belang zijn in de motivatieleer. Te weinig gemotiveerd leidt tot mindere prestaties. Te gemotiveerd tot zeer slechte. Optimaal gemo...
	Waarden, normen, regelgeving
	Waarden worden vertaald in normen en normen in regelgeving, die meer of minder concreet kan zijn.
	De ethicus dwingt de strateeg concreet te worden.
	Als de strateeg zegt: “Ik wil een fijn leven hebben“
	dan zegt de ethicus: “Wat bedoel je? Wat vind je belangrijk?”  :
	Wat belangrijk is, kan ook hier in de 18 variabelen aangegeven worden:
	- het eigen bestaan vorm kunnen geven   variabele 1
	- kunnen omgaan met zichtbare beperkingen    variabele 2
	- gezond kunnen eten en drinken en stress vermijden  variabele 3
	- maatschappelijk geaccepteerd worden   variabele 4
	- zin kunnen geven aan het eigen bestaan   variabele 5
	- iets aan anderen te bieden hebben   variabele 6
	- mensen om je heen hebben die van je houden  variabele 7
	- mensen om je heen hebben op wie je een beroep kunt doen    variabele 8
	- in staat zijn om te krijgen wat je nodig hebt   varabele  9
	- anderen om je heen hebben die je nodig hebben  variabele 10
	- met anderen informatie uit kunnen wisselen en communiceren variabele 11
	- in staat zijn om een inkomen te verwerven   variabele 12
	- je kunnen bewegen en verplaatsen   variabele 13
	- een plaats hebben om te wonen    variabele 14
	- de tijd hebben om te doen wat je wilt doen   variabele 15
	- het juiste gereedschap daarvoor hebben   variabele 16
	- en de juiste grondstof     variabele 17
	- en de kennis en de kunde om de plannen waar te maken variabele 18
	Persoon-/culturele kenmerken
	De ethicus
	De ethicus is het “Ja maar type“. Hij is de bedachtzame die even op de rem gaat staan. Hij waakt tegen ondoordacht handelen. Hij streeft naar duidelijkheid. Wat moet nu precies bereikt worden? Hij is wars van antwoorden van de strateeg als: “We zien w...
	- de externe omgeving
	- het functioneren van de organisatie en de effecten voor de subsystemen
	- de persoonskenmerken dan wel de organisatiecultuur
	Karaktertrekken zijn verder, een pietje precies, zet de punten op de i, kwantitatief en kwalitatief ingesteld. Hij werkt zorgvuldig en kan de resultaten van zijn inbreng scherp formuleren en vastleggen.
	Het resultaat van zijn inbreng wordt in organisaties soms vastgelegd in juridische termen om latere misverstanden te voorkomen.
	Spanningen tussen privé- en organisatienormen.
	Juist voor ethici is het een kernvraag vanuit welk sociaal systeem de norm bepaald moet worden. Zo kunnen er grote verschillen zijn tussen het sociaal systeem van een individu en het sociaal systeem van een organisatie.
	In paragraaf 6.5. over integratie en systeemscheiding stelden we:
	“Systeemscheiding komt het meest voor als je een bepaalde rol moet spelen. Je gedraagt je op een manier die eigenlijk totaal niet bij je past“.
	En over het algemeen heeft het management meer macht dan de werknemer en vergt dus van de medewerker regelmatig een vorm van systeemscheiding.
	Significant is daarbij wel dat die werkgever als privé persoon dezelfde normen kan delen als zijn werknemer maar als werkgever toch anders besluit.
	Als voorbeeld: Het voortbestaan van de organisatie komt in gevaar als we de milieuwetten niet met een korreltje zout nemen. Zoals gezegd: Ieder sociaal systeem ontwikkelt eigen normen en waarden.
	7.2.3. Structurerend beleid.
	wat kan ik       de organisator plant
	Het structurerend beleid bepaalt de uitvoerbaarheid. Daarbij is input nodig vanuit alle variabelen. De organisator moet bij anderen de bereidheid kweken om die middelen ter beschikking te stellen. En als hem dat niet lukt, is zijn opdracht onuitvoerba...
	De bekende vraag bij het organiseren: “wie doet wat waar wanneer waarmee en hoe“ is te beperkt. Denk bijvoorbeeld aan de vraag of het beleid het juridisch acceptabel is of hoe het bij de relaties beoordeeld wordt. Alle 18 variabelen komen aan bod bij ...
	- Bij het zoeken naar het juiste evenwichtspunt tussen de beleidsvoornemens van de strateeg en de mogelijkheden van de beleidsuitvoering fungeert in organisaties het middenkader als de kop van jut. Dat heeft een aantal gedragsalternatieven:
	- zich standaard loyaal verklaren en doen wat er gezegd wordt
	Daarbij zijn er varianten als:
	…. een houding van ik kan het ook niet helpen
	…. een houding van slijmen naar boven en trappen naar beneden
	…. een houding van kom op mensen, niet zeuren
	- zich loyaal verklaren maar meer of minder openlijk obstructie plegen
	- zich bij hoge uitzondering niet standaard gedragen
	- eigen verantwoordelijkheid nemen en
	nu eens loyaal zijn aan de strateeg en
	dan weer aan de basis, hetzij openlijk, hetzij via hidden agenda’s.
	Persoon-/culturele kenmerken
	De organisator is wars van het enthousiasme van de strateeg of de bedachtzaamheid van de ethicus. Hij wil precies horen wat er moet gebeuren dan zal hij het wel organiseren of doen alsof. Hij is deskundig, actiegericht, werkt systematisch, weet hoe de...
	In principe zal hij altijd zeggen dat hij te kort middelen heeft.
	7.2.4. Operationeel beleid
	wat doe ik dus         de doener
	De idealen, vertaald in realistische doelen, worden waar gemaakt.
	Het meest kenmerkend bij het operationeel beleid is de vraag of
	* je het zelf wilt doen, dan wel of
	* je iets wilt laten doen
	En als je het wilt laten doen, wil je het dan delegeren of wil je je laten begeleiden om te leren om het op den duur weer zelf te kunnen doen .
	Reeds op jonge leeftijd zeggen sommige kinderen telkens opnieuw “Kan zelf“ en op oudere leeftijd dan “Zo lang ik het kan, doe ik het zelf”. De zelfdoener haat de afhankelijkheid van anderen De “laatdoener“ vindt het heerlijk om verzorgd te worden.
	Die individuele voorkeur vertaalt zich naar politieke opvattingen. Voorstanders van zelf doen accentueren de eigen verantwoordelijkheid en het zelf kunnen inhuren van hulp op de markt. Voorstanders van het laten doen geven de prioriteit aan de verzorg...
	Persoon-/culturele kenmerken
	De persoonskenmerken van de doener worden verder afgeleid van het gebruiken van de verschillende variabelen. Een paar willekeurige voorbeelden: vol zelfvertrouwen, esthetisch, krachtig, berekenend, fanatiek, trots, solistisch, dienstbaar, lastig, comm...
	7.2.5. Evaluatief beleid.
	kan ik tevreden zijn    de controleur
	Het evaluatieve beleid kan niet zonder een adequaat kwaliteit- of normatief beleid .
	Evalueren kan niet zonder normen.
	Zonder een evaluatief beleid is de kans op een consistent handelen in lijn met doelstellingen en keuzes minimaal. Het evaluatieve beleid leidt tot helderheid en inzicht waar men afwijkt van de goede voornemens. Het evaluatieve beleid leidt ook tot bes...
	Maar dan moet er wel over gegevens beschikt kunnen worden. Die zijn eenvoudig te verkrijgen, als men uitgaat van de gedachte dat men van “fouten“ kan leren. Dat is moeilijker bij een houding van “fout, boete, schuld”. Dan probeert men fouten te bedekk...
	Het belangrijkste bij het evaluatieve beleid voor de controleur is het vroegtijdig signaleren van afwijkingen van de gegeven normen. Hoe eerder afwijkingen geconstateerd kunnen worden, hoe eerder ingegrepen kan worden door de troubleshooter.
	Te vroeg ingrijpen en de troubleshooter waarschuwen is ongewenst. Te laat kan funest zijn. Maar een rijdende trein stopzetten is soms erg moeilijk. Strateeg en organisator moeten toegeven dat de zaken anders lopen dan zij gedacht hadden.
	De kunst van de controleur is niet alleen om de juiste meetmomenten te kiezen maar ook om strateeg en organisator te overtuigen .
	Persoon/culturele kenmerken
	De controleur houdt afstand. Met een zekere distantie beziet hij de activiteiten van de doener. Koel stelt hij zo objectief mogelijk en systematisch vast wat er gebeurt, zowel kwantitatief als kwalitatief. Hij is vasthoudend en enigszins wantrouwend. ...
	7.2.6. Sanctionerend beleid
	verdien ik beloning of straf   de beloner
	Het sanctionerend beleid leidt tot handhaving. Er worden consequenties verbonden aan het wel of niet naleven van de afspraken, aan het wel of niet overtreden van de normen en regelgeving in het kwaliteitsbeleid.
	Het sanctionerend beleid kan een rem vormen op de bereidheid tot een evaluatief beleid. Angst voor negatieve sancties vergroot nu eenmaal niet de bereidheid om de negatieve feiten op tafel te leggen.
	Bovendien is er altijd het zwartepietenspel. Het is niet mijn schuld maar …….
	Of andersom, we zijn als groep verantwoordelijk dus willen gelijke gratificaties en niet tegen elkaar uitgespeeld worden.
	Persoon/culturele kenmerken
	De beloner kan iemand soms van harte feliciteren met een goede prestatie en navenant handelen maar ook soms puur verstandelijk zijn goedkeuring laten blijken (in een veelheid van mogelijkheden). Bij een negatief resultaat is de een beter in het voeren...
	De Beloonde kan er echt van genieten als hij iets goeds gedaan heeft en zichzelf op iets trakteren Als je tevreden bent, kun je daar ook echt van genieten. En als je fouten gemaakt hebt, is dat een goede leerervaring
	Maar ben je iemand van fout, boete, schuld, dan schaam je je.
	7.2.7. Veranderingsbeleid
	moet ik het beter doen en hoe dan   de troubleshooter
	Bij het veranderingsbeleid is het vooral de vraag, waar het aangrijpingspunt ligt. Bij de doener, bij het structurerend beleid ofwel bij een tekort aan middelen, aan de normen, lag de lat te hoog of moet het idee, de richting worden bijgesteld?
	De gewenste veranderingen betreffen niet alleen de prioriteiten, al dan niet gekoppeld aan functies maar ook de voorkeur voor bepaalde managementstijlen en cultuurkenmerken.
	Weerstand tegen verandering is zoals gesteld een natuurlijk gegeven van een sociaal systeem.
	Dus ook van organisaties of delen van een organisatie. Het is dan ook voor de hand liggend dat deskundigen op het gebied van “de agologie” of de “veranderingskunde“ te hulp geroepen worden als het management van een organisatie verandering noodzakelij...
	De vraag wat is effectiever “Top down” of “Bottom up“ ligt in menige organisatie op tafel.
	Persoon-/culturele kenmerken
	De troubleshooter lijkt op de organisator en is naast optimistisch meer stressbestendig. Hij wil er nog van te maken wat er van te maken valt en is flexibel en op de korte termijn gericht.
	Maar als hij daar nauwelijks meer mogelijkheden toe ziet, kan hij zich ook ontpoppen tot strateeg en een geheel nieuwe koers uitzetten. Soms is er echter geen redden meer aan.
	8. Eisen aan het cybernetisch proces
	Het cybernetisch proces moet per fase aan een aantal eisen voldoen
	Het cybernetisch proces moet per fase aan een aantal eisen voldoen en wel er moet
	* door de juiste mensen
	Als je alleen bent, moet je de verschillende rollen in het cybernetisch proces zelf spelen. Dat kan leiden tot interne spanningen. Als voorbeeld: De enthousiaste strateeg in jou kan zich gruwelijk ergeren aan de ethicus die juist dat enthousiasme temp...
	* op basis van de juiste informatie
	* kwalitatief volwaardige besluitvorming plaats vinden waarbij tegenstellingen
	worden gehanteerd.
	Schema Eisen aan het cybernetisch model
	Het schema maakt direct duidelijk dat verschillende fasen in het cybernetisch proces een verschillende inbreng vereisen, zowel van betrokkenen, als van informatie en wijze van besluitvorming.
	8.1. Met wie?
	De coördinator  Teamspeler of solist?
	Juist de vraag met wie leidt tot een helder inzicht welke belangen een rol spelen en maakt een goede belangenafweging mogelijk.
	Heel veel ruzies zijn ontstaan doordat iemand alleen een besluit heeft genomen. “Hoe kun je dat nu beslissen zonder mij erin te betrekken? Besef je dan niet dat het ook voor mij gevolgen heeft?
	Maar ja, de een is meer solist en de ander meer een teamspeler.
	Maar naast deze persoonlijke karaktertrek, speelt ook de situatie een belangrijke rol. Gedrag is tenslotte het resultaat van de persoon en de situatie. En mensen buiten de deur houden impliceert het ten eigen voordeel beter kunnen beïnvloeden van besl...
	Bovenstaand schema beziet een organisatie zonder dat de prioriteiten al zijn bepaald en juist die prioriteiten bepalen wie bij de besluitvorming betrokken moeten worden.
	De vraag met wie leidt in vele organisaties tot een bepaalde organisatiestructuur waarbij de machtsverhoudingen een belangrijke rol spelen. Telkens dezelfde vraag: wie hoort erbij? beantwoorden is onpraktisch. Dat leidt tot de structurele vormgeving. ...
	Vanzelfsprekend dienen anderen niet altijd lijfelijk bij de besluitvorming betrokken te worden. Soms kunnen ze volstaan met het geven van informatie.
	Soms beschik je al over de informatie en weet je hoe de anderen denken.
	8.2. Welke informatie ?
	De onderzoeker   Hoe zeker wil je zijn?
	Informatie is iets anders dan gegevens. Met gegevens kun je door de bomen soms het bos niet meer zien. Informatie is begrip op basis van gegevensverwerking. Informatie moet begrijpelijk zijn.
	Juist bij de informatie spelen machtsverhoudingen een belangrijke rol. Zelfs als je niet aanwezig kunt zijn bij de besluitvorming kun je  altijd nog “deelnemen“ via het geven of achterhouden van informatie.
	Vanzelfsprekend kan niet iedereen lijfelijk bij de besluitvorming betrokken te worden maar door  het geven van informatie verkleint de kans om geheel buitenspel te staan.
	De informatie moet natuurlijk betrouwbaar zijn. Afgaan op geruchten is risicovol. Maar de stelling dat met statistiek alles bewezen kan worden is er niet voor niets. De informatie moet ook valide zijn. De informatie moet ook volledig zijn.
	De informatie technologie verandert de wereld in snel tempo. Het internet is een belangrijke informatiebron. We incorporeren de vermogens van het internet steeds meer in onze eigen geest    .
	Grensbewaking. Vaak wordt informatie niet gehoord omdat men het niet wil horen. (Dogmatisch) Het systeem biedt weerstand tegen verandering en nieuwe informatie kan tot verandering leiden. De rol van klokkenluiders maakt dit heel duidelijk. De boodscha...
	Grensbewaking kan ook negatief uitvallen. Iemand die weinig zegt en goed luistert komt soms met informatie die niet gehoord wordt. De zwijger is te onbelangrijk.  Pas na enige tijd komt een veelprater met dezelfde info en wordt gewaardeerd.
	Informatie is iets dat anderen nodig hebben en leidt dus tot macht. Dat impliceert ook dat men die informatie wil behouden en pas vrij wil geven als daar iets tegenover staat. Grensbewaking en manipulatie zijn onlosmakelijk verbonden met het begrip in...
	Machtspelletjes. Zoals gezegd, tussen de bestaansvelden is er altijd spanning en altijd een soort machtsstrijd. En informatie is macht. Beschikken over informatie geeft ook macht om belangen veilig te stellen.
	Juist rond het geven van informatie speelt de vertrouwensvraag. Durf je op de informatie van anderen te vertrouwen? In hoeverre wordt bijvoorbeeld wetenschappelijk verkregen informatie nog als betrouwbaar en valide beschouwd, want wie betaalt, bepaalt...
	De vraag om meer informatie kan ook een middel zijn om de besluitvorming te vertragen. Besluiten nemen op basis van geruchten is onjuist. Besluiten nemen uitstellen omdat de informatie altijd preciezer en nauwkeuriger kan worden gemaakt is een bekende...
	Naarmate informatie meer volledig is, neemt de kans op onverwachte neveneffecten af. Bij een volledig geïntegreerd systeem zou men de effecten van een beslissing op alle 72 bestaansvelden moeten nagaan om niet met onverwachte problemen geconfronteerd ...
	Tenslotte kan de gewenste informatie zowel kwalitatief als kwantitatief zijn.
	Informatie-uitwisseling leidt tot transparantie en maakt duidelijk op basis van welke overwegingen besluiten genomen worden of zijn. Maar transparantie heeft ook een keerzijde, namelijk het risico dat informatie ongewenst het sociale systeem verlaat. ...
	8.3. Besluiten nemen
	De beslisser  Ben je besluitvaardig?
	Besluiten nemen is kiezen. De motivatieleer in de psychologie en de speltheorie hebben die keuzeprocessen bestudeerd. Als de keuze gaat tussen een positief en een negatief alternatief is de keuze eenvoudig. Dan wint het positieve alternatief. Maar het...
	Maar hoe hanteer je dan de tegenstellingen?
	8.4. Hanteren tegenstellingen
	Iedereen heeft een min of meer dominante stijl in het nemen van beslissingen of het hanteren van spanningen. We noemen onderstaand 5 alternatieven.
	A. Creatief
	Je ego is bereid gevoelsmatig voor- en tegens eerlijk en open tegen elkaar af te wegen en te streven naar een creatieve oplossing, naar het ei van Columbus. Het is een streven naar een oplossing die de bezwaren kan ondervangen. Het is de meest product...
	Het resultaat kan namelijk zijn dat je gedrag of je gedragvoornemens moet veranderen. En dat kan een probleem worden. Je persoonlijkheid streeft van nature naar een zekere mate van stabiliteit. Je bent wie je bent en dat wil je zo houden. En als je te...
	Als dat jouw stijl is, ben je creatief, intelligent en humorvol.
	Op staatsniveau worden vertegenwoordigers van deze stijl gezien als de duiven en de voorstanders van de dialoog.
	B. Machtig
	Je ego wil simpelweg zijn wil opleggen aan anderen. Er is voor jou, dat wil zeggen, voor je ego, maar 1 goed standpunt. De positieve gevoelens voor de andere standpunten wil je niet voelen maar onderdruk je. Maar die nemen dat niet. Je raakt geïrritee...
	De aanpak betreft het koste wat het kost zijn zin door te drijven. De negatieve effecten daarvan worden ofwel niet waargenomen, ofwel onderschat ofwel op de koop toegenomen. Het voordeel van de benadering is dat men het lot in eigen hand neemt. Het na...
	Als dat jouw stijl is, ben je autoritair, agressief, bikkelhard, bloeddorstig, fel, gehaaid, gewelddadig, handtastelijk, hardhandig, ruzieachtig, strijdzuchtig, krijgzuchtig, strijdvaardig of vijandig en intolerant.
	Op staatsniveau worden vertegenwoordigers van deze stijl gezien als de haviken. Zij menen veelal dat de ultieme macht uit de loop van het geweer komt.
	C. Compromis zoekend
	Je zoekt een compromis, een acceptabele oplossing maar helemaal bevredigend is die niet. Je bent vlees noch vis.
	Op staatsniveau worden vertegenwoordigers van deze stijl gezien als reaal politici.
	D. Ziende blind
	Je tracht de hele interne strijd te voorkomen maar kunt niet weglopen. Je wilt net doen alsof er niets aan de hand is. Er zijn geen problemen. Je doet net alsof er geen spanningen zijn. Je onderdrukt al je gevoelens Je voelt je goed. Je zit niet te pl...
	Na verloop van tijd kan die spanning wegebben vanuit een gevoel van “Waar heb ik me druk over gemaakt?”.
	Als de spanning niet wegebt is er een grens aan de mate van interne spanning die je kunt hebben. Ga je die over dan raak je overspannen, je wordt passief, weet niet meer wat je wilt, wordt apathisch en uiteindelijk suïcidaal.
	Je bent de pantoffelheld en te tolerant.
	E. Ontwijkend
	Je onttrekt je aan de situatie, o.a. door weglopen of uitstellen van het probleem, door een overbodig onderzoek in te stellen of een commissie te benoemen. Een andere variant is ook de systeemscheiding.
	Je bent de grijze muis, de nobody.
	Tussen deze karaktertrekken kan er spanning ontstaan. De vraag is welke van deze karaktertrekken bij jou het meest dominant is. Toch heeft iedereen een dominante aanpak.
	Hoe meer flexibel per kenmerk hoe meer in verschillende situaties goed gefunc-
	tioneerd kan worden.
	Het eerste probleem is altijd de keuze van het alternatief. Er zijn er die altijd beginnen met het hanteren van de macht en anderen die altijd beginnen met het streven naar de dialoog. Het is duidelijk dat in de samenwerking dat tot problemen leidt.
	8.5. Hanteren tegenstellingen in een groep
	Ook in een groep worden de tegenstellingen gehanteerd via een zojuist beschreven stijl.
	Omdat de verschillende groepsleden ieder een eigen stijl hebben, moeten die dus op elkaar worden afgestemd. Dat kan de nodige problemen geven maar als dat gelukt is, kan de groep zeer effectief en efficiënt functioneren.
	Uitgaande van het gegeven dat naarmate het onderwerp belangrijker is, de energieverdeling tussen verstand en gevoel steeds meer ten gunste is van het verstand, is de kans groot dat het proces uit het oog verloren wordt. Het is een keuze of men de proc...
	De investering in het afstemmen van de stijlen bij het hanteren van spanningen of het verdelen van functies in de procesbewaking is zeer de moeite waard als er sprake is van langdurige en intensieve samenwerking.
	Bij kortere samenwerkingsverbanden kiest men veelal voor vaste beslissingsprocedures, zoals de voorzitter beslist, we beslissen met een 2/3 meerderheid of met een meerderheid van 50 % + 1.
	8.6. Dominantie van kenmerken
	Zoals gesteld, heeft ieder meer of minder een dominante stijl. Maar als de stijl van een bepaalde fase te dominant is, zijn er ook duidelijk negatieve gezichtspunten.
	De strateeg kan een dromer worden waarbij nooit iets gerealiseerd wordt.
	De ethicus legt met zijn “ja maar stijl” alle activiteiten stil.
	De organisator heeft altijd te kort middelen.
	De doener wordt steeds meer een acteur. Hij heeft eigenlijk in het geheel geen ego meer.
	De controleur grijpt altijd te vroeg in.
	De beloner zaait een angstcultuur met de houding van schuld en boete.
	De troubleshooter kan te actief worden. Dan wordt hij activist of revolutionair.
	De onderzoeker zoekt naar steeds meer cijfers achter de komma zonder tot conclusie te komen.
	De teamspeler had in sommige situaties beter een solist kunnen zijn of juist andersom.
	De beslisser kiest een standaard stijl de beste stijl van het hanteren van tegenstellingen afhankelijk is van de situatie. De creatieve aanpak vergt het meeste energie maar biedt het beste resultaat. De ontwijkende de minste. Maar soms is ontwijken to...
	9. De staat
	9.1. De sociaal systeem aanpak
	Het bleek zinvol een apart hoofdstuk te wijden aan de staat als sociaal systeem. Enerzijds is alles wat in het voorgaande gezegd is toepasbaar, maar soms zijn er extra toelichtingen vereist.
	9.1.1. Inputvariabelen
	Opvallend bij de staat is de concretisering van de inputvariabelen.
	Intimi
	Bij nader inzien blijken de burgers niet de intimi te zijn maar de ambtenaren, zoals de medewerkers dat zijn bij de organisaties.
	Klanten
	Allereerst moet vastgesteld worden dat in het model de burgers als klant gezien worden van de staat. Dat impliceert dat de burger niet alleen vraagt om de bescherming van zijn vrijheid maar ook om mogelijkheden om te kunnen bestaan. Dat betreft dus al...
	Er is discussie over de vraag welke en zo ja in welke mate de overheid voorzieningen zelf moet bieden, dan wel de voorwaarden daartoe moet scheppen, dan wel zich geheel afzijdig moet houden. Maar het idee van de burger als klant, in de brede zin van h...
	Burgers blijken de klanten te zijn van de overheid die voor hen een zorgplicht heeft. De weerstand die het begrip “clientisme“ oproept is terecht. Maar dan heeft het begrip clientisme de beperking in zich tot een bepaalde groep of zelfs een bepaald pe...
	Organisaties
	Vervolgens moet worden vastgesteld dat in het model ook organisaties als klant van de staat gezien worden. Ook voor organisaties heeft de overheid die zorgplicht, enerzijds om oneerlijke concurrentie te voorkomen maar anderzijds om door wet en regelge...
	En ook dat klopt met de werkelijkheid. De staat spant zich in om optimale condities voor organisaties te scheppen, tot en met handelsmissies aan toe. Tenslotte moet daar het geld verdiend worden. En juist met betrekking tot organisaties wordt het span...
	Burgers en organisaties blijken de klanten te zijn op staatsniveau. Minimaal moet de staat voorwaarden scheppen om mensen en organisaties in staat te stellen om zich als sociaal systeem te handhaven.
	Het zal duidelijk zijn dat er een spanningsveld is tussen de belangen van de burgers en de belangen van de organisaties.
	Burgers hebben invloed op de regering via het stemrecht. Maar hoe krijgen organisaties invloed? Daarop komen we terug in paragraaf 10.2.2.
	Leveranciers. De overheid kan zelf optreden als leverancier (via staatsbedrijven) maar ook organisaties of burgers daartoe in staat stellen.
	Relaties zijn dan andere staten.
	9.2. Wat wordt met die input gedaan?
	9.2.1. Bij verkrijgen
	Introvert of extravert
	Zoals mensen en organisaties meer of minder introvert of extravert kunnen zijn, zo geldt dat ook voor staten. Er zijn partijen die juist het extravert zijn bepleiten. Europese samenwerking of meer ontwikkelingshulp zijn wat voorbeelden Andere bepleite...
	Ook de staat streeft ernaar input te verkrijgen of af te weren.
	Denk bijvoorbeeld aan het beleid met betrekking tot het sluiten van handelsverdragen, het verkrijgen van gas of het grenzen stellen aan de komst van asielzoekers. Denk ook aan de geopolitiek.
	Alle activiteiten die hiervoor genoemd zijn om input te verkrijgen of af te weren zijn ook van toepassing op de staat. (zie 1.2.1.)
	Hoe sterker een systeem, hoe meer mogelijkheden het heeft om input te verwerven en hoe minder groot de interne verdelingsproblemen zijn, hebben we beschreven als gevolg van het sociale systeem. Dat geldt ook op staatsniveau.
	Dus is er de algemene tendens het accent te leggen op het verkrijgen bovenop het verzorgen (de binnenlandse bestedingen).
	Dus wordt het accent gelegd op innovatie hetgeen leidt tot speerpunten in het beleid .
	Dus wordt het accent gelegd op samenwerking. Hoe groter het systeem, hoe makkelijker het is om input te verkrijgen en aldus de verdelingsproblemen en/of onderlinge conflicten te beperken, aldus dachten Adenhauer en de Gaulle.
	Dus, willen we meetellen in de wereld, dan moeten Europese landen samenwerken. Dan kunnen we meedoen in de G8 met potentieel krachtige landen als Amerika, Brazilië, Rus-
	land, India, China, Zuid Afrika, Oost Europa en Turkije. Dan kunnen we trans-Atlantische vrijhandel- en investeringsverdragen sluiten .
	Dan hebben we een grote markt binnen Europa en wereldwijd meer mogelijkheden Dan kunnen we onze veiligheid vergroten met het oog op de geopolitieke verhoudingen. Dan kunnen we wellicht grenzen stellen aan mondiale multinationals.
	En bij het verkrijgen spelen dezelfde mechanismen een rol, denk bijvoorbeeld aan de waarnemingsleer .
	9.2.2. Bij het verzorgen
	Ook voor de staat geldt. Dat wat je hebt, wat je hebt toegelaten in je systeem, kun je niet laten verslonzen Dat wat je toelaat in je bestaan, moet je of gebruiken of verzorgen. Je hebt daarvoor bij wijze van spreken een zorgplicht.
	Die zorgplicht dreigt in gevaar te komen – naar gezegd wordt - door bedreigende handelsverdragen of door een te grote toeloop van vluchtelingen dan wel gelukzoekers.

	De verzorgingsplicht dwingt tot een dubbele moraal. Je kunt niet met iedereen op de wereld solidair zijn.
	De vraag is bepalend wat wel en wat niet tot het sociale systeem behoort ofwel, welk sociaal systeem men hanteert. Zie bijlage 15. Solidariteit.
	Optimale grootte
	Zoals op organisatieniveau er een streven is (geweest?) naar groter en groter, zo geldt dat ook en nog steeds op staatsniveau .
	Steeds meer landen willen zich aan sluiten bij Europa. Het beheersingsvraagstuk ligt ook daar nu op tafel. Hoe groter, hoe meer inputmogelijkheden, met als gevolg meer vrijheidsgraden, meer probleemoplossend vermogen. Maar men kan ook te groot worden....
	In Europa zien we een toenemende tendens tot regionalisering. (Schotland, Baskenland, Catalonie, Brexit om een paar voorbeelden te noemen).
	Stabiliteit
	Het verzorgen impliceert het streven naar stabiliteit.
	Op alle sectoren roepen snelle veranderingen weerstand op.
	Dat geldt op individueel niveau. Dat geldt op organisatieniveau. Dat geldt ook op staatsniveau. Het plotseling wijzigen van het beleid of subsidieregelingen roept onmiddellijk het verwijt op van onbetrouwbaarheid.
	Een verandering in 1 sector heeft effecten op andere sectoren. Dan is er dus weerstand te verwachten. Er zijn altijd belangengroepen die bezwaar maken tegen veranderingen.
	Voorbeeld, de huizenmarkt zou inklappen bij een te snelle invoering van het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek en vele huizenbezitters zouden in grote financiële nood komen. Ook verregaande ingrepen in de sociale zekerheid vergen een zekere mate v...
	Een ander voorbeeld: Toenemende Europese samenwerking brengt grote veranderingen met zich mee. Het tempo van de veranderingen kan echter niet te snel gaan, De bevolking moet het tempo wel bij kunnen houden en accepteren .
	De regering verdedigt daartoe haar beleid om de acceptatie te vergroten. Ook in de Zuid Europese landen is er verzet hoewel de Noord Europese landen denken dat juist zij vooral moeten inleveren en de zuidelijke profiteren.
	Het is moeilijk veranderingen aan te brengen.
	Het resultaat is dat voorstanders van de veranderingen vinden dat alles veel te traag gaat. Bepleit wordt het aantal procedures te beperken en te bekorten. Velen zien ook crisis situaties als een mogelijkheid om verregaande veranderingen in te voeren.
	Voorwaarden voor het succesvol invoeren van veranderingen zijn het lef en het leiderschap dat vereist is om verregaande veranderingen in te voeren en een gezamenlijk toekomstperspectief.
	Een van de oorzaken van de moeilijkheid om veranderingen door te voeren, zo maakt het model duidelijk, is het ontbreken van belangengroepen die de sector tijd vertegenwoordigen. We hebben wel informatie over het belang van de factor tijd, bijvoorbeeld...
	9.2.3. Het gebruiken

	Juist bij het gebruiken staat de prioriteitstelling centraal.
	Bij het beschrijven van de organisatie hebben we drie niveaus van legitimering onderscheiden en wel
	- het accent op 1 taakblok, bijvoorbeeld profit of plezier in het werk zelf (het aanbod)
	- het accent op 1 taakblok (profit) maar normen m.b.t. andere (people en planet)
	- het accent op een aantal gelijkwaardige taakblokken zoals profit, people en planet
	Bij de staat gaat het thans vooral om profit, de financiële variabele, om het Bruto Nationaal Product. Wel worden normen gesteld aan het streven naar een optimaal Nationaal product, bijvoorbeeld via het goedkeuren van de CAO’s (people) of de milieuwet...
	Profit, people en planet zijn gelijkwaardig bij het streven naar duurzaamheid en naar het bruto nationaal geluk. Het verschil ligt in het feit dat bij het bruto nationaal geluk meerdere sectoren/ variabelen in ogenschouw worden genomen .
	Om dit met een voorbeeld duidelijk te maken. De olieramp in de golf van Mexico wordt allerwegen gezien als een milieuramp. Het is dus een negatief element in termen van het bruto nationaal geluk. Toch kan het in termen van het bruto nationaal product ...
	9.2.4. Het verwijderen
	Ook bij de staat geldt dat iedere variabele tot output leidt. Nederland exporteert een veelheid van goederen en diensten. De prioriteit ligt bij de export of het verbod op export.
	Verwijderen betreft tegenwoordig ook het wegsturen van illegalen en ongewenste vreemdelingen.
	9.3. Systeemkenmerken
	9.3.1. Cultuurkenmerken
	Iedere activiteit die regelmatig en/ of met hoge prioriteit wordt uitgevoerd leidt tot cultuurkenmerken. Alle persoonskenmerken die bij het individu genoemd zijn. zijn als culturele kenmerken ook van toepassing op een staat (zie voor een aantal persoo...
	A. Kenmerkend voor het geheel
	Kenner van de Nederlandse volkscultuur Prof. Herman Pleij stelt  dat de Nederlandse volksaard zich kenmerkt door pragmatisme, als gevolg van de internationale handel. De mentaliteit is die van de burger en de koopman: tolerantie, inschikken en pragmat...
	Het calvinisme versterkte de individualistische, vrijheidslievende koopmansgeest. Kooplieden willen geen baas boven zich en calvinisten geen vorst die zegt wat ze moeten geloven.
	Dat verhindert niet dat er een sterk saamhorigheidsgevoel heerst. Dat komt voort uit het besef dat het belangrijk is om in een land vol individuen de boel bij elkaar te houden.
	Deze benadering beschrijft de cultuur van Nederland als geheel, als een culturele identiteit. Daartegenover staan uitspraken als “De Nederlandse identiteit bestaat niet“.
	Onder een culturele identiteit verstaan we de voor het sociale systeem kenmerkende prioriteitsverhouding van de subsystemen, de typische concretiseringen in activiteiten en de bijpassende houdingen.
	B. Kenmerkend voor de kolommen
	Zoals mensen en organisaties meer of minder introvert of extravert kunnen zijn, zo geldt dat ook voor organisaties en staten.
	Als voorbeeld: Er zijn partijen die juist het extravert zijn bepleiten. Europese samenwerking of meer ontwikkelingshulp zijn wat voorbeelden. Andere bepleiten meer het oplossen van problemen in Nederland zelf en het sluiten van de grenzen.
	C. Kenmerkend voor de variabelen
	Ook een staat kan gekenmerkt worden door zijn prioriteiten met als voorbeelden:
	Nederland als
	* handelsland   (aanbod, leveranciers, klanten)
	* een land van dominees    (legitimering, normen en waarden)
	* verzorgingsstaat  (Intimi, Visie op de wenselijke samenleving)
	Visie op de wenselijke samenleving
	Soort zoekt soort is op individueel niveau een bekend gegeven. Het gaat om gelijke prioriteiten, gelijksoortig gedrag met gelijksoortige normen en waarden en gelijksoortige persoonskenmerken. Dat maakt communicatie met anderen makkelijker .
	En mensen die zich anders gedragen, worden via de sociale controle tot “vrijwillige aanpassing gedwongen“. Zo niet volgt er een uitsluitingproces. (De basis van pestgedrag).
	Een uiterst actueel en belangrijk cultuurkenmerk is bij het verkrijgen van intimi of men de voorkeur geeft aan omgang met gelijkgezinden dan wel aan tegenpolen. Dat geldt tussen mensen onderling. Dat geldt ook voor de verhouding tussen groeperingen in...
	Veel mensen met dezelfde cultuur willen het liefst bij elkaar wonen en mensen met een andere cultuur weren. Het zijn de xenofoben. Ook zijn er mensen die graag met niet soort genoten omgaan. Het zijn de xenofielen. Ook dat wordt uitgewerkt in bijlage 30.
	De mate van gewenstheid van sociale controle bepaalt of men kiest voor een uniforme of een pluriforme samenleving.
	D. Kenmerkend voor subsystemen
	* als bestuursvorm              monarchie, nr.3

	* als verzorgingsstaat            intimi, nr.26
	* strijdend tegen het water    grond, nr.53 en nr.54
	E. Kenmerkend voor besturingssysteem
	Democratisch, transparant, poldermodel
	9.3.2. Integratie en systeemscheiding

	De mate van integratie of de mate van systeemscheiding bezien we
	* op systeemniveau
	* op uitvoerend niveau en
	* op cultureel niveau
	Op systeem niveau
	Ieder subsysteem streeft naar een zo groot mogelijke mate van autonomie. De wederzijdse afhankelijkheid heeft voor- en nadelen. Maar in principe is ieder subsysteem onderdeel van het geheel.
	Het is de taak van de regering de eenheid te bevorderen en te bewaken.
	Coördinatie.
	Iedere nationale staat heeft ministers die verantwoordelijk zijn voor 1 of meer subsystemen. Wat wenselijk is voor het ene subsysteem is soms nadelig voor het andere. Dat vereist coördinatie. Sterker nog, dat vereist communicatie en de bereidheid naar...
	Integratie van kerk en staat
	Zoals we reeds gezien hebben ( paragraaf 4.7 ) is de scheiding tussen kerk en staat dus altijd gradueel.
	Integratie financiële macht
	De financiële macht is echter slechts ten dele geïntegreerd. De zeggenschap over subsysteem 46, het verzorgen van het geld, berust niet bij de politici.
	De president van de Nederlandse Bank wordt weliswaar door de wetgevende macht benoemd maar is daarna onafhankelijk. Dat geldt ook voor de samenwerking in Europa. De president van de Europese Centrale Bank is eveneens onafhankelijk . En sluipenderwijs ...
	En de beslissingen van de ECB hebben, naast andere  factoren,  zeer vergaande effecten, al was het slechts via de rente, die laag gehouden wordt om de schulden van de zwakkere landen betaalbaar te houden ten koste van bijvoorbeeld de pensioenen.
	Of sterker nog, door het steeds meer bijdrukken van Euro’s zonder dekking (de gouden standaard is afgeschaft) ontstaat een economische luchtbel, die barst als het vertrouwen wegvalt. "Give me control of a nation's money and I care not who makes it's l...
	De financiële sector beschouwt, zich niet als onderdeel van het sociale systeem “Nationale staat“. De Amerikaanse dollar, het Britse Pond, de Russische Roebel zijn privé bezit. De directies van de Nationale Banken in Europa zijn onafhankelijk, evenals...
	Illuminati  streven – het is of zou een complottheorie kunnen zijn - een nieuwe wereldorde na, die hen duidelijk voor ogen staat evenals de weg om die te bereiken De stelregel is, een probleem te veroorzaken en het dan op te lossen op een wijze die he...
	Een van de machtsmiddelen is geld.
	De Bank of Engeland is privébezit, geen eigendom van Engeland, niet van het Britse koningshuis noch van de door het parlement gekozen regering. De city in Londen is evenals het Vaticaan in Rome een aparte, onafhankelijke staat.
	De Federal Reserve Bank in Amerika is privébezit. John F. Kennedy zou geprobeerd hebben via Executive Order 11110 zilvercertificaten in omloop te brengen, bankbiljetten van de United States, gedekt door hun waarde in zilver als tegenpool van de Federa...
	Op economisch gebied willen zij bereiken dat de regeringen zich zo diep in de schulden steken dat hen geen andere keus blijft dan zich bij de bevelen van de Illuminatie neer te leggen.
	Overigens is dat ook hun streven bij burgers. Dat is de reden dat er kortdurende periodes zijn waarin men gemakkelijk leningen kan afsluiten. Op het moment dat dan de schulden niet betaald kunnen worden, zijn de burgers afhankelijk.
	9.3.3. Vat vol tegenstellingen
	Alle 72 subsystemen strijden om de prioriteit. Daar zijn vele beschrijvingen van mogelijk. De strijd om de prioriteiten van de verschillende bestaansvelden kan duidelijk gemaakt worden aan de hand van de standpunten van de verschillende politieke part...
	Een markant voorbeeld betreft een citaat  over de vervalste VW milieutesten. “Dat het allemaal zo lang duurde, komt volgens Gerbrandy door een loopgravenoorlog tussen de oud-commissarissen Potocnik (Milieu) en Tajani (industrie). In feite was er sprak...
	Nog duidelijker is wellicht is wellicht een schets van het economendebat. Zie bijlage 29. Het economendebat. Enerzijds gaat het om de verhouding tussen de regering en de gehele financiële sector. We brengen in herinnering het gestelde over het privé z...
	De resultaten van de strijd tussen de verschilleden subsystemen verschuiven in de loop van de tijd.
	Als voorbeeld: De opkomst van de verzorgingsstaat en de afbraak ervan door het accentueren van de eigen verantwoordelijkheid van de burgers. We hebben reeds gezien
	dat het “zelf willen doen” of “voor je willen laten zorgen“ een persoonskenmerk is, dat ook leidt tot een politieke stellingname (voor of tegen pamperen) Maar bij het accentueren van eigen verantwoordelijkheid hoort ook de zorg om het anderen mogelijk...
	Foucault spreekt van governmentality. Mensen hebben de waarde van de eigen verantwoordelijkheid zich zo eigen gemaakt, dat ze niet meer beseffen dat hun condities daartoe niet vervuld zijn .
	Als voorbeeld: De invloed van opvattingen over het milieu is toegenomen.
	Als voorbeeld: De invloed van de kerken met hun morele kompas is de laatste decennia in Nederland afgenomen, terwijl in andere landen de strijd weer volop gevoerd wordt tussen een democratie en een theocratie.
	In een stabiele uniforme samenleving kan er enige tijd sprake zijn van stabiliteit en harmonie, zeker als die is afgesloten van de omgeving. Maar ook daar treden na verloop van tijd spanningen op die door sociale controle en of geweld beheerst worden.
	In een pluralistische samenleving zijn spanningen aan de orde van de dag. Spanningen worden daar het kenmerk van de stabiliteit.
	En harmonie wordt hoe dan ook verstoord in contacten met een niet stabiele omgeving.
	10. Besturingssysteem van de staat
	10.1. Kenmerken
	Tweetalig, De twee kapiteins op het schip
	Ook het besturingssysteem van de staat is tweetalig. Er is het formele systeem, neergelegd in de Trias Politica en het informele systeem, het sociale klimaat, de lobby van verschillende belangengroepen, en de achterkamertjespolitiek.
	Het formele circuit
	De staatsmacht in Nederland is vastgelegd in de Trias Politica. De Trias Politica is primair bedoeld om de vrijheid van burgers te beschermen. Voor de bescherming van zijn vrijheid is de burger aangewezen op de staat. Maar tegelijkertijd kan de staat ...
	De staatsmacht kan op verschillende wijze vorm gegeven worden. Denk aan democratie, dictatuur of theocratie, republiek of monarchie.
	In Nederland hebben we een democratische monarchie. De formele benadering van de regering, de provinciale staten en de gemeenteraden vindt plaats op basis van de verkiezingsuitslag van de verschillende partijen.
	Om een juist evenwicht te realiseren zijn er drie machten: De wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht.
	Het informele circuit
	Zoals het ego een alter ego heeft, het management een informeel circuit, zo geldt dat ook voor de regering. Er is een informeel circuit van achterkamertjespolitiek, van lobbyisten en van de stemming in het land.
	Spanningen formeel en informeel
	Juist de variabele tijd maakt duidelijk dat de regering het niet alleen voor het zeggen heeft. De tijd is er nog niet rijp voor. Noodzakelijk geachte reorganisaties en hervormingen zijn niet haalbaar als het sociale klimaat er nog niet rijp voor is. E...
	Beperkingen
	Beide besturingssystemen hebben hun beperkingen. Over de grilligheid van het sociale klimaat kunnen we kort zijn.
	Een fundamentele aanval op de staatsmacht komt uit de financiële en economische hoek. Enerzijds is er het gegeven dat er sprake is van systeemscheiding (zie paragraaf 9.3.2.) Maar anderzijds is er tussen topeconomen een discussie over de vraag of de o...
	In dit kader van de beperkingen speelt op het moment het afstaan van beslissingsrechten. De een wijst op de noodzaak, de ander wenst beperkingen. (Denk aan Burgercomite-EU.) De vraag is hoe lang een staat nog een staat is als de beslissingsruimte nauw...
	Hoe dan ook, Nederland, hoe sterk of zwak ook, is een sociaal systeem en dat is pas dood als het juridisch dood is, zoals een mens of een bedrijf pas dood is als er een juridische verklaring ligt die dat stelt. Nederland als juridisch systeem behoort ...
	Het systeem kan crashen
	De bevolking kan in opstand komen en wel zodanig intens dat de formele regering niet meer in staat is die opstand te onderdrukken. Denk aan de val van de Sjah in Perzie, de val van de Berlijnse muur of de Arabische lente.
	10.2. Vergelijking Trias Politica en het cybernetisch model
	Onderstaand poog ik een vergelijking te maken tussen de benadering van de Trias Politica en de benadering  binnen een sociaal systeem., hoewel ik beslist geen politicoloog ben.
	10.2.1. Vergelijken is moeizaam
	De Trias Politica is primair bedoeld om de vrijheid van burgers te beschermen. Om die bedoeling te realiseren zijn er drie machten. Ik heb getracht ze in onderstaand schema van het cybernetisch model te plaatsen.
	Een schematische vergelijking
	De wetgevende macht bepaalt primair het strategisch en kwaliteitsbeleid.
	De uitvoerende macht staat primair voor het structurerend en uitvoerend beleid
	De rechtsprekende macht staat er primair voor om op basis van algemene regels geschillen te beslechten tussen de staat en de burgers en dus voor het sanctionerend beleid.
	Het blijkt dat het evaluatieve en bijsturende beleid zwak geregeld is, onder meer gezien
	* het feit dat een ingezette koers moeilijk gewijzigd kan worden
	* de geringe bereidheid om fouten te erkennen, (na het toegeven van enkele missers
	“bengelt de minister al snel“ hoewel formeel gezegd wordt dat het de bedoeling is van
	de fouten te leren
	* de moeilijkheid bij het evaluatieve beleid om onderscheid te maken tussen incidenten
	en structurele problemen en
	* het ontbreken van een minder zwaar middel dan dat van de parlementaire enquête
	De conclusie zou kunnen zijn dat het denken vanuit de Trias Politica en vanuit het model een andere wijze van benaderen is.
	10.2.2. Twijfels aan de effectiviteit
	Maar ook het uitgangspunt van de Trias Politica dat de burgers invloed hebben op de wetgevende macht door middel van de verkiezingen is discutabel.
	Compromissen
	De stemkeuze van de burgers wordt verzwakt door de noodzaak van compromissen op alle niveaus.
	En de waarde van die stemkeuze via de politieke partijen is zeer twijfelachtig. De invloed van de burgers op de wetgevende macht is minimaal.
	Democratie impliceert 1 stem per individu. Dat individu heeft een veelheid van prioriteiten. Er is geen enkele politieke partij die in alle opzichten dezelfde keuze maakt als het individu. Het individu moet dus een compromis sluiten tussen zijn visie ...
	Kiezen op een politieke partij is dus concessies doen aan je idealen. In een politieke partij streeft men naar een partijprogramma. Om het binnen die partij eens te worden moeten compromissen gesloten worden. Ook dat kan leiden tot verdere concessies ...
	Tenslotte wordt er een regering gevormd, waarbij ieder regeringsverklaring ook weer een compromis is.
	De essentie van de democratie is niet alleen “1 stem per individu“ maar vooral ook de bereidheid op alle niveaus compromissen te sluiten.
	Natuurlijke en rechtspersonen
	Zoals reeds gesteld zijn de intimi bij de staat niet de burgers maar de ambtenaren.
	De burgers zijn de klant die belasting betaalt om gebruik te kunnen maken van het aanbod van de overheid. Dat is een werkelijkheid die niet te ontkennen valt, gezien ook telkens weer de vraag of de overheid wel dat aanbod moet doen of het moet overlat...
	Ook de organisaties, rechtspersonen, zijn klant. De staat zien als een sociaal systeem maakte plotseling duidelijk dat ook organisaties klant zijn van de overheid. Ook zij betalen belasting waarvoor zij diensten terug krijgen zoals bijvoorbeeld een go...
	Nu wordt de inbreng van organisaties waargemaakt door de lobby, waardoor het enerzijds ondoorzichtig is en anderzijds leidt tot onbegrip bij de burgers en een kloof tussen de burgers en de politiek.
	De kloof tussen burgers en politiek
	De spanningen tussen de belangen van burgers en organisaties kunnen groot zijn. De verhouding 1 x per 4 jaar stemmen en dagelijkse lobby is te groot.
	Je zou kunnen zeggen dat het een weeffout is bij de Trias Politica en het denken over democratie om niet te regelen hoe deze niet natuurlijke rechtspersonen hun invloed kunnen doen gelden. Dat kon ook niet toen deze filosofische benadering door Montes...
	In dit kader dienen ook nog de internationals genoemd te worden die over budgetten te beschikken die het Bruto Nationaal Product van vele staten overtreffen. En zoals gezegd, wie de macht heeft, bepaalt wat goed en fout is.
	Ook zijn er de relaties, de andere staten, waarmee moet worden samengewerkt om internationale problemen aan te kunnen pakken. Ook dat is ondoorzichtig en leidt tot onbegrip. Waar men met andere staten afspraken heeft gemaakt, ofwel dus compromissen he...
	10.3. Concretisering cybernetisch proces

	10.3.1. De regering als strateeg
	Visie gewenst?
	De eerste vraag is of de regering een visie wil ontwikkelen dan wil handelen op basis van de ontwikkelingen in de situatie. Gaat de strateeg uit van een visie zoals normaliter van een strateeg die iets wil verwacht mag worden of stelt de strateeg zich...
	In hoeverre wil de regering de leider zijn van de natie en daarvan de koers en de richting bepalen, zoals een individu kan kiezen voor rolgedrag of voor zelfontplooiing en authenticiteit. Soortgelijk voor managers, zijn het volgers of marktleiders.
	Scope
	De tweede vraag is die van de scope. Ziet hij de natie zelf als uitgangspunt dan wel denkt hij zijn land beter te dienen als onderdeel van een groter geheel, in casus Europa .
	Prioriteiten
	De belangrijkste vragen daarna voor de strateeg zijn:
	1. welke procesvariabelen hebben de grootste prioriteit.
	Het maakt een groot verschil of in het beleid het primaat gelegd wordt
	* bij het verkrijgen,
	* bij het verzorgen,
	* bij het gebruiken,
	* bij het afvoeren,
	2. welke inputvariabelen hebben dan de grootste prioriteit
	In paragraaf 11.2.3. schetsten we het verschil in de prioriteit voor het Bruto Nationaal Product of het Bruto Nationaal Geluk.
	3. hoe dienen de activiteiten in de subsystemen vorm te krijgen
	Binnen ieder subsysteem is er discussie over de beste aanpak. Door de wederzijdse afhankelijkheid van de subsystemen liggen visie verschillen en tegenstellingen voor de hand. Die zijn makkelijker oplosbaar naarmate de antwoorden op de eerste twee vrag...
	en tenslotte
	4. welke culturele kenmerken zijn van belang
	Het zijn als het ware de randvoorwaarden waarbinnen gewerkt moet worden. De invulling daarvan wordt vooral gegeven door de ethicus.
	10.3.2. De ethicus in de regering

	Gedacht kan worden aan toetselementen als “ In hoeverre draagt de regering bij aan:
	* democratische staat met een pluralistische staatsvorm
	* scheiding van kerk en staat,
	* alleen de overheid heeft het recht om geweld te gebruiken.
	* een discriminatie verbod op basis van geloof, ras of etniciteit en
	* geen tolerantie voor religieus, seksistisch of etnisch geweld
	* gelijkwaardigheid man / vrouw
	* vrijheid van meningsuiting
	* recht op zelfbeschikking ofwel het streven naar vrijheid om je te gedragen zoals je wilt,
	met respect voor anderen, binnen wettelijke grenzen, zonder repressie van de sociale
	omgeving.
	* rechtszekerheid
	* iedere burger heeft recht op (minimale) bestaansvoorwaarden
	10.3.3 De organisator
	De organisator staat voor de vraag hoe het geformuleerde strategische beleid waar gemaakt kan worden.
	Wederzijdse afhankelijkheid van de departementen
	Voor wat betreft het beschikbaar stellen van het benodigde geld speelt vooral de Minister van Financiën de rol van organisator. Maar alle departementen dienen bun bijdrage te leveren. En die bijdrage wordt meestal voorwaardelijk gegeven in de zin dat ...
	Dat leidt noodzakelijkerwijze tot coördinatieproblemen want wat gewenst is vanuit het ene perspectief (variabele) is vanuit een ander juist ongewenst.
	De machtstrijd tussen departementen is dan ook een logische noodzaak.
	Waar deze zich terugtrekken in het kader van de systeemscheiding (bemoei je niet met ons terrein) of er samen niet uitkomen wordt de doener geconfronteerd met strijdige regelgeving.
	10.3.4. De doener

	Zoals op individueel de keuze is
	* iets zelf te doen,
	* te zoeken naar begeleiding of om
	* te delegeren.
	Zo staat de doener op staatsniveau voor de keus
	* het zelf te doen via staatsbedrijven (een PvdA standspunt)
	* het aan de markt over te laten (het VVD standpunt)
	* het maatschappelijk tussenveld te activeren (publiek private samenwerking (het standpunt van het CDA)).
	Uiterst relevant bij de doener is bovendien de managementstijl. Hierop gaan we in bij bijlage 26. en 32. Mensbeelden en managementstijl van de regering. Betoogd wordt dat er voornamelijk wordt gewerkt met het scientific management systeem (top down, g...
	10.3.5. De controleur
	Essentiële vraagstukken bij de controleur zijn:
	* de mate waarin zijn taak als belangrijk beschouwd wordt
	We hebben gezien dat “ het bijsturen “ in de Trias Politica niet bepaald een groot accent heeft en daarmee is de behoefte aan evaluatieve gegevens gering. En zelfs als er gegevens op tafel gelegd worden, wordt de periode waarover wordt gerapporteerd v...
	* de helderheid en consistentie van de regelgeving (kwaliteit organisator)
	Hoe meer de regelgeving tegenstrijdig is, hoe moeilijker de taak van de doener.
	Als op ieder vakgebied een eigen controleur werkzaam is, heeft de doener meer problemen. Aan de eisen van welke controleur moet hij voldoen? Het biedt de doener wel meer mogelijkheden zijn eigen gang te gaan. Zolang de controleurs van mening verschill...
	* zijn positie en mogelijkheden om informatie te verwerven
	In toenemende mate is er sprake van juridisering en schadeclaims bij gemaakte fouten. Dat verkleint de mogelijkheden om snel en eenvoudig informatie te verkrijgen. Inspecties worden dan ook regelmatig met een kluitje het riet in gestuurd . De houding ...
	* zijn onafhankelijkheid
	Wie betaalt, bepaalt. Denk aan de discussie over de positie van de controlerend geneesheer of die van de accountants.
	10.3.6. De beloner

	Het leven bestaat uit rechten en plichten.
	Verdient het vervullen van die plichten dan nog een beloning? Dat gedrag mag toch verwacht worden.
	En bij het niet vervullen van die plichten: Impliceert dat een repressief beleid met straffen of een signaal dat er een verbeteringsproces moet worden ingezet en dat verder preventie noodzakelijk is?
	Ook voor de overheid is het de vraag naar de verhouding tussen
	* repressie
	* analyse en werk voor een trouble shooter en
	* preventie
	10.3.7. De trouble
	shooter
	Als het fout is gegaan, moet nagegaan worden hoe dat veroorzaakt is en wat er aan gedaan moet worden om de zaak weer op de rails te krijgen. Dat is de taak van de trouble shooter.
	Als er iets mis gaat, is dat in een geïntegreerd sociaal systeem per definitie
	* het gevolg van een onjuist beleid dan wel van
	* ontbrekende middelen
	Alle subsystemen zijn daarbij wederzijds van elkaar afhankelijk. Het is onderling een zaak van geven en nemen. Een voorbeeld is uitgewerkt in bijlage 20. Integrale probleemanalyse.
	Bij een gedesintegreerd systeem
	Als er teveel “genomen wordt“ ontstaat er in een of meerdere subsystemen een versterkt streven naar een zekere mate van autonomie tot aan systeemscheiding toe. “Jullie zoeken het zelf maar uit“. Het systeem is gedesintegreerd. Er ontstaat steeds meer ...
	Het eerste wat een trouble shooter moet doen is het maken van een analyse.
	Een voorbeeld:
	Een zeer actueel probleem is de sympathie van sommige moslimjongeren in Europa voor IS, de Islamitische Staat.
	Betoogd kan worden dat de sympathisanten zich geen deel voelen van het sociale systeem van de Westerse samenleving. De Westerse samenleving staat voor onder meer, de waarden zoals reeds gesteld in paragraaf 10.3.2.
	Veel jongeren ervaren deze waarden niet. Zij constateren dat zij,alleen al door de plek waar ze wonen, minder mogelijkheden hebben tot scholing, werkgelegenheid en uitgaansvoorzieningen vergeleken met de jongeren die in het centrum wonen.
	Zij leven bovendien figuurlijk door de infrastructuur “ op een afgesloten eiland”
	Zij ervaren structurele achterstelling en bovendien dat zij het slachtoffer zijn van discriminatie op basis van etniciteit en religie. Omdat ze moslim zijn worden ze gediscrimineerd.
	De normen van het dominante systeem zijn hun normen niet meer.
	Het is dan ook niet verbazingwekkend dat zij regelmatig met de politie in aanraking komen. Voeg daar aan toe dat er vele moslims wonen met een eigen cultuur, die vaststellen dat de Westerse samenleving actief betrokken is bij de oorlog in het Midden O...
	De logische conclusie is dus, zich af te wenden van dat dominante sociale systeem en op zoek te gaan naar een eigen sociaal systeem met eigen normen en waarden.
	Het ligt voor de hand om die te zoeken bij hun moslimbroeders en dus lijkt het te gaan om religieuze waarden die zekerheid bieden. En die worden vooral door IS aangeboden.
	Wat kun je dus nu doen als trouble shooter, gesteld dat de analyse juist is?
	De beloner kiest voor repressie
	Ze behoren niet tot ons sociaal systeem, dus gevangen zetten of uitwijzen met het risico dat steeds meer jongeren zich geen deel meer voelen van het dominante sociale systeem en zich er tegen gaan afzetten.
	De strateeg kiest voor een nieuw beleid
	hoe kunnen we bereiken dat zij en andere jongeren zich weer deel weten van ons sociale systeem? Hoe kunnen we verdere radicalisering voorkomen? Ofwel, Hoe kunnen we de normen en waarden van de dominante cultuur ook voor hen laten gelden? Ofwel, hoe ku...
	10.4. Eisen aan het cybernetisch proces
	10.4.1. Met wie?


	Met wie in welke fase van het cybernetisch proces?
	Uitgaande van de benadering van het besturingssysteem als een cybernetisch proces dan moet er per fase van de besluitvorming bezien worden wie aan de besluitvorming deelneemt.
	De invloed van de burger in de strategische en normatieve fase  wordt in de Trias Politica voornamelijk gerealiseerd via de wetgevende macht en dus via het stemrecht. Zoals gesteld, over organisaties werd niet gesproken.
	De invloed van de burgers op de operationele en uitvoerende macht is veel minder duidelijk geregeld. Er zijn inspraakprocedures en er is een Wet over de Openbaarheid van het Bestuur. Maar de tendens is de inspraakmogelijkheden te beperken
	Relevant wordt dan welk managementsysteem de overheid hanteert. Het lijkt erop dat het voornamelijk gebaseerd is op het scientific management model.
	De invloed van de burgers op de rechterlijke macht wordt gestalte gegeven in de dagelijkse rechtspraktijk. De vraag of de rechtspraak voldoende toegankelijk is, zeker voor de sociaal zwakkeren, wordt door onder meer de pro deo advocaten duidelijk nega...
	De invloed van de burgers op de organisatie van de rechtspraak is zeker geen schoolvoorbeeld van een optimaal proces. Denk bijvoorbeeld aan de duur van de procesgang of de inbreng van de slachtoffers. Slechts zeer geleidelijk komen veranderingen tot s...
	Evaluatieve macht
	Opvallend is, dat er geen onafhankelijke evaluatieve macht is tenzij de onafhankelijke ombudsman als zodanig gezien moet worden. Hij heeft echter slechts adviserende bevoegdheid.
	Niet beweerd kan worden dat het beleid niet geëvalueerd wordt want we hebben een rekenkamer, toezichthouders, inspecties, lobbygroepen, media en onderzoekers, klokkenluiders en tenslotte de parlementaire enquête maar de prioriteit ligt toch meer bij h...
	Sanctionerende macht
	Deze is expliciet geregeld in de rechterlijke macht en het feit dat toezichthouders als de Autoriteit Consument en Markt “ sancties kan opleggen.
	De staat heeft het monopolie op geweld. Dat voorrecht is ontstaan als reactie op religieuze conflicten .
	Bijsturende macht
	In principe is dat geregeld via de wetgevende macht, die beleidswijzigingen kan afdwingen. Het meest kenmerkende van de regering is, bijna per definitie, het accent op het strategische beleid en het korte termijn denken. Men moet immers herkozen worde...
	In het normatieve beleid zijn nauwelijks “points of no return” bepaald.
	10.4.2. Met welke informatie
	Per fase is informatie vereist. In het strategisch beleid moeten ontwikkelingslijnen geschetst worden op basis waarvan visies ontwikkeld worden. Wat zijn de mogelijkheden en risico’s?
	De regering laat zich daarbij ondersteunen door de adviesorganen en het laten doen van onderzoek.
	En zo verder. Iedere fase vraagt andere informatie. En die moet dan ook nog aan allerlei eisen voldoen.
	Burgers en organisaties hebben invloed door te lobbyen bij de politieke partijen en de regering, door het geven van informatie en inbreng te geven in adviesraden zoals de Sociaal Economische Raad of het sectoraal overleg.
	Andersom kan ook de regering door het geven van informatie de burgers ondersteunen en of tevreden stellen.
	10.4.3. Hoe te besluiten? Democratie
	De besluitvorming vindt plaats in de Ministerraad, alsook in de tweede en eerste kamer.
	De besluitvorming kenmerkt zich door het sluiten van compromissen. Telkens is de vraag, voor welk compromis is de vereiste meerderheid te vinden.
	Een regering met een vaste meerderheid in de eerste en tweede kamer heeft in het regeerakkoord op een groot aantal terreinen compromissen gesloten. Het effect is dat de oppositiepartijen nauwelijks nog invloed hebben.
	Visie op de democratie
	We hebben gezien dat regeringen enerzijds verantwoordelijk zijn voor de nationale staat en anderzijds verantwoording dragen voor grotere samenwerkingsverbanden. Het is onduidelijk welke scope, welk sociaal systeem prioriteit heeft.
	We hebben gezien dat de staatsmacht beperkt is (1 van de 72 subsystemen) en door sommigen zelfs als ongewenst wordt beschouwd.
	We hebben gezien dat sterkere subsystemen ter wille van het gehele systeem een bijdrage moeten leveren aan de zwakkere als gevolg van de wederzijdse afhankelijkheid maar daartoe slechts min of meer bereid zijn.
	We hebben gezien dat ten gevolge van de systeemscheiding op financieel gebied de macht van de Minister van Financiën ontoelaatbaar is verkleind.
	We hebben gezien dat het bijsturend veranderingsbeleid een uiterst zwakke schakel is.
	We hebben gezien dat de benadering van de Trias Politica ontoereikend is. We hebben gezien dat niet alleen burgers maar ook organisaties het recht hebben om invloed uit te oefenen. Ook niet natuurlijke rechtspersonen maken een wezenlijk deel uit van h...
	De werkelijkheid is dat ook niet natuurlijke rechtspersonen zoals bedrijven en belangenorganisaties (werkgevers-, werknemers- en sectorale organisaties) in een sociaal systeem op staatsniveau gezien moeten worden als klanten. Zij hebben dus het recht ...
	Dat doen zij niet via het uitbrengen van een stem maar door lobby en deelname aan het overleg. De praktijk laat ook zien dat het gebeurt. Denk aan hun inbreng bij het tot stand komen van het regeerakkoord onder meer door het inbrengen van informatie. ...
	We hebben gezien dat religieuze conflicten, waarbij sprake is van een absolute moraal, niet door politici kunnen worden opgelost.
	We hebben verder gezien dat een noodzakelijk aspect van het begrip democratie de bereidheid is, om compromissen te sluiten. Burgers kunnen niet anders. Zij moeten hun stem uitbrengen via een politieke partij. Dat geldt ook voor niet natuurlijke rechts...
	We hebben gezien dat wetten het resultaat zijn van onderhandelingen waarbij compromissen worden gesloten. We hebben gezien dat machtige organisaties een grote invloed hebben op de inhoud van die wetten, ja soms zelfs concepten aanleveren. Het is dan o...
	We hebben gezien dat de managementstijl van de regering vooral top down is en als scientific management gekenmerkt kan worden terwijl verbaal de eigen verantwoordelijkheid wordt geaccentueerd, overigens zonder de middelen om die verantwoordelijkheid w...
	Op grond van het voorgaande is het niet verbazingwekkend dat er een kloof is tussen de burgers en de politiek. Referenda en gekozen burgemeesters zijn hiervoor geen oplossing.
	11. Interacties
	Interactie tussen sociale systemen
	Ieder sociaal systeem heeft input nodig. Die input kan als output door andere sociale systemen geboden worden. Dat kan voor een fair price maar het kan ook anders. Uitbuiting en afwenteling van problemen op anderen zijn maar en paar trefwoorden in dit...
	Daarbij onderscheiden we drie soorten interactie en wel:
	* informatie uitwisseling en
	* communicatie
	* machtsmisbruik
	Er is een wezenlijk verschil tussen informatie uitwisseling en communicatie. Bij de
	eerste wordt het sociaal systeem niet bedreigd; bij de tweede moeten de grenzen
	worden opengesteld, hetgeen risico’s met zich mee brengt.
	Machtmisbruik impliceert communicatie voor de een en informatieuitwisseling voor de ander.
	11.1. Informatie-uitwisseling
	Het merendeel van alle interacties betreft uitwisseling van informatie
	De uitwisseling verloopt via standaardprocedures en vastliggende rolverwachtingen, die wederzijds worden geaccepteerd. Ieder blijft in zijn eigenwaarde, hoewel de één een hogere positie in de pikorde kan hebben dan de ander. In termen van het model wo...
	11.2. Communicatie
	Begrip
	Communicatie impliceert het streven naar gezamenlijkheid. De communicatie betreft in eerste instantie het besluit om tot onderlinge afstemming te willen komen

	Communicatie is meer dan informatie-uitwisseling. Communicatie impliceert afstemming. Communicatie impliceert het open stellen van zichzelf voor het andere sociale systeem. Minimaal een van beide moet bereid zijn tot verandering van standpunt of van h...
	Conflicten zijn binnen een systeem, dus iets gemeenschappelijks, relatief makkelijker op te lossen via communicatie dan tussen los staande systemen. De wens het gezamenlijke te behouden, leidt tot een grotere inzet. Dat leidt er verder toe, dat om con...
	Communicatie impliceert de bereidheid tot veranderingen van mening en dus van verandering in het gehele sociale systeem. Het is duidelijk dat dit soms een moeizaam proces is, zeker bij mensen die dogmatisch denken en dus nauwelijks openstaan voor nieu...
	Dit impliceert dat geen enkele therapeut alle soorten problemen kan behandelen. Iedere therapeut heeft zijn grenzen.
	Omvang
	11.2.1. Communicatie, een moeizaam proces
	Communicatie vergt de bereidheid om de standaard inputcontrole los te laten en open te gaan staan voor het nieuwe. Dat is moeizaam.
	* vanwege de weerstand om zich open te stellen in het streven naar stabiliteitsbehoud.
	* vanwege de onduidelijkheid. Iedere verandering in een bestaansveld kan onvoorziene effecten hebben voor alle andere velden.
	* vanwege de pikorde. De machtigste kan zijn wil dwingend opleggen en zichzelf buiten schot houden. Dat roept verzet op want het is in strijd met het gevoel van eigenwaarde.
	G= f (P1 + p2) . Machtmisbruik ligt op de loer.
	* maar vooral vanwege de gecompliceerdheid van het communicatieproces.
	Communicatie impliceert meerdere gesprekken gelijktijdig.
	Zoals gezegd zijn er twee kapiteins op ieder schip. Dat impliceert bij een gesprek tussen twee personen dat er 4 kapiteins iets willen zeggen. Het moet duidelijk zijn wie aan het woord is en wie luisteren.
	A en B praten met elkaar in de verstandstaal maar zenden tegelijkertijd signalen uit in de gevoelstaal. Het gaat om de aandachtsverdeling tussen inhoud en proces.
	Schematisch:
	A               B
	++++++++++++ ++++++++++++
	+       +     +           +
	+  verstand       +    ( +    verstand    +
	+      +    ( +           +
	++++  ((  ++++   ++++  ((  ++++
	+     +   +       +
	+    gevoel    +     ( +     gevoel       +
	+     +     ( +             +
	++++++++++++ ++++++++++++
	Dus
	van A naar B:  verstandelijk; en          van B naar A: verstandelijk
	van A naar B:  gevoelsmatig; en         van B naar A: gevoelsmatig
	Binnen A: van verstand naar gevoel;  Binnen A: van gevoel naar verstand
	Binnen B: van verstand naar gevoel;  Binnen B: van gevoel naar verstand
	Wat betekent wat A zegt nu precies voor mij? Wat voor consequenties heeft dat?. Dat vergt soms enige bedenktijd en dus een stilte in het gesprek. De informatie moet verwerkt worden voordat men antwoord kan geven .
	En dan moet men ook nog zo goed mogelijk signaleren of de ander gehoord en begrepen heeft wat gezegd en bedoeld is. En dat betreft zowel de inhoud als het gevoel .
	Zonder luisteren en zwijgen komt er geen gesprek . Zonder luisteren en zwijgen gaan de twee verstandelijke kapiteins steeds harder hetzelfde naar elkaar roepen.
	Hoe eerder onbegrip in de communicatie gesignaleerd wordt hoe kleiner de kans dat deze misloopt. Dat vergt een voortdurend switchen van de aandacht van inhoud naar proces.
	11.2.2. Verbaal gedrag en non verbaal gedrag
	Soms is wat men zegt in tegenspraak met wat men fysiek uitdrukt. Het non verbale is doorgaans meer overtuigend.
	Volgens Robbins in ‘Je ongekende vermogens’ is de effectiviteit van de communicatie voor 7 % afhankelijk van wat U zegt, voor 38 % van uw stemtoon en voor 55 % van uw lichaamstaal (een weerspiegeling van uw interne taal, van uw gevoel, van uw onbewust...
	Zonder woorden kan soms meer duidelijk gemaakt worden dan met woorden. Van dit gegeven maken Gestaltpsychologen een dankbaar gebruik in therapie processen. Zij doorbreken daarmee het “ Ziende blind en horende doof gedrag“.
	Sommigen zien bovendien seks als non verbale communicatie.
	Seks kan vooral betrekking hebben op variabele 3, nature, waarbij het accent ligt op het lichamelijke, dus op eros. Maar ook kan het betrekking hebben op variabele 7, het contact tussen intimi, op amor dus. Teleurstellingen op sexueel gebied zijn veel...
	11.2.3. Groeipijnen
	Tegenstellingen moeten in het communicatieproces worden opgelost. Bij belangrijke kwesties leidt dat tot groeipijnen. Het streven naar stabiliteit moet meer of minder losgelaten worden. En bedenk wel, een verandering in 1 bestaansveld heeft effecten v...
	Afhankelijk van wat beide systemen gezamenlijk nastreven en hoe belangrijk ze dat vinden hebben ze er die pijn voor over. In de praktijk zie je dat soms bij echtparen die jarenlang met elkaar getrouwd zijn. Zij zijn naar elkaar toegegroeid en hebben e...
	Mensen kunnen van gedrag veranderen, anders zou men het nooit eens kunnen worden over de probleemaanpak.
	Maar dat is nog iets geheel anders dan van karaktertrek veranderen. Maar ook dat kan! Zoals de oude karaktertrek (korte termijn denken)is ingesleten, zo kan ook een nieuwe karaktertrek (meer lange termijn denken) “inslijten”.
	Maar geen enkele karaktertrek is geïsoleerd. Alles hangt met alles samen. Een wijziging van iedere karaktertrek brengt ook wijzigingen met zich mee in andere karaktertrekken.
	Zie de karaktertrekken als schroeven waarmee een persoonlijkheid in elkaar geschroefd is. Als je een schroef losmaakt heeft dat gevolgen voor het geheel. Daarom is veranderen van karaktertrek ook zo moeilijk. Maar het kan wel.
	De ervaring leert dat om de stabiliteit van de persoonlijkheid te handhaven, men eerst nog meer star vasthoudt aan de oude karaktertrek en dan opeens ver vooruit schiet naar de nieuwe. De remmen zijn bij wijze van spreken los gelaten. Veranderen gaat ...
	In het voorbeeld: Van korte termijn denken naar nog meer korte termijn en dan opeens naar lange termijn. Na verloop van tijd verschuift dat verder naar nog meer lange termijn, als de omstandigheden daartoe gunstig zijn of men valt weer terug in het ko...
	11.2.4. Soms nauwelijks mogelijk.
	Het zijn geen communicatie fouten maar toch kan niet iedereen met iedereen communiceren. Dat kan het gevolg zijn van verschillende factoren zoals:
	* Inconsistentie
	Als een van beide gesprekspartners inconsistent is, dat wil zeggen dat er geen harmonie is tussen het inhoudelijke standpunt en het gevoel, kan men eindeloos blijven praten. Telkens komen er nieuwe bezwaren op tafel, al was het slechts om tijd te winn...
	Om een concreet voorbeeld te geven: Probeert U eens een huis te kopen van een echtpaar (Op dat moment dus 1 sociaal systeem) waar van slechts de een echt wil verkopen en de ander niet. Als het echtpaar niet tot een gezamenlijk besluit kan komen kan he...
	* Begripsverwarring.
	Woorden hebben niet voor iedereen een zelfde betekenis. Dat kan zowel inhoudelijk als gevoelsmatig zijn. Dat is bij goed communiceren wel oplosbaar maar het kan even duren voor men beseft dat er sprake is van een misverstand.
	* Verschillen in uitgangspositie.
	Iedereen vertrekt vanuit de eigen levenservaring en heeft zijn eigen referentiekader. Als de referentiekaders te zeer verschillen wordt communicatie erg problematisch. Zie de anekdote in de voetnoot .
	* Concreet of abstract
	Mensen kunnen aanzienlijk verschillen in de mate waarin zij concreet dan wel abstract kunnen denken. Mensen die concreet denken hebben meer woorden nodig omdat zij de gehele situatie willen beschrijven. Mensen die abstracter denken, hebben aan een paa...
	* Verstand of gevoel
	Er zijn verstandsmensen en gevoelsmensen. De verschillen zijn veelal slechts gradueel maar bij grote verschillen wordt het moeilijk.
	Maar er zijn ook mensen die – aangeboren- meer of minder gevoelsblind zijn . Iemand die in ernstige mate gevoelsblind is, kan moeilijk communiceren met een gevoelsmens.
	* Fysieke beperkingen
	Denk bijvoorbeeld aan gehoorproblemen. Mensen met gehoorproblemen willen dat soms niet toegeven en doen alsof ze gehoord hebben wat er gezegd is.
	* Onderlinge afstemming van karakterkenmerken
	Nemen we een willekeurige karaktertrek, bijvoorbeeld het tijdsperspectief. Er zijn mensen met een korte termijn perspectief en anderen met een lange termijnperspectief. Bij het samenwerken moet dat op elkaar worden afgestemd.
	11.2.5. Afstemming van karaktertrekken
	Verschillen in visies of persoonlijkheidskenmerken moeten op elkaar worden afgestemd. Bepalend daarbij is de mate waarin. De mate waarin is vooral afhankelijk van wat met de communicatie bereikt moet worden. In sommige gevallen is het gewenst dat er e...
	Nemen we een willekeurige karaktertrek, bijvoorbeeld het tijdsperspectief. Er zijn mensen met een korte termijn perspectief en andere met een lange termijnperspectief. Bij het samenwerken moet dat op elkaar worden afgestemd.
	Stel dat we een 5 punt schaal hebben en 1 staat voor een zeer korte termijn perspectief en de 5 voor een zeer lange termijn perspectief.
	Stel persoon a kiest voor een korte termijn, nr. 2 en persoon b voor een lange termijn, nr. 4 Welke aanpak wordt dan gemeenschappelijk?
	Ze moeten het nu samen eens zien te worden.
	persoon a     samen ?    persoon b
	1 2 3 4 5     1 2 3 4 5    1 2 3 4 5
	De ene persoon kan meer flexibel zijn dan de ander en kan over meer gedragsalternatieven beschikken. Anderen zijn wat star en kunnen slechts 1 of maximaal 2 mogelijkheden benutten.
	Ook binnen ieder sociaal systeem zijn variaties mogelijk. In het ene subsysteem is men flexibel, in het andere beslist niet.
	Mensen kunnen veranderen.
	Als er pressie wordt uitgeoefend, bijvoorbeeld om te verschuiven in het voorbeeld van 3 naar 4, is het effect in eerste instantie om te verschuiven in de ongewenste richting, dus naar positie 2. Maar als de pressie sterk genoeg is, dan schiet men tijd...
	Iedere situatie kan andere karakter of cultuurkenmerken vereisen. Hoe meer flexibel per kenmerk hoe meer in verschillende situaties goed gefunctioneerd kan worden.
	Bij vrijwillige communicatie moeten barrières worden overwonnen tot de mate waarin het voor het doel van de samenwerking noodzakelijk is.
	Maar bij gedwongen samenwerking, - het kan niet anders gezien de omstandigheden, - moet bovendien de weerstand tegen de gedwongen situatie worden opgeheven. Er is dan geen behoefte aan het ontwikkelen van “een wij- gevoel“.
	Bij de zwakkere is er de angst voor verdere achterstelling. Bij de sterkere angst voor positieverzwakking. Achterstand leidt tot verdere achterstelling.
	Een positioneel sterkere kan met gemak een positioneel zwakkere dwingen. De zwakkere zal proberen dat af te houden en zijn systeem gesloten te houden maar de kans dat het lukt is niet zo groot. De kans op machtmisbruik is groot.
	De ander wordt gezien als een object, dat moet doen wat er van verlangd wordt. Wat de ander denkt of voelt of wil is volledig onbelangrijk voor de machtshebber.
	Bij machtsmisbruik wordt de ander overweldigd en heeft niets in te brengen, maar
	het verzet smeult . Machtsmisbruik kan leiden tot opstand.
	De sterkeren moeten altijd inleveren voor de zwakkeren. Dat doen de sterkeren slechts dan en dan alleen, als zij daar voordelen in zien
	Het onderdrukken van de weerstand van de zwakkeren vergt ook energie. Soms zoveel dat de zinvolheid daarvan ter discussie gesteld kan worden.
	Pas dan ontstaat er communicatie.Bij communicatie is het de intentie dat de sociale systemen een gezamenlijk nieuw systeem tot stand brengen, waarbij tegenstellingen worden overwonnen. Communicatie kan leiden tot duurzame vrede. Bij machtsmisbruik is ...
	11.4. Contacten tussen meerdere personen
	Bij contacten tussen meerdere personen gelden dezelfde wetmatigheden
	Ieder mens is uniek en in een groep kunnen er dus grote verschillen zijn.
	Is communicatie tussen twee mensen als gecompliceerd, de communicatie tussen meerder personen is dus nog gecompliceerder.
	In iedere groep heerst een bepaalde groepscultuur, die bepaalt welk gedrag sociaal wenselijk is. De opvattingen van de groepsleden zelf kunnen aanzienlijk verschillen van die welke men meent dat die in de groep sociaal wenselijk zijn. Dat maakt commun...
	Iedereen in de groep streeft ernaar zijn positie veilig te stellen en zijn belangen zo goed mogelijk te behartigen. Daarbij heeft ieder ook een eigen kundigheden en eigen stijl met name ook voor wat betreft het hanteren van spanningen. Ter wille van h...
	Ook ontstaan er complicaties omdat dan coalitievorming mogelijk wordt .
	Ondanks deze gegevens blijven dezelfde wetmatigheden, als hier voor beschreven. van toepassing. Ook zijn er methoden ontwikkeld om die wetmatigheden te hanteren zoals door de rol van de voorzitter, iedereen systematisch het woord geven en zo verder.
	De kunst is de capaciteiten van ieder groepslid optimaal te benutten.
	* Een groepslid dat weinig zegt maar goed luistert maakt als hij dan wat zegt veelal heel zinnige opmerkingen. Maar veelal wordt hij niet gehoord en heeft niet de kracht de aandacht op te eisen.
	* Het is niet onwaarschijnlijk dat er onderwerpen aan de orde komen die voor de een meer interessant zijn dan voor de ander. Het is veelal effectief als de “niet zo geïnteresseerde luisteraars“ hun aandacht concentreren op het groepsproces en bij prob...
	11.4.1. Communicatieproblemen voorkomen
	Op individueel niveau
	Soort zoekt soort is op individueel niveau een bekend gegeven. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat “soort zoekt soort“ ook geldt in de liefde. Mensen bouwen graag een veilig nestje .
	Het gaat om gelijke prioriteiten, gelijksoortig gedrag met gelijksoortige normen en waarden en gelijksoortige persoonskenmerken. Dat maakt communicatie makkelijker.
	En mensen die zich anders gedragen worden via de sociale controle tot “vrijwillige aanpassing gedwongen“. Zo niet volgt er een uitsluitingproces. (De basis van pestgedrag).
	Dat geldt ook in de verhouding mens en organisatie.
	De organisatie moet qua doelstellingen en klimaat wel bij de medewerker passen.
	Het alternatief is dat het individu zich voortdurend moet aanpassen. Zoals mensen verschillen van karaktertrekken, zo verschillen organisaties eveneens van cultuurkenmerken. Die cultuurkenmerken bepalen of mensen zich thuis voelen in een organisatie. ...
	Primair betreft dat de prioriteiten. Een milieufreak past niet in een vervuilend bedrijf. Het betreft ook de managementcultuur die samenhangt met de aard van de productie of van de te leveren dienst heeft. (bijvoorbeeld niet iedereen kan werken met de...
	Dat soort zoekt soort principe geldt ook voor wat betreft de verhouding tussen de burgers en de staat. Mensen met dezelfde cultuur willen het liefst bij elkaar wonen. Sommige staten streven zoals gesteld naar een uniform systeem en weren andersdenkenden.
	Deze tendens is het gevolg van de zorgplicht die men voor elkaar heeft binnen een sociaal systeem. En men wil de zorgplicht zo gering mogelijk houden. Dan is wederkerigheid mogelijk en te overzien. Daarin ligt de basis voor de weerstand tegen Europa e...
	Naar mensen buiten het systeem heeft men deze zorgplicht niet. Je kunt tenslotte niet voor iedereen verantwoordelijk zijn .
	De keerzijde van deze tendens is echter discriminatie. In een multiculturele samenleving verboden. In een unitaristische gewenst. En wie de macht heeft, bepaalt wat goed en fout is.
	12. Management
	12.1. Management stijlen
	In het algemeen kan men de werkgevers indelen qua managementstijl in vier categorieën. Zij hanteren ieder een geheel ander mensbeeld variërend van segmenteel naar integraal.
	* scientific management. De mens wordt gezien als een productiemiddel die zonder eigen verantwoordelijkheid een beperkte taak uitvoert. Gecompliceerde taken worden in kleinere eenheden gesplist. Voor de werknemer betekent deze stijl, niet denken maar ...
	* human relations. De medewerker krijgt inspraak in zijn werkomgeving en mag wat dat betreft zijn wensen naar voren brengen. (Productiemiddel en beperkte invloed van het ego).
	* human resources. De medewerker mag inspraak hebben en verantwoordelijkheid dragen voor zijn eigen taak. (Productiemiddel en inbreng van het ego op een beperkt gebied).
	* unit management. De medewerker mag inspraak hebben en verantwoordelijkheid dragen voor de afdelingstaak. Al zijn mogelijkheden kunnen benut worden. (Integrale aanpak).
	Deze gedachte is nader uitgewerkt in bijlage 26. Mensbeelden en managementstijl in de organisatie en  bijlage 32. Mensbeelden en managementstijl van de regering.
	Relatie chef- medewerker
	In het voorgaande hebben we reeds een aantal punten aangestipt, zoals bij het bespreken van de communicatie.
	Bijzondere aandacht is hier op zijn plaats voor wat we daar begripsverwarring genoemd hebben.
	Heel veel medewerkers ontlenen hun arbeidsvreugde aan het plezier dat ze hebben in het uitoefenen van hun vak. Zij hebben plezier in hun werk en willen er het beste van maken. Voor sommige medewerkers is hun werk, hun aanbod, variabele 6, zelfs de zin...
	Bij het bespreken van de moeilijkheden in het communicatieproces hebben we ook gewezen op “het verschil in abstractievermogen“. En juist dit verschil veroorzaakt in organisaties nogal eens problemen in de interactie tussen chef en medewerker.
	Stel dat er 5 niveaus zijn van abstract kunnen denken. Een klein kind denkt nauwelijks in abstracties. Gaandeweg leert het dat. Maar niet iedereen is in staat tot zeer abstract denken. Niet iedereen is even vlot van begrip. Iedereen heeft een bepaald ...
	Communicatie is soepel mogelijk op gelijk niveau. Men heeft respect voor elkaar. Communicatie is mogelijk met een niveau hoger of een niveau lager. De communicatie is verticaal en mogelijk als men het gezag van de ander accepteert.
	Communicatie met een te groot verschil is moeilijk Er ontstaat ergernis door het ontbreken van begrip.
	Stel dat er 5 niveaus zijn en dat een afdelingschef het begripsniveau heeft op niveau 3 en niet verder zal doorgroeien. Hij heeft zijn maximum bereikt. Zijn jongere medewerker komt binnen op niveau 2, maar groeit uit tot 3. Dan ontstaan er spanningen.
	Maar de medewerker groeit verder, hij gaat zijn chef voorbij en is doorgegroeid naar niveau 4. De problemen liggen voor de hand. De chef voelt zich bedreigd in zijn positie en de medewerker is gefrustreerd.
	Bij het structureren van een organisatie is het zinvol met deze gegevens rekening te houden .
	Beloningsbeleid
	In bijlage 21 hebben we een aantal motieven genoemd waarom mensen willen werken, gebaseerd op het model. Het uitgangspunt dat mensen vooral willen werken omwille van het geld (ruilmiddelen) blijkt dus te beperkt. Het kan maar is zeker niet algemeen ge...
	Het is zinvol na te gaan welke motieven (= prioriteiten) een medewerker heeft.
	12.2. Mensbeelden en kwaliteit van dienstverlening
	Het model maakt het mogelijk de uitgangspunten in discussies over gewenste zorg scherper in beeld te brengen. Mensbeelden zijn uiterst relevant in de zorg. Als voorbeeld de ouderenzorg:
	Ouderenzorg
	Als we praten over “een oudere“, bedoelen we de gehele persoonlijkheid. Maar in de organisatie van de ouderenzorg ligt het accent meer of minder op een segmentele benadering. De discussies over de ouderenzorg kunnen meer concreet gevoerd als duidelijk...
	De prioriteit wordt gelegd op de oudere
	* als grondstof, variabele 17, de meest segmentele benadering
	De oudere is een object dat verzorgd moet worden zonder menselijk contact en begrip. Wassen, voeden en kleden vergt zoveel minuten en dus zoveel personeel. Redelijk eenvoudig te organiseren. De oudere voelt zich in dat geval een nummer. Het verzorging...
	* als product, als aanbod variabele 6
	De oudere is niet alleen een object, dat verzorgd moet worden. Hij leeft. Menselijk contact is belangrijk. Hij heeft wensen. Met die wensen moet rekening gehouden worden. De personeelsinzet is wat moeilijker te organiseren.
	De klant is de familie, de zorgverzekeraar of de overheid die de zorg betaalt.
	* als klant, variabele 10
	De oudere is zelf de klant en bepaalt wat er wanneer en hoe moet gebeuren. Dat kan met het persoonsgebonden budget. Organisaties moeten aantrekkelijk zijn om gekozen te worden. Het is moeilijker om te organiseren.
	* als medewerker, variabele 7, de meest integrale benadering
	De oudere wordt gezien als een volledig mens. Hij streeft naar zelfstandigheid en helpt ook andere ouderen. Het zijn de prosumenten. Ze hebben zelf als klant hulp nodig maar helpen ook. Ze zijn tegelijkertijd consument en producent. Het zijn vrijwilli...
	12.3. Mensbeelden en de aard van de dienstverlening
	In hoeverre moet de dienstverlening worden afgestemd op de sterkte of zwakte van het ego van de hulpbehoevende?
	* Is het zinvol om leerlingen/ studenten die door hun omgeving nauwelijks de kans gehad hebben zich te ontplooien en eigen verantwoordelijkheid te nemen, op te leiden in situaties, waarin zij zelf de studieaanpak vorm moeten geven? Of juist andersom, ...
	* Passen zelfbewuste mensen in een strak geleid verzorgingshuis, waar zij geen mogelijkheid hebben tot de regie over hun eigen leven?
	* En in de verslavingszorg. Is het zinvol verslaafden, die zichzelf niet in de hand hebben, nauwelijks sturing kunnen geven aan hun eigen leven, geen eigen woonplaats hebben, geen werk of vrienden en relaties, is het zinvol om die mensen te beschouwen...
	12.4. Management en dienstverlening
	Dienstverlening kan gesplitst worden in een directieve benadering en een nondirectieve. In het eerste geval tracht de hulpverlener een probleem op te lossen voor de hulpvrager. In het tweede geval probeert hij de hulpvrager door de begeleiding te lere...
	Begeleiden is op weg gaan maar de route is onbekend. Er is geen inzicht in de barrières die overwonnen moeten worden.
	Kan het management in de begeleidingssituatie een verticale managementstijl hanteren terwijl de medewerker horizontaal moet functioneren?
	13. Betoogde stellingen
	Nummering volgt de relevante paragrafen.
	2.  Spanningen in een sociaal systeem zijn een gegeven en liggen meer voor de hand dan innerlijke rust.
	2.1.  Willen groeien, rijker willen worden is een gevolg van het systeem.
	2.1.2. Binnen het sociale systeem heb je een structurele zorgplicht. Buiten het systeem
	heb je geen structurele zorgplicht. Dat is onmogelijk. Hoogstens een incidentele.
	Weerstand tegen veranderingbis een systeemeffect.
	3.5.  De keuze voor wat als sociaal systeem gezien wordt, essentieel.
	4.1.  Normen en waarden zijn een logische gevolg van een sociaal systeem. Het sociale
	systeem is bepalend.
	4.2.  Het feit dat het sociale systeem bepalend is leidt er logischerwijze toe dat normen
	en waarden veranderlijk zijn.
	4.3.  De leiders van een sociaal systeem bepalen de normen en waarden,
	4.4.  Een absolute moraal is alleen vol te houden bij een strikte systeemscheiding.
	4.5.  Het ligt het voor de hand dat er verschillen in normen en waarden optreden tussen
	sociale systemen. Een van de belangrijkste keuzes bij het vorm geven van het eigen
	bestaan is dan ook van welk sociaal systeem je deel wilt uitmaken
	4.6.  Als men verregaande invloed heeft op de wetgeving, is het verweer dat men zich
	aan de wet houdt dus eenvoudig weg volksverlakkerij.
	4.7.  Een absolute scheiding tussen kerk en staat kan niet bestaan.
	Het is de primaire verantwoordelijkheid van religieuze leiders, die ieder een eigen
	absolute moraal hanteren, om hun religieuze conflicten zelf op te lossen.
	5.1.1.Als de visie, om een mens te zien als een sociaal systeem, iets duidelijk maakt, dan
	is het de onontkoombare werkelijkheid dat ieder mens uniek is.
	5.1.3.Het geschetste mensbeeld van 72 bestaansvelden verschilt aanzienlijk van
	een mensbeeld dat teruggebracht wordt tot lichaam en geest.
	Dat komt ook tot uiting in de visie op de sexualiteit. Amor en eros zijn afzonder-
	lijke subsystemen waartussen dus systeemscheiding mogelijk is.
	5.1.4.Als men zich fixeert op 1 van de subsystemen van een individu, zijn proble-
	men snel geboren.
	6.1. Ieder sociaal systeem heeft twee kapiteins aan het stuur op het schip.
	De verstandelijke benadering en de gevoelsmatige benadering.
	6.2. De verstandelijke benadering van het ego, het management of de regering volgt
	een cybernetische cyclus.
	6.3. Bij de gevoelsmatige of intuïtieve of onbewuste benadering communiceren de 72
	verschillende subsystemen intern onderling voortdurend met elkaar, zonder dat
	precies helder en transparant is hoe die besluitvorming dan loopt.
	6.4. Ideaal is een voortdurend wisselen van besturingssysteem. Geluk is een harmo-
	nieus evenwicht tussen verstand en gevoel. Het gevecht om de prioriteiten tussen
	de subsystemen is beslecht.
	6.5. Alle subsystemen strijden voortdurend om de prioriteit. Maar de strijd kan ook te  intens worden. Dan crasht het systeem.
	7.1.  Ook ego, management en regering moeten voortdurend strijden om de macht over  de andere subsystemen. Die macht is niet vanzelfsprekend. De strijd aangaan ech ter even min. Een kapitein kan er ook voor kiezen zich met de stroom mee te laten  gaan.
	7.2.  De verschillende fases in het cybernetisch proces vergen verschillende persoons- of culturele kenmerken.
	8. Voor iedere fase moet bepaald worden door wie op basis van welke informatie hoe
	besluiten genomen moeten worden.
	8.4. Er zijn alternatieven in het hanteren van tegenstellingen. Hoe meer flexibel per
	situatie hoe meer in verschillende situaties goed gefunctioneerd kan worden.
	Het eerste probleem is altijd de keuze van het alternatief. Er zijn er die altijd
	beginnen met het hanteren van de macht en anderen die altijd beginnen met het
	streven naar de dialoog. Het is duidelijk dat tot problemen leidt.
	9.1.1.Zowel burgers als organisaties (de niet natuurlijke rechtspersonen) zijn klanten  van de regering. Het zal duidelijk zijn dat er een spanningsveld is tussen de belan gen van de burgers en de belangen van de organisaties.
	9.3.1.De mate van gewenstheid van sociale controle bepaalt of men kiest voor een
	uniforme of een pluriforme samenleving.
	9.3.2.De systeemscheiding op financieel gebied door de onafhankelijkheid van de
	Centrale Banken ondermijnt de macht van de Minister van Financiën op ontoe-
	laatbare wijze.
	10.2.2.De essentie van de democratie is niet alleen “1 stem per individu“ maar vooral
	ook de bereidheid op alle niveaus compromissen te sluiten. Je zou kunnen zeggen
	dat het een weeffout is bij de Trias Politica en het denken over democratie om niet
	te regelen hoe de niet natuurlijke rechtspersonen hun invloed kunnen doen gelden
	10.3.7.Bij een gedesintegreerd systeem van de nationale staat zullen groepen die zich
	geen deel voelen van het sociale systeem zich af wenden van dat dominante sociale
	systeem en op zoek te gaan naar een eigen sociaal systeem met eigen normen en
	waarden.
	10.4.3.Het is op basis van de sociaal systeem theorie niet verbazingwekkend dat er een
	kloof is tussen de burgers en de politiek. Referenda en gekozen burgemeesters zijn
	hiervoor geen oplossing.
	11.  Er is een wezenlijk verschil tussen informatie uitwisseling en communicatie. Bij de
	eerste wordt het sociaal systeem niet bedreigd; bij de tweede moeten de grenzen
	worden opengesteld, hetgeen risico’s met zich mee brengt.
	11.2. Communicatie impliceert het opbouwen van iets gezamenlijks.
	Het “ik“ en “jij“ wordt “wij“.
	11.2.1.Communicatie impliceert meerdere gesprekken gelijktijdig.
	Hoe eerder onbegrip in de communicatie gesignaleerd wordt hoe kleiner de kans
	dat deze misloopt. Dat vergt een voortdurend switchen.
	11.2.3.Mensen kunnen van gedrag veranderen. Anders zou men het nooit eens kunnen
	worden over de probleemaanpak. Maar ook karaktertrekken kunnen veranderen.
	Soms is communicatie nauwelijks mogelijk. Zie de karaktertrekken als schroeven
	waarmee een persoonlijkheid in elkaar geschroefd is. Als je een schroef losmaakt
	heeft dat gevolgen voor het geheel. Daarom is veranderen van karaktertrek ook zo
	moeilijk. Maar het kan wel.
	11.4. De opvattingen van de groepsleden zelf kunnen aanzienlijk verschillen van die
	welke men meent dat die in de groep sociaal wenselijk zijn.
	12.1. Verschillende management stijlen hanteren ieder een geheel ander mensbeeld,
	variërend van segmenteel naar integraal.
	Voor sommige medewerkers is hun werk, hun aanbod, zelfs de zin van hun leven.  Maar wanneer de top doelen en kwaliteitscriteria oplegt die voorheen door deze  professionals zelf werden bepaald, staan hun trots, loyaliteit, motivatie en experti se op ...
	12.2. Mensbeelden zijn uiterst relevant in de zorg.
	14. Verantwoording
	Dit is een boek van een volledig onbekende auteur, die pretendeert een verhelderende kijk te bieden op de sociale wetenschappen door de systeemtheorie heel concreet toepasbaar te maken en daar nieuwe inzichten aan te ontlenen.
	Het boek is pretentieus. Het komt voort uit kritiek op de sociale wetenschappers, omdat zij hun studieobject (mens, organisatie en staat) niet concreet geformuleerd hebben, gecombineerd met het feit dat door de steeds verder gaande specialisatie het i...
	Wat een pretentie voor een boek dat in geen enkel opzicht voldoet aan de eisen van een wetenschappelijke publicatie noch empirisch is onderbouwd, noch gesteund wordt door verwijzingen naar andere wetenschappelijke publicaties.
	Een uitgebreide literatuurlijst ontbreekt. Het is mij niet meer mogelijk om precies aan te geven waar en door wie ik geïnspireerd ben. Het spijt mij en ik bied daarvoor mijn excuses aan. Pas recentelijk zijn voetnoten toegevoegd die ingepast werden in...
	Daarom wordt wel verwezen naar recente boekbesprekingen van publicaties die als kersen op de taart pasten in het gevoerde theoretische betoog. Maar dat is toch een willekeurige selectie.
	Vanwaar dan die arrogantie? Omdat de auteur meent dat dit boek geschreven is vanuit een andere invalshoek, waardoor nieuwe perspectieven worden geopend.
	15. Conclusies
	Hierbij worden een aantal conclusies uit het voorgaande aangeduid.
	Integraal in plaats van specialistisch
	Het model dwingt tot een meer integrale aanpak. De subsystemen zijn wederkerig van elkaar afhankelijk en kunnen nooit los van elkaar gezien worden. Afhankelijk van de prioriteiten in het systeem ontstaat ander gedrag. Zonder inzicht in prioriteiten is...
	Vergelijkingen mogelijk
	Doordat een mens, een organisatie en een nationale staat met eenzelfde begrippenkader beschreven kunnen worden, zijn onderlinge vergelijkingen mogelijk.
	Een voorbeeld is het extern gerichte verstandelijke besturingssysteem, waarin respectievelijk het ego, het management en de regering een cybernetische aanpak hanteren. De cybernetische benadering is in de gangbare literatuur het meest uitgewerkt op or...
	Die aanpak is voor het ego zonder meer verhelderend. Die benadering toegepast op de regering leidt tot verscherpte inzichten in het begrip democratie of in de kloof tussen burgers en politiek. Sterker nog. Er worden ook manco’s vastgesteld in de gangb...
	Andere mogelijkheden tot vergelijken zijn de verschillen in prioriteiten tussen de kolommen, tussen de subsystemen, tussen de concretisering in de activiteiten en de daarmee samenhangende persoons- of culturele kenmerken.
	Praktische effecten
	De mens zien als een sociaal systeem leidt tot een significante vermindering van de kloof tussen mensenkennis en psychologie als wetenschap. Het boek leidt tot zelf- en mensenkennis.
	Het model biedt door het overzicht van de 72 subsystemen de mogelijkheid om meerdere aangrijpingspunten te vinden om problemen aan te pakken. Bovendien maakt het
	“blinde vlekken“ meer zichtbaar.
	Andere visie op normen en waarden
	Betoogd wordt dat normen en waarden het gevolg zijn van het functioneren van het sociale systeem en dus per sociaal systeem kunnen verschillen zoals de praktijk ook laat zien. Dat impliceert een andere opvatting dan de visies dat normen en waarden wor...
	Normen en waarden zijn dan ook nooit absoluut. Daarbij bepaalt het antwoord op de vraag, wie de macht heeft, wat goed en fout is.
	Het deelnemen aan meerdere sociale systemen heeft tot gevolg dat er gelijktijdig tegenstrijdige normen en waarden om de prioriteit vragen. Dat leidt tot spanningen die gehanteerd moeten worden. Een uiterst belangrijke vraag is dus, welk sociaal systee...
	Bij absolute tegenstellingen op basis van geloof dienen kerkelijke leiders het voortouw te nemen.
	Rijken worden steeds rijker, armen steeds armer en achterstand leidt tot achterstelling.
	De tendens om steeds sterker te willen worden als sociaal systeem is het gevolg van het eigen streven van de kolom verkrijgen om minder afhankelijk te worden maar ook van de pressie vanuit de kolom gebruiken. Hoe groter de input, hoe kleiner daar de v...
	Het tegenspel wordt geleverd door de kolom verzorgen. Die wijst op de beheersbaarheid en duurzaamheid.
	Ego, management en regering beperkt in hun macht
	De verstandelijke benadering wordt gelokaliseerd in een subsysteem. Dat impliceert dat het subsysteem ook zelf onderdeel is van de strijd om de prioriteit. Zo zijn er in de praktijk ook zwakke en sterkere ego’s, managers en regeringen. Ook kan gesigna...
	Het begrip democratie
	In de theorie wordt de klant gezien als inputvariabele. De vraag is wie de klant is van de regering. In de Trias Politica worden de burgers als klant gezien en die hebben bescherming nodig door de drie machten. Door het stemrecht hebben zij het recht ...
	Het model signaleert dat ook organisaties als klant gezien moeten worden. Dat is ook de praktijk. Organisaties hebben geen stemrecht maar kunnen lobbyen. De verhouding tussen stemrecht en lobbyen vereist minimaal verheldering. Het model laat verder me...
	Afstand nemen van de mens zien als “Lichaam en geest“
	Een mens zien als een sociaal systeem impliceert een geheel andere visie dan de mens zien als een eenheid van lichaam en een geest.
	Die laatste visie leidt tot een gewenst absoluut verschil tussen mens en dier. Bij de eerste is het meer gradueel.
	Ook leidt het tot een verschil van opvattingen over sexualiteit. Bij de visie van lichaam en geest wordt sexualiteit veelal gezien als een dierlijke eigenschap. Bij de sociaal systeembenadering wordt onderscheid gemaakt tussen amor en eros.
	Het lichaam wordt gezien als de resultante van de 18 inputvariabelen en het functioneren van het systeem. Dat leidt ertoe dat een aantal subsystemen genetisch zijn bepaald en andere situationeel. De vraag, “aangeboren of aangeleerd”, wordt beantwoord ...
	De geest kan gezien worden als een combinatie van de twee besturingssystemen. Maar de splitsing werkt verhelderend.
	Het verstandelijke besturingssysteem maakt vergelijkingen mogelijk tussen ego, management en regering, een eyeopener.
	De gevoelsmatige benadering, de interne communicatie binnen het systeem, werpt licht op de intuïtie, het “onbewuste“, het ongrijpbare. Dat komt tot uiting in de lichaamstaal, in de sfeer binnen een organisatie of in het sociale klimaat van een staat.
	De invloed van het geloof
	Een moeilijkheid bij het ontwikkelen van de visie dat het object van de sociale wetenschap een sociaal systeem is, was het Godsbegrip. Voor vele mensen,organisaties en staten een wezenselement in hun bestaan. Het systeem gaat er van uit dat alle activ...
	De vraag of “God“ bestaat, gaat het niveau van een sociaal systeem te boven en kan moeilijk worden ingevoerd als inputvariabele.
	Wat te doen? Een van de inputvariabelen was het begrip intimus. Door “God“ te zien als een intimus werd dit probleem opgelost. Dat sluit ook aan op het bekende spraakgebruik over “God de Vader”. En een intimus kan men al dan niet kan toelaten in zijn ...
	De intimi brengen hun geloofsvisie in als input van het subsysteem, verkrijgen van normen en waarden. Dat impliceert tevens dat zolang er gelovigen in een staat, zijn de scheiding tussen kerk en staat nooit absoluut kan zijn.
	Communicatie
	Sociale systemen beïnvloeden elkaar. Onderscheid wordt gemaakt tussen informatie-uitwisseling en communicatie. Communicatie vereist een bereidheid tot verandering en dus om de eigen grensbewaking aan de inputzijde minder dogmatisch te maken.
	Doordat alle subsystemen wederzijds van elkaar afhankelijk zijn, heeft een verandering in het ene subsysteem effecten op de andere. Het interne communicatiesysteem is daarbij sneller en effectiever dan het verstandelijke. (Soms voelt iets niet goed, z...
	De twee bestuurssystemen dienen beide betrokken te worden in het communicatieproces. Dat impliceert dat communicatie het voeren van meerdere gesprekken tegelijkertijd inhoudt. (tussen A en B via verstand en via gevoel, alsook binnen A en binnen B tuss...
	Het blijkt dat het mogelijk is, individu, organisatie en nationale staat met hetzelfde
	begrippenkader of anders gezegd, met dezelfde bril te bezien.
	Het sociale systeem met deze 72 elementen geeft daarmee een impuls aan de
	ontwikkeling van de sociale wetenschappen.
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	Bijlage 1. Typologieën van persoonlijkheden
	Bij de ontwikkeling van de psychologie tot wetenschap werd geprobeerd mensen te typeren. De verschillende typologieën kozen telkens een ander uitgangspunt. Hoe ontoereikend de typologieën ook waren, hebben zij echter wel een relatie met mensenkennis. ...
	Kretschmer concentreerde zich op de lichaamsbouw, de bestaansvelden 5/8, met begrippen als  asthenisch, atletisch, pycnisch en dysplastisch.
	Sheldon kiest eveneens het lichaam met begrippen als endomorf, viscerotomisch, mesomorf of somatonisch, ectomorf of cerebrotonisch.
	Gall probeerde in zijn cranologie gedragskenmerken te koppelen aan de vorm van de schedel.
	Heymans kiest voor de innerlijke taal met begrippen als sentimenteel, gepassioneerd, flegmatisch, sanguinisch, amorf, apathisch, nerveus en cholerisch.
	Jung maakt het onderscheid introvert en extravert. Introvert verwijst naar de kolom-men van verzorgen en ermee werken. Extravert verwijst naar verkrijgen en wegdoen.
	Spranger nam de bestaansvelden tot uitgangspunt met zijn begrippen als
	* de economische mens  (ruilmiddelen of geld)
	* de sociale mens   (intimi, relaties en klanten)
	* de verstandige mens (externe taal)
	* de esthetische mens  (interne taal)
	* de religieuze mens  (zie onze verwijzing naar intimi)
	Opvallend is wel het verschil in gezichtspunten. Kretschmer en Sheldon ontleenden hun typologie aan lichamelijke kenmerken omdat het lichaam het meest opvallend is van een individu. Gall beperkte zich zelfs tot de vorm van de schedel. Heymans zag een ...
	Spranger ging uit van wat voor iemand belangrijk is. Deze benadering omvat een aantal bestaansvelden van het model maar het model is zeker geen typologie. Het maakt juist duidelijk dat ieder mens uniek is.
	Analoog aan Jung maakte Isabel Briggs Myers onderscheid tussen twee manieren waarop mensen naar de wereld kijken en wel met hun zintuigen (observerende sensing types)en mensen die op hun onderbewuste vertrouwen (de intuïtieve types). Op basis van die ...
	Geen enkele typologie bleek bevredigend. Het streven een typologie te ontwikkelen werd gestaakt. Een individu is een diamant met vele gezichtspunten en is dus niet in enkele begrippen te typeren, zo werd gedacht.
	Het in dit boek voorgestelde model van het systeem van de elementen is op geen enkele wijze in strijd met voorgaande typologien. Integendeel, door de mens te zien als een sociaal systeem vinden alle verschillende uitgangspunten een plaats in het geheel.
	Bijlage 2. Niveaus van systemen
	Een systeem is een geheel van elkaar wederzijds beïnvloedende elementen, gericht op het bereiken van een bepaald doel of doelen.
	De systeemleer onderkent niveaus van complexiteit van systemen. Elk niveau heeft de mogelijkheden van het vorige niveau in zich en voegt daar een of meer eigenschappen aan toe, waarmee de voorspelbaarheid van het systeem afneemt.
	Totaal zijn er volgens Kenneth Ewert Boulding 9 verschillende soorten systemen:
	Niveau 1. is het niveau van de statische structuur, het raamwerk. Bijvoorbeeld: Landkaart: de elementen papier en inkt vormen samen een geheel die ons in staat stellen het doel "bepalen van positie" te bereiken.
	Niveau 2. is het niveau van het eenvoudige dynamische systeem. Bijvoorbeeld: Klok (ook wel: planetaire stelsel): De radertjes van de klok bewegen de wijzers in een vastgesteld patroon die ons helpt het doel: "het bepalen van de tijd" te bereiken.
	Niveau 3. is het niveau van de cybernetische of regelsystemen. Bijvoorbeeld: de thermostaat, die de temperatuur waarop hij is ingesteld, probeert te handhaven.
	Niveau 4. is het niveau van het zelfhandhavende systeem. Bijvoorbeeld: Cel: De celwand houdt de cel bij elkaar. Binnen de cel spelen er een of meer processen van chemische aard in interactie met de omgeving af.
	Niveau 5. wordt getypeerd door de Plant: Bestaat uit cellen van verschillende aard. Wortelstelsel, de stam, de bladeren en de vruchten vormen tezamen een systeem van grotere complexiteit. Het aantal functies dat systemen van het complexiteitsniveau "p...
	Niveau 6. is het niveau van de Dier: Aan het complexiteitsniveau plant wordt de ruimtelijke beweging (verplaatsing) toegevoegd.
	Niveau 7. is het niveau van de Mens: Aan de beweging wordt de intelligentie toegevoegd.
	Niveau 8. is het niveau van de sociale systemen, bijv. : bedrijf, school, samenleving.
	Niveau 9. is het Transcendentale systeem: het alles overstijgende en samenvattende niveau. Hieronder vallen alle systemen die in de voorgaande indeling geen plaats hebben gekregen.
	Het in dit boek voorgestelde model van het systeem van de elementen verhoogt het niveau van de mens naar niveau 8. De mens wordt gezien als een sociaal systeem.
	Het model zegt niets over niveau 9. het transcendente systeem, maar staat er – desgewenst – wel voor open. Zie daarvoor bijlage 5. “ Wat betekent God? “
	Bijlage 3. Korte toelichting op de inputvariabelen
	Allereerst wordt ingegaan op de bestaansvelden van het individu.
	Alle input variabelen worden achtereenvolgens beschreven. Zie ook Bijlage 6.
	De vraag wat is nodig om te kunnen bestaan, kan ook benaderd worden met de vraag, wat is nodig om iets goed te organiseren? Waar moet ik dan op letten?  De bekende vraag: “Wie, wat, waar, wanneer, waarmee en hoe?” zou dan moeten luiden:
	Wie namen het initiatief     initiatiefnemers
	om wie     waarneembaarheid
	in welke omstandigheden    nature
	vanuit welke rechtspersoon    maatschappelijke erkenning
	waarom     zingeving
	iets     aanbod
	in contact      taal
	met wie     intimi
	en hulp van wie     relaties
	en ondersteuning van    leveranciers
	voor wie     klanten
	in ruil voor wat     ruilmiddelen
	vanuit welke omgeving    mobiliteit
	waar     plaats
	wanneer     tijd
	waarmee     productiemiddelen
	van wat     grondstoffen
	en hoe     kennis, vaardigheid
	te laten maken?
	1. Initiatiefnemers.
	Zonder initiatiefnemers ontstaat er niets.
	Op individueel niveau zijn er biologische ouders noodzakelijk, iemands afkomst bepaalt voor drie kwart zijn welvaart.
	Op organisatieniveau zijn er de oprichters van het bedrijf.
	De initiatiefnemers van een zelfstandige staat zijn veelal verzetstrijders of leidinggevenden aan sociale bewegingen. Denk aan de Zionistische beweging, denk aan de Palestijnse beweging, de IRA, de Basken, de Koerden, de Tsjetsjenen en zo is er een la...
	Het initiatief leidt tot de variabele levenskracht.
	2. Waarneembaarheid
	Dat mensen een lichaam hebben is een vanzelfsprekendheid. Het lichaam is het meest waarneembare deel van de mens. ( Zien, horen, ruiken en voelen).
	Maar ook organisaties hebben de noodzaak zich zichtbaar te maken. Denk aan het belang van de naam, een goed logo, het imago van het eigen merk, de kleur en de sound  waarmee de organisatie gekenmerkt wordt.
	Bij nationale staten kan men denken aan de vlag en het volkslied, symbolen van de staat als geheel.
	3. Nature
	Het lichaam heeft een aantal noodzakelijke behoeften zoals aan eten en drinken, licht en lucht, warmte en rust.
	Bij nader inzien kan noch een organisatie, noch een staat bestaan zonder deze vitale
	behoeften. Want organisaties en staten worden mede gevormd door mensen en ook de productieprocessen stellen eisen.
	4. Maatschappelijke erkenning
	Zonder maatschappelijke erkenning is het alsof je niet bestaat. Je hebt een naam en juridische erkenning nodig. De aard van de erkenning bepaalt veel. Het feit dat je Nederlander bent, geeft bepaalde rechten. Die van stateloze problemen.
	De keuze voor de juridische vorm heeft voor een organisatie grote (fiscale) effecten. Bij staten is het aantal staten dat je erkent, uiterst relevant.
	Relevant is ook dat je pas dood bent als je juridisch dood verklaard bent.
	De maatschappelijke erkenning leidt tot de inputvariabele juridische vorm.
	5. Zingeving
	Zingeving geeft antwoord op de vraag naar het waarom van het bestaan. Het bestaan van een individu, een organisatie of een staat moet zinvol zijn. Zingeving legitimeert het bestaan.
	Duidelijk is ook dat als de reden van het bestaan zinloos geworden is, (of schijnt) dat dan naarstig gezocht wordt naar een andere zingeving .
	De zingeving is zo belangrijk omdat het leidt tot prioriteiten. Uit die prioriteiten worden de normen en waarden afgeleid. Het legitimeringvraagstuk leidt tot de inputvariabele prioriteiten, normen en waarden.
	6. Aanbod
	Het leven bestaat uit geven en nemen. Mensen, organisaties en staten kunnen niet bestaan als ze anderen niets te bieden hebben.
	Dat aanbod kan materieel zijn, dat aanbod kan immaterieel zijn. Het kan zelfs dat het aanbod kan bestaan uit het loutere bestaan zelf omdat een ander er de zin van zijn bestaan aan ontleent .
	Aanbod aan anderen (7, 8, 9, 10).
	Mensen, organisaties en staten bestaan niet in een sociaal isolement. Ze hebben te maken met anderen. Maar er zijn soorten anderen. En daar ga je verschillend mee om. Omdat we streven naar concretisering worden vier soorten relaties onderscheiden en w...
	Het onderscheid kan gradueel zijn.   Voor een verder toelichting zie Bijlage 7.
	7. Intimi
	Intimi zijn de sociale systemen die tot de directe eigen sociale omgeving behoren en met wie men in meerdere subsystemen contacten heeft.
	Op individueel niveau kan gedacht worden aan ouders, broers en zusters, partners, kinderen of heel goede vrienden.
	Op organisatieniveau aan de medewerkers en op staatsniveau aan de ambtenaren.
	8. Relaties
	Relaties zijn sociale systemen die niet direct tot de eigen sociale omgeving behoren en met wie slechts segmenteel contact bestaat. Dat segmentele contact is bovendien ook nog vaak gebaseerd op rolgedrag, een wederzijds patroon van verwachtingen hoe m...
	9. Leveranciers
	Leveranciers zijn sociale systemen die kunnen leveren wat klanten willen hebben, zoals bedoeld in variabele 5 met het begrip aanbod.
	Ieder sociaal systeem is zelf ook leverancier. Alle output die het systeem verlaat, gaat het sociaal systeem als de leverancier. De leverancier bewaakt alle output en zorgt als zodanig ook voor de beveiliging.
	10. Klanten
	Klanten zijn sociale systemen, die datgene willen hebben dat de leverancier hun kan aanbieden, zoals bedoeld in variabele 5 met het begrip aanbod.
	Burgers worden gezien als klanten van de overheid, evenals organisaties.
	11. Taal
	Zonder anderen en communicatie met anderen kun je niet bestaan.
	Taal is wat informatie-uitwisseling met anderen mogelijk maakt. Dat kan verbale taal zijn, maar ook non verbale of de geschreven taal. Dat kan ook via de kunst zoals muziek, beeldende en schilderkunst. Taal betreft ook de verworvenheden van de informa...
	12. Ruilmiddelen/geld
	Tussen leverancier en klant vindt de discussie plaats over de prijs van het aanbod. Die prijs wordt uitgedrukt in hoeveelheden van ruilmiddelen. Bij ruilmiddelen denk je aan geld, omdat dat de waarde kan uitdrukken van wat geruild wordt. Ruilmiddelen ...
	13. Mobiliteit
	Mobiliteit betreft het sociale systeem zelf. Mensen kunnen zich verplaatsen maar dat geldt ook voor organisaties die kunnen verhuizen of staten die de grenzen kunnen verleggen.
	Mobiliteit betreft ook het aanbod. De koper of de klant heeft het te leveren goed of de dienst het liefst op een door hem te bepalen plaats. Veelal gaat men het zelf halen of men laat het bezorgen. Maar mobiliteit is onmisbaar.
	14. Plaats
	Mensen, organisaties en staten hebben een fysieke ruimte nodig. Ze bestaan niet in het luchtledige. Het antwoord op de vraag “waar?” is daar. Er is een plaats nodig.
	15. Tijd
	Het antwoord op de vraag “wanneer?“ is tijd en wel de objectief meetbare tijd. Iedere activiteit vergt tijd.
	16. Productiemiddelen
	Het antwoord op de vraag waarmee leidt naar apparatuur of productiemiddelen of gereedschap. Er is bijna niets waarbij je geen gereedschap nodig hebt.
	17. Grondstoffen/ energie/ milieufactoren
	Dat wat nodig is om van iets, een product te kunnen maken, een dienst te kunnen leveren of een voorziening te kunnen realiseren.
	18. Kennis en vaardigheden
	Het antwoord op de vraag “hoe?” leidt naar kennis en vaardigheden. Wat we ook doen, we hebben het moeten leren of we zullen het moeten leren. Zonder kennis en vaardigheden is functioneren onmogelijk.
	Bij de taal zijn dat vaardigheden als lezen en schrijven, bij mobiliteit het besturen van een vervoersmiddel.
	Discussie: Religie ontbreekt?
	De kritische lezer zal opmerken dat religie als variabele ontbreekt en niemand kan ontkennen dat religie een belangrijke rol speelt in het leven van velen, en dat ook op organisatie en staatsniveau.
	Het Godsbegrip gaat het begrip van een sociaal systeem te boven. Het model spreekt zich daar dus niet over uit. Het is hier dan ook niet de vraag of er meer is dan de materiële wereld. De een zegt van wel, de ander gelooft er niet in. Het is hier niet...
	Discussie: Ook dieren ontbreken
	Voor sommigen zijn met name huisdieren onmisbaar in hun bestaan. Toch zijn deze niet opgenomen. Dieren zijn niet voor alle sociale systemen (mensen, organisaties en staten) onmisbaar in het bestaan, dus is het geen noodzakelijk inputvariabele. Voorges...
	Zie ook bijlage 6.
	Bijlage 4. Notitie m.b.t. waarnemingsleer
	Bijlage 5. Discussie: “Wat betekent god?“
	Het Godsbegrip gaat het begrip van een sociaal systeem te boven. (Waar God staat kan men ook Allah lezen).
	Voor veel mensen, organisaties en ook staten is “God” uiterst belangrijk. Religie leidt tot normen en waarden en een veelheid van activiteiten Toch is “God“ niet opgevoerd als inputvariabele.
	De systeemleer onderkent niveaus van complexiteit van systemen. Elk niveau heeft de mogelijkheden van het vorige niveau in zich en voegt daar een of meer eigenschappen aan toe, waarmee de voorspelbaarheid van het systeem afneemt. Totaal zijn er volgen...
	Het model spreekt zich daar dus niet over uit. Het is hier dan ook niet de vraag of er meer is dan de materiële wereld. De een zegt van wel, de ander gelooft er niet in. Het is hier niet de plaats om die discussie te voeren.
	Een soortgelijke redenering gaat op voor het begrip ziel. Bij het verkrijgen van de initiatiefkracht stelden we dat de initiatiefnemers het leven tot stand brachten dan wel doorgaven en dat bij de dood dat leven uitdooft. De vraag of er wel of niet ee...
	Het kan niet ontkend worden dat “God“ in vele sociale systemen een belangrijke rol speelt. In het leven van velen is God niet irrelevant. Bidden, Hem loven en prijzen, Hem danken zijn voor velen uiterst relevante activiteiten.
	Het bestaan van God speelt vooral bij kerkelijke organisaties maar niet bij de meerderheid van organisaties. Toch zijn/ waren er organisaties die alleen werknemers aannemen als zij tot een bepaald geloof behoren en dus duidelijk kerkelijk geëngageerd ...
	Er zijn staten waar mensen met een ander geloof dan de staatsgodsdienst het zeer moeilijk hebben (eufemistisch). Op staatsniveau is er soms sprake van een expliciete scheiding van kerk en staat. Daarnaast zijn er tussenvormen. Formeel wel en feitelijk...
	Niet toelaten van “God” zou tot de conclusie leiden dat het systeem niet volledig is en dus onjuist. Dient God dan toch een onderdeel te zijn van ieder sociaal systeem?   Ja, als intimus !
	Het systeem laat toe, dat “God” wordt toegelaten en wel als intimus. Dat is in overeenstemming met het spraakgebruik en een beleving van “God” als Vader.
	Voor de ware gelovige is God een intimus. Hij is in ons midden. Hij is in ieder van ons. Hij is als een vader die ons behoedt en beschermt. Katholieke nonnen ervaren zichzelf als getrouwd met God en dragen dan ook een trouwring.
	Van niet gelovigen wordt gezegd dat zij God niet in hun leven toelaten zoals iedereen beslist wie hij nu wel of niet tot zijn intimi rekent. Zij worden door gelovigen uitgedaagd zich voor “God“ open te stellen.
	Bezien we God als een intimus, dan is het “Hem loven en prijzen, Hem danken en vragen” een zaak van omgaan met, hanteren van, gebruiken van een intimus en hoort dat bij het bestaansveld “omgaan met intimi.”. De zegswijze “Hij is mijn Begeleider” of “H...
	Ieder heeft zijn eigen intimi en relaties. Voor de gelovige hoort God daarbij. De atheïst houdt Hem beslist buiten de deur.
	Het Godsbegrip maakt slechts dan uit van een sociaal systeem als het daarin is toegelaten.
	Staat men een strenge scheiding voor dan is men op individueel niveau atheïst. God behoort niet tot de intimi. Op staatsniveau is godsdienstvrijheid dan misschien acceptabel maar het publieke leven inrichten op basis van religieuze overtuigingen is ee...
	Staat men een minder strikte scheiding voor, dan is men vergelijkbaar, op individueel niveau, met degene die alleen op zondag naar de kerk gaat maar het verder wel gelooft.
	Is men tegen de scheiding. dan behoort “God“ tot de intimi zoals bij vele individuen het geval is. In de theocratieën gaat men zo ver dat de gehele vormgeving van het publieke leven door religieuze overtuigingen bepaald moet worden.
	De varianten zijn in het systeem inpasbaar. Wel heeft het gevolgen voor het functioneren van het systeem. Er zijn andere activiteiten en prioriteiten mogelijk.
	In een democratie bepaalt de meerderheid van stemmen, in hoeverre religieuze overtuigingen bepalend mogen zijn in de publieke ruimte. Er zijn dorpen en steden waar religieuze groeperingen de overhand hebben en dat weerspiegelt zich in de politieke bes...
	Probleem voor de democratie
	De kernvraag is wat er gebeurt met minderheidsstandpunten. Actuele thema’s zijn het rituele slachten, de besnijdenis van jongens en meisjes, het homohuwelijk, bijzonder wettelijke posities voor religieuze groeperingen of het toestaan van religieuze sy...
	Men kan een bepaalde vorm van systeemscheiding voorstaan, zoals betoogd werd door Kuipers met zijn pleidooi voor soevereiniteit in eigen kring. Dat is een duidelijk pleidooi voor systeemscheiding.
	Het model sluit die mogelijkheid uit. Een subsysteem is echter altijd onderdeel van het geheel en volledige systeemscheiding bestaat niet. Ook de praktijk. Een stringent doorvoeren werd afgewezen door het Europese Hof , dat bepaalde dat bij de SGP ook...
	Juist in een democratie moeten minderheden beschermd worden. Maar democratie geeft wel de verplichting minderheden te beschermen.(zie de kolom verzorgen).
	Bijlage 6. Toelichting op de subsystemen
	Allereerst wordt ingegaan op de bestaansvelden van een individu. Daarna worden kort de taakblokken van een organisatie schematisch aangegeven.
	Bijlage 6.1. Bestaansvelden van het individu
	Variabele 1. Initiatiefnemers
	1. Verkrijgen van levenskracht
	Zonder initiatiefnemers als man en vrouw is er geen levenskracht mogelijk. Het leven ontstaat. Daar heeft U zelf niets aan kunnen doen. Toch is ook dit bestaansveld van belang in het functioneren van het sociale systeem.
	Qua activiteiten kunnen bijvoorbeeld genoemd worden, zijn ouders dankbaar zijn, op zoek gaan naar de roots, het leven zien als een cadeau, gebruik maken van de naam, status en mogelijkheden van de ouders
	Het gaat ook om de gevoelens die een rol spelen. Zo kan men zich in het subsysteem “verkrijgen van het leven” een gewenst dan wel een ongewenst kind voelen, een moetje, een nakomertje. Men kan zich een prins of een prinsesje voelen, dan wel een versc...
	Het zal, lijkt mij, duidelijk zijn dat dit type gevoelens iemands hele bestaan kan doordrenken en een uitwerking heeft op alle andere subsysteem.
	2. Het verzorgen van de levenskracht
	Ook het leven moet in stand gehouden worden. In dit bestaansveld “het verzorgen van het leven” hebben we enerzijds de levensgenieter maar ook anderzijds de persoon die liever nooit geboren was, die verlangt naar de dood, voor wie het verder niet meer ...
	Velen, en met name pubers, kunnen worstelen met de vraag naar hun houding ten opzichte van het leven. Ze zijn fysiek op de wereld maar als die niet zo leuk is, komt de vraag of zij daar wel willen zijn. Er zijn er die heel bewust de verantwoordelijkhe...
	Het zal duidelijk zijn dat de visie die iemand heeft over het eigen leven leidt tot duidelijke gedragskenmerken. Iemand die vreugdevol door het leven gaat, blijgeestig, blijmoedig en levenslustig gedraagt zich toch heel anders dan iemand die het leven...
	3. Het werken met de levenskracht
	De levenskracht krijgt gestalte in het ego. We spreken over de persoonlijkheid als we het gehele sociale systeem bedoelen en over het ego als we het hebben over bestaansveld 3, het gebruiken van de levenskracht
	In feite gaat het bij dit bestaansveld om het gevoel van zelfbewustzijn en eigenwaarde. Is wat ik denk en voel belangrijk of is datgene wat mijn ouders, mijn familie of mijn vrienden denken en voelen belangrijker? Het is het conflict of jezelf of ande...
	Dat innerlijke gevecht wordt des te moeilijker als andere sociale systemen sancties en dwang gaan toepassen, via pressiemiddelen, via uitsluiting of zelfs door te dreigen met de dood, zoals bij eerwraak het geval is. Maar het wordt ook des te moeilijk...
	In een standen-, klasse -of zuilenmaatschappij is de vraag van wat wil ik of wat mag ik minder belangrijk. Het ik krijgt weinig prioriteit. Je moet doen wat er van je verwacht wordt. In een individualistische maatschappij heeft het ik een hoge priorit...
	De levenskracht streeft ernaar, zelf het eigen levenslot te bepalen, vrij te zijn en niet overheerst te worden door anderen.
	Het ego geeft leiding aan iemands bestaan, het ego is verantwoordelijk voor de daden van de persoonlijkheid.
	Personen die aan dit bestaansveld een hoge prioriteit geven zijn degenen die graag leiding willen geven, die zelf de touwtjes in handen willen houden, die zelf willen beslissen, die niet afhankelijk willen zijn, die ambitieus en dominant zijn, die mac...
	Als zij die pretentie waar kunnen maken zijn ze veelal charismatisch. Als zij die pretentie niet waar kunnen maken zijn ze veelal arrogant of ze gedragen zich als een opgeblazen kikker, die zich ten onrechte heel wat voelt.
	De mensen, die weinig prioriteit geven aan dit bestaansveld zijn onderdanig en bescheiden. Zij voelen zich klein.
	Mensen met een sterk ego durven verantwoordelijkheid te nemen voor hun bestaan. Zij hebben aanvaard dat zij leven en hun eigen leven moeten vorm geven. (Zie ook bijlage 16. Vorm geven eigen verantwoordelijkheid).
	4. Het einde van de levenskracht
	Het stervensproces, het verlaten van de levenskracht kan soms heel moeizaam zijn. Sommigen houden de strijd vol omdat zij wachten op de komst van een geliefde. Als die er is, gaat het dan opeens heel snel. Je moet kennelijk ook dood willen gaan, de st...
	Ook zijn er mensen die het leven niet aankunnen omdat belangrijke input hen ontvallen is. Zij sterven van heimwee of liefdesverdriet.
	Maar altijd komt er een moment dat strijden niet langer mogelijk is.
	Als men in coma ligt, functioneert het lichaam nog maar de sturing van het ego is weggevallen. Bij de dood verlaat de levenskracht het lichaam.
	Weliswaar kan het lichaam nog lang blijven functioneren ten gevolge van allerlei medisch technische ingrepen, maar het systeem als geheel is bezweken. Men is klinisch dood. Maar dan bent U juridisch nog niet dood.
	In dit bestaansveld hebben we het over het afscheid nemen van intimi en relaties, over het voor het laatst bezoeken van dierbare plekjes en over het regelen van de eigen begrafenis met veel toeters en bellen of juist in alle stilte.
	We hebben het over vrede hebben met de naderende dood maar ook over de angst voor de dood en het verzet daartegen, soms door wanhopig op zoek te gaan naar nieuwe geneesmethoden.
	We hebben het over stervensbegeleiding en palliatieve zorg. We hebben het over vraagstukken van zelfdoding en euthanasie (Where love is so strong, there is no right or wrong, uit West side story).
	De wijze waarop iemand omgaat met dit soort vraagstukken in zijn laatste levensfase tekent de mens. Sommigen zijn werkelijk dapper. Anderen weer bang.
	Soms is het einde niet meer tegen te houden. Er rest verdriet. Er is dankbaarheid voor wat was.
	Ook in dit levensgebied vindt dus een veelheid van samenhangende activiteiten plaats waarbij de een duidelijk andere karaktertrekken laat zien dan de ander.
	Variabele 2. Waarneembaarheid
	In onze benadering wordt het lichaam gezien als een resultante. Het lichaam is een gevolg van
	* de genetische eigenschappen van de initiatiefnemers
	* de onmisbare levensvoorwaarden als eten en drinken, licht en lucht, warmte en
	rust. Dat beschrijven we bij variabele 3, nature.
	* van alles wat je doet. Alle activiteiten in je bestaan dragen bij aan je waarneembaarheid. Je spieren worden sterker of zwakker, als je meer of minder beweegt. Je blijft slank of wordt dik, afhankelijk van onder meer je eetpatroon. Alle activiteiten...
	5. Het verkrijgen van waarneembaarheid van je lichaam
	Het feit dat je verwekt bent, al dan niet met een van de vele mogelijkheden tot medisch ingrijpen daarbij, bepaalt een groot deel van je bestaan daarna. Je wordt geboren als meisje of als jongen, (of in “een verkeerd lichaam“). Je bent gezond of gehan...
	6. Het verzorgen van de waarneembaarheid van je lichaam
	Je zelf mooi opmaken en kleden is belangrijk, voor sommigen zelfs uitermate belangrijk. Uren kunnen ze voor de spiegel staan, al dan niet ook naar een bepaald schoonheidsideaal. Dagen lang kunnen ze winkelen om maar dat kledingstuk te kopen dat hun fi...
	Men vindt zichzelf mooi en is trots op het eigen lichaam, dan wel vindt men zichzelf lelijk en schaamt er zich zelfs soms voor. Dit type gevoelens kan dan weer leiden tot effecten in de andere subsystemen, bijvoorbeeld in het omgaan met anderen die me...
	7. Het gebruik maken van de waarneembaarheid van je lichaam
	Het meest duidelijk doen dat de fotomodellen. Zij maken van dit bestaansveld gebruik om variabele 6, het aanbod vorm te geven. Maar iedereen die zijn charmes aanwendt, doet feitelijk hetzelfde.
	Het belang van dit bestaansveld kan niet onderschat worden. Bij een eerste kennismaking vormt de ander binnen een miniseconde zich een oordeel over je en dat oordeel laat zich moeilijk wijzigen Non verbaal gedrag van je lichaamstaal bepaalt 55 % van d...
	8. Het einde van de waarneembaarheid
	Bij het ouder worden ga je er onvermijdelijk anders uitzien. Sommigen proberen dat op alle mogelijke manieren te voorkomen. Onder meer schoonheidssalons en plastisch chirurgen hebben er (een deel van) hun boterham aan te danken.
	En na de  dood willen sommigen niet laten zien wat de dood met hun lichaam gedaan heeft. Zij kiezen voor een gesloten kist. Anderen juist voor het tegendeel.
	Variabele 3. Nature
	9. Het verkrijgen van een goed leefklimaat.
	Een goed leefklimaat is onmisbaar om te kunnen leven. Dat begint al in de moederschoot. Was er voldoende voedsel, gebruikte zij veel medicijnen, gebruikte zij veel alcohol? Zo zouden er vele aandachtspunten zijn, waardoor een aanstaande moeder het bes...
	Voedsel kan men zelf vergaren of verbouwen, krijgen dan wel kant en klaar kopen, hamsteren of ook zelfs stelen. Dat heeft men meer of minder in eigen hand. Sommigen zijn veelvraten, verslaafd of gulzig. Anderen zijn juist uiterst matig of zelfs asceti...
	In tijden van ontbering en zeker in ontwikkelingslanden of oorlogslanden draait bijna het gehele bestaan, min of meer gedwongen, om het vervullen van deze noodzakelijke levensvoorwaarden.
	Zonder eten en drinken, zonder rust, zonder warmte, zonder licht en vooral zonder lucht is leven niet mogelijk. Een goed leefklimaat is bepalend voor de levensduur.
	10. De zorg voor een goed leefklimaat
	Je leefklimaat kan nog zo goed zijn maar je kunt het ook verknallen. Zorgen voor een goed milieu, zorgen voor duurzaamheid zoals dat tegenwoordig heet, en zorgen voor je lichaam zijn activiteiten in dit bestaansveld.
	Het verzorgen van het lichaam betreft een hele reeks activiteiten om de groei en de gezondheid te bevorderen zoals goed eten en drinken, licht en lucht, warmte en rust, hygiënische verzorging, training en sport. Er zijn mensen die aan deze activiteite...
	Je kunt ze zien genieten van hun eten, van het zich koesteren in de warmte van de zon en het zalig niets doen, Zij zijn gezond en sterk, vitaal, goed doorvoed, zongebrand, goede slapers, sportief en getraind. Zorgen voor een goed leefklimaat impliceer...
	Er zijn ook mensen die hun lichaam verwaarlozen. Zij eten ongezond, drinken teveel alcohol, roken te veel enzovoorts. En zo worden zij ongezond, een bleekscheet, een viezerik, een stijve hark, of een nachtbraker.
	Zoals men verheugd kan zijn met het leven, zo kan men dat ook blij zijn met het lichaam.
	Ook mensen die hun lichaam goed verzorgen kunnen ziek worden. Ziek zijn leidt weer tot een heel scala van activiteiten. In dat geval kan men – de een sneller dan de ander - allerlei soorten therapeuten inschakelen. Voor ieder probleem bij het verzorge...
	In tijden van overvloed is het verdelen van voedsel en drank nauwelijks een probleem. In tijden van schaarste echter wel. En dan krijgt het vraagstuk van de verdeling een uiterst belangrijke prioriteit. Gaat vader voor? Gaat moeder voor of gaan juist ...
	11. Het gebruik maken van de mogelijkheden t.g.v. een goed leefklimaat
	U kunt leven in een optimaal leefklimaat met voldoende voedsel en vocht, rust en warmte, licht en lucht maar het lichaam moet die input wel goed kunnen verwerken en in zich opnemen om dat om te vormen tot energie die men zou kunnen benutten. En iedere...
	Het werken met het lichaam betreft ook de vraag voor welk bestaansveld men hoeveel energie wil inzetten. Bij zware lichamelijke arbeid heeft men meer behoefte aan voedsel dan bij een bestaan waarbij het lichaam nauwelijks belast wordt.
	De een is zo sterk als een paard, de ander zwak, maar ieder sociaal systeem heeft zijn beperkingen. Niemand kan alles doen en zeker niet alles tegelijk. Primair bepaalt het ego hoeveel energie waarvoor wordt ingezet.
	Tijdelijk kan men soms roofbouw plegen maar dat vreet energie en daar kan men niet mee door blijven gaan. Op een x moment is de accu leeg en moet men deze eerst weer opladen door rust te nemen, meer aandacht te besteden aan het verzorgen van het licha...
	Juist in dit bestaansveld speelt de factor “tijd”, in concreto de leeftijd, een belangrijke rol. Van baby tot peuter en kleuter, van puber naar adolescent en volwassene. Men wordt iedere dag ouder. Als kind word je groter en sterker maar als bejaarde ...
	De kunst is om die activiteiten te doen die passen bij het eigen fysieke vermogen en te kunnen accepteren dat men bepaalde zaken nog niet kan of juist niet meer kan. In het ene geval kan men het gevoel hebben de hele wereld aan te kunnen. In het ander...
	In dit bestaansveld plaatsen we ook de sexualiteit in de vorm van eros. Dan ligt het acent op het lichamelijk genieten. Sexualiteit in relatie met iemand anders kan leiden tot zwangerschap en zwangerschap hoort in dit bestaansveld. Tijdens de zwangers...
	12. Het einde
	Het lichaam geeft het op. Tenzij bij calamiteiten wordt soms alleen nog wat vocht opgenomen. De ademhaling gaat moeizaam. Ondanks goede palliatieve zorg wordt de strijd om te overleven verloren. Het lichaam geeft het op.
	Volgens sommigen kan het nog enige tijd duren voor de levenskracht het lichaam verlaat en men fysiek is doodverklaard zoals analoog het leven geweken kan zijn terwijl het lichaam kunstmatig in stand wordt gehouden.
	4. Variabele:  Maatschappelijke erkenning,
	13. Verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid
	Je kunt bestaan als fysiek persoon maar je bestaat pas echt als je een naam hebt en ook een rechtspersoonlijkheid bent. Het niet beschikken over de juiste rechtspersoonlijkheid leidt tot problemen. Zonder identiteitspapieren geen toegang tot werk of,...
	Als een persoon niet (tijdig) is ingeschreven bij de burgerlijke stand of niet over de vereiste papieren beschikt is hij rechteloos en stateloos. Dat geldt voor vele asielzoekers. Voor hen die dit noodlot treft heeft het verkrijgen van – de gewenste –...
	Dit bestaansveld is te vergelijken met het water uit de kraan. Voor individuen die direct na de geboorte zijn ingeschreven is het hebben van de papieren een vanzelfsprekendheid. Men heet zus of zo en is Nederlander en ontleent daar een veelheid van re...
	Soms is men verplicht om bepaalde rechten te kunnen verwerven, bijvoorbeeld om lid te worden van een pensioenfonds of om in aanmerking te komen voor een WW uitkering.
	Soms kan men zelf kiezen, bijvoorbeeld bij lidmaatschappen van verenigingen. Wel moet men soms eerst aan een aantal eisen voldoen, bijvoorbeeld voor een ballotagecommissie verschijnen.
	14. Het verzorgen van de rechtspersoonlijkheid
	Als staatsburger valt men onder de wetten van dat land en wordt men geacht die te kennen Het behoud van de rechten vereist soms het vervullen van plichten. Dat betekent ook dat men verplicht is belasting te betalen, of contributie of om bepaalde taken...
	15. Het gebruiken van de rechtspersoonlijkheid.
	De rechtspersoonlijkheid biedt een veelheid van mogelijkheden. Men is dan gerechtigd tot een veelheid van activiteiten.
	Lidmaatschappen, uitkeringssystemen en verzekeringssystemen vergen het vervullen van bepaalde diensten of het betalen van premies. Met name bij verzekeringen en lidmaatschappen is het telkens opnieuw de vraag of men het wel de moeite waard vindt.
	Bij het aanspraak maken op of recht hebben op datgene dat voortvloeit uit de verkregen rechten kan men meer of minder berekenend te werk gaan en meer of minder misbruik maken van het systeem. In de ogen van sommigen gedragen anderen zich asociaal.
	Maar ook kan het spel minder elegant gespeeld worden door het toepassen van juridische spitsvondigheden, het vakgebied van goede advocaten. Maar ook dat van ambtenaren als een verzoek of bezwaar niet in de vereiste ambtelijke juridische brokken hapkla...
	16. Het einde van de rechtspersoonlijkheid
	De rechten die iemand ontleend aan zijn rechtspersoonlijkheid kan men verliezen. Zo vereist het Nederlander zijn, het nalaten van activiteiten zoals het verbod om in vreemde krijgsdienst te gaan. Doet men dat wel dan verliest men zijn staatsburgerscha...
	Men kan zijn rechten ook gedeeltelijk verliezen. Iedere Nederlander heeft recht op AOW. Maar als men een aantal jaren in het buitenland heeft gewoond en geen premie heeft betaald, wordt men procentueel gekort op de AOW uitkering
	Bij bestaansveld 4 en 12 over de dood hebben we gedaan of dat het einde is. Maar je bent pas dood als de officiële instanties zeggen dat je dood bent. Zonder dat de burgerlijke stand op basis van een doktersverklaring dat feit heeft geaccepteerd, ben ...
	5. Variabele: Zingeving, prioriteiten
	17. Het verkrijgen: zingeving
	Het belang van dit bestaansveld is vooral gelegen in de consequenties ervan. De zingeving van het bestaan leidt tot duidelijke prioriteiten in iemands leven en daarmee samenhangend tot normen en waarden.
	Het biedt ook bestaansrecht. Wat heeft het leven voor zin zonder antwoord op de vraag naar het waarom. Veelal is de legitimering cultureel dan wel subcultureel bepaald. De legitimering wordt je bij wijze van spreken met de paplepel ingegeven en wel de...
	Mensen die dit bestaansveld belangrijk vinden hebben veelal ook aandacht voor spiritualiteit. Waartoe zijn wij op aarde, was vroeger een vraag in de katholieke catechismus. Het antwoord luidde, we zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en hie...
	Er zijn 72 bestaansvelden die iemand in zijn leven tot de zin van zijn bestaan kan maken en daarbinnen nog weer een selectie van bepaalde activiteiten.
	In de westerse wereld wordt het vormgeven aan het eigen bestaan met het accent op zelfontplooiing hoog gewaardeerd. “Je moet wat van je leven maken“.
	Als voorbeeld, ook het verzorgen van intimi kan de zin van iemands leven worden. Ook dieren kunnen zelfs intimi worden. Simon Carmiggelt beschrijft in een van zijn kronkels een oude man die zijn hond uitlaat. Zijn vrouw was overleden. Hij zat thuis sl...
	U kunt natuurlijk kiezen om anderen te helpen maar U kunt natuurlijk niet iedereen helpen. De praktijk is dat U veelal pas kiest als er een beroep op U wordt gedaan.
	Er zijn natuurlijk ook mensen die zich minder bezig houden met de vraag naar de zin van hun bestaan. “Ik ben er nu eenmaal en moet er het beste van maken”. Zij kiezen niet voor een bepaalde prioriteit in hun leven maar streven er naar om zich in alle ...
	Trefwoorden in dit bestaansveld kunnen zijn principieel, dogmatisch, fanatiek, idealistisch, en zelfs activistisch.
	18. Het in stand houden van de legitimering
	Als de vraag naar de zin van het bestaan eenmaal beantwoord is, is het in stand houden van de legitimering niet moeilijk als men dogmatisch is ingesteld. Alle kritiek erop wordt weggewuifd.
	Het wordt nog eenvoudiger als men in een (sub)cultuur leeft met gelijkgezinden. De waarden en normen in de groep waarbinnen men leeft worden bepalend voor de eigen legitimering en de daaruit voortkomende prioriteiten. Dat was onder meer het geval ten ...
	Het wordt nog eenvoudiger als er door de gelijkgestemden naar gestreefd wordt alle kritiek of strijdige informatie te weren. Men leest bijvoorbeeld alleen de krant, die de eigen visie verwoordt in plaats van een aantal waarbij men geconfronteerd wordt...
	Het in stand houden van de legitimering kan daarentegen erg zwaar en moeilijk worden door de consequenties die de legitimering met zich mee kan brengen. Soms moet men veel over hebben voor zijn levensovertuiging. Dan komt de vraag op of het dat allema...
	19. Het vorm geven van de zingeving
	Heeft men de prioriteiten eenmaal toegekend, dan heeft dat effecten op alle andere subsystemen door de onderling afhankelijkheid. De subsystemen met de hoogste prioriteit komen het eerst in aanmerking als er een beroep gedaan moet worden op de andere ...
	Als voorbeeld, een fanatieke topsporter geeft het gebruik maken van zijn lichaam de maximale prioriteit en heeft er alles voor over, met af en toe de verzuchting, dat je er toch wel veel voor moet laten staan of pas achteraf, dat men er toch wel heel ...
	Het zorgen dat de prioriteiten gerealiseerd kunnen worden geeft zin aan het bestaan, biedt de mogelijkheid om te leven naar eigen overtuiging en geeft de kracht om moeilijkheden te overwinnen. Want moeilijk kan het worden.
	Het werken met prioriteiten en het leven volgens de daaruit afgeleide normen en waarden ofwel het leven naar eigen idealen leidt tot existentiële motivatie.
	20. Het afstand nemen van de legitimering, prioriteiten, de normen en waarden
	Verheugd kan men soms terug kijken op het eigen bestaan. Men is tevreden als men beziet wat men van het leven gemaakt heeft.
	Maar soms moet men al tussentijds vaststellen dat de inzet achteraf onjuist is geweest. Oh, wat kan dat een pijn doen. Naarmate men zich meer heeft ingezet voor de eigen overtuiging, voor het eigen ideaal, is het des te pijnlijker te moeten toegeven e...
	“Wat is dan nog de zin van mijn leven. Ik kan net zo goed dood zijn. Mijn hart is eruit gerukt”.
	Lang heeft men de twijfel die opkwam weten te onderdrukken. Hoe langer de twijfel onderdrukt werd, hoe moeilijker het wordt toch te moeten toegeven. Frustratie ligt voor de hand. Wanhoop en depressiviteit zijn zeker niet uitgesloten.
	De noodzaak zich opnieuw te bezinnen over de eigen legitimering dringt zich op en eenmaal gevonden moet het leven (totaal) anders worden ingevuld. Opnieuw moet men diep bij zichzelf te rade gaan.
	6. Variabele: Het aanbod
	21. Verkrijgen van het aanbod
	Soms is dit bestaansveld nauwelijks een probleem. Zeker vroeger was dat zo. De zoon ging hetzelfde doen als zijn vader. De dochter hetzelfde als de moeder.
	Soms is het verkrijgen van een aanbod ook geen probleem. Je wordt door anderen gevraagd om iets te gaan doen.
	Maar zeker voor jongeren is de vraag wat zij willen gaan doen, wat zij anderen te bieden hebben een belangrijk probleem. Ze weten niet wat ze willen gaan studeren of ze hebben totaal geen zicht op de veelheid van beroepen die er zijn en daarmee ook ge...
	Bovendien zijn vele beroepen in de toekomst door de automatisering en robotisering veranderd dan wel verdwenen. Wat is de juiste keuze?
	Het aantal studenten dat tot het inzicht komt dat zij de verkeerde studiekeuze gemaakt hebben ligt nogal hoog terwijl anderen dat pas op latere leeftijd willen toegeven.
	De kunst is om je talenten te ontdekken en die zoveel mogelijk te verbeteren,
	Een goede ingang is de vraag wat je leuk vindt om te doen. Zie daartoe bijlage 21, mogelijke motieven om te werken.Dat zijn beroepsmatige mogelijkheden maar ook kansen op het gebied van de persoonlijke groei en de betekenis die men als persoon voor an...
	Naast een beroepsmatig aanbod zijn er overigens nog vele andere mogelijkheden om iets voor anderen te betekenen.
	22. Het verzorgen van het aanbod
	Je kunt wel wat willen worden maar dat moet je dan ook nog waar zien te maken. Tussen wensen en willen ligt soms heel veel ruimte. Je moet op koers blijven en de uitgestippelde weg gaan volgen. Dat kan de nodige eisen stellen aan het uithoudings- en d...
	Maar soms is het spreekwoord van toepassing Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. In ieder geval is in de huidige maatschappij een education-permanente noodzakelijk. De veranderingen in de verschillende beroepen en de beroepsmogelijkheden ga...
	23. Het gebruiken van het aanbod
	Het leven bestaat uit geven en nemen en door je ontwikkeling heb je iets te bieden dat ook voor anderen op de een of andere manier waardevol blijkt te zijn. Je bent creatief en productief. En daar kun je van genieten en er trots op zijn. Het biedt je ...
	Werkgelegenheid is voor velen een middel voor een optimaal bestaan, voor anderen het belangrijkste bestaansveld in hun leven. Voor sommigen is het spelen van de beroepsrol een uiterst belangrijke prioriteit. Voor sommigen zelfs de belangrijkste. Als h...
	Soms past de beroepsrol niet bij de visie die men op zichzelf heeft. Men moet dan de eigen identiteit geweld aan doen om de beroepsrol te kunnen spelen.
	Werkloos zijn heeft een veelheid van negatieve gevolgen. Hoge werkloosheidscijfers leiden tot een pessimistisch toekomstbeeld met kans op ontwrichting van de samenleving. En door de steeds verregaande robotisering zal de werkloosheid steeds verder toe...
	Wereldwijd gezien wordt werkloosheid dus een steeds groter probleem.
	Zolang de betekenis van werk vooral wordt gezien als middel om inkomsten te verwerven en dus tot onderschatting van de andere motieven = en daarmee ook tot onderschatting van vrijwilligerswerk = wordt het onoplosbaar.
	Sommigen vinden hun werk zo leuk dat ze het bijna voor niets zouden willen doen
	en moeten er niet aan denken om met pensioen te moeten. Anderen ervaren het als een zware last.
	Dat geldt met name ook voor zware lichamelijke arbeid, zeker voor ouderen Gezondheidseconoom Bastian Ravesteijn zou hebben aangetoond dat fysiek zwaar werk op latere leeftijd vergelijkbaar blijkt met het gezondheidseffect van 16 maanden ouder worden .
	Overigens kunnen ook vraagtekens gezet worden bij de relatie tussen de inhoud van het werk en het inkomen dat daarbij hoort. De weegfactoren in het functie classificatie systeem zijn over het algemeen positiever voor hoofdwerkers dan voor handwerkers.
	Voor velen is het moeilijk voor zichzelf duidelijk te maken waarin zij goed zijn en wat zij anderen te bieden hebben tegen welke waardebepaling. Sollicitatietrainingen en outplacementbureaus bieden op de arbeidsmarkt dan ondersteuning. Op bepaalde ter...
	24. Het afvoeren
	De tijden veranderen snel. De ontwikkelingen in welk vakgebied dan ook gaan zo snel dat je moeite moet doen om bij te blijven zodat je je aanbod steeds verder kunt vernieuwen. De tijd dat je in je hele leven hetzelfde werk op dezelfde manier kunt blij...
	Je zult je telkens opnieuw moeten bewijzen.
	7. Variabele: Intimi
	Woord vooraf
	Communiceren doet men met anderen. Die anderen kunnen voor ons zijn * intimi, sociale systemen met wie men in meerdere bestaansvelden contacten  heeft
	* relaties met wie men slechts in enkele bestaansvelden contacten heeft
	*  klanten, die dat willen hebben wat U te bieden heeft en
	*  leveranciers, waarbij men tegen betaling iets krijgt
	Het onderscheid is gradueel maar het vergt andere activiteiten en gedragskenmerken.
	Als U naar de kapper gaat, bent U op dat moment zijn (betalende) klant en hij de leverancier. Uw haardos is voor hem de grondstof. Als U met een beenbreuk naar een chirurg gaat, bent U zijn klant, hij de leverancier en uw beenbreuk zijn grondstof
	In veel tehuizen wordt bewust de hulp van de ouderen die daar verzorgd worden ingeroepen om mee te werken bij bepaalde activiteiten. Zij kunnen op die manier ook voor anderen in het huis iets betekenen. In feite zijn zij dan niet alleen klant maar ook...
	Daarnaast ontstaan er ook, bij een langduriger verblijf, relaties. Men leert elkaar kennen op meerdere bestaansgebieden. In een aantal gevallen groeit dat nog verder uit en wordt men werkelijk intimi.
	Dezelfde persoon kan aldus klant, relatie, intimus of producent zijn. Het hangt af van wat men samen op welk moment hoe doet.
	Maar het is nog gecompliceerder. In een verzorgingshuis is een zorg behoevende oudere voor de organisatie primair een klant, hoewel dat -ten gevolge van het financierings-systeem- nogal eens vergeten wordt. Maar bovendien ook grondstof waarmee men iet...
	Hoe ingewikkeld kunnen relaties zijn. Maar toch is het onderscheid van belang want in de verschillende relaties gaat men anders met elkaar om. Op het moment dat de oudere grondstof is, is de relatie uitgesproken verticaal. Dat neemt niet weg dat men o...
	25. Het verkrijgen van intimi:
	Het verkrijgen van intimi gaat als kind zonder enige moeite. Men heeft zijn ouders gekregen en eventueel broertjes en zusjes. Daarna komen de vriendjes en vriendinnetjes maar ook dat wordt grotendeels nog door de ouders bepaald. De school waar men naa...
	Mensen kunnen zeer van elkaar verschillen in prioriteit die men aan dit subsysteem geeft. De een met een lage prioriteit is te zien als een echte Einzelgänger. Die is liever alleen. De ander zoekt graag mensen om zich heen. Een gezelligheidsmens geeft...
	Van belang is ook de wijze waarop men die ander tot zich toe laat.
	De een is meer gesloten. Het effect is eenzaamheid. Men is eenzaam zelfs tussen zeer vele relaties. Men heeft dan geen intimi. De ander is meer open en laat anderen makkelijker tot zich toe. Hij kan alleen zijn maar is niet eenzaam.
	Van contacten met intimi kan men genieten maar ook zijn juist de intimi degenen die je het meest pijn kunnen doen. Je hebt ze binnen gelaten in je sociale systeem en daardoor ben je kwetsbaar geworden.
	Sommigen genieten enerzijds zeer van de intimiteit met de ander maar vrezen tegelijkertijd om gekwetst te worden. Intimi zijn mensen met wie men zich open stelt op meerdere bestaansgebieden. Telkens wanneer men zich opnieuw open stelt op een nieuw bes...
	Op grond daarvan willen zij slechts een zeer beperkt aantal intimi hebben en de anderen houden ze meer op afstand. Maar van die intimi willen ze dan ook genieten De partner kan deze benaderingswijze daarentegen beleven als claimgedrag.
	Bijna ieder stel staat voor de vraag, hoe intiem men met de ander wil worden ofwel hoeveel subsystemen men met de ander gaat delen. Dat gaat stapje voor stapje, van samen uit tot samen naar relaties en vrienden gaan, van samen genieten van elkaars lic...
	26. Het verzorgen van intimi
	Goede vriendschappen vergen onderhoud. Daar moet je aan werken. Dat schept verplichtingen die je niet zomaar op zij kunt zetten zonder scheuren in de relatie te riskeren. Het is een kwestie van geven en nemen. Het is een zorgen voor elkaar, zeker ook ...
	Een kwestie van geven en nemen betreft ook de sociale controle. Enerzijds kan die sociale controle beleefd worden als knellend, zo niet verstikkend en wil men de sociale afstand vergroten, anderzijds geeft het velen ook een gevoel van veiligheid en ge...
	Als de eigen prioriteitsstelling en de daarbij horende normen en waarden verschilt van die met intimi en relaties zodat verschillen in gedrag, attituden, in houdingen, in cultuur duidelijk worden, liggen conflicten voor de hand. Men komt dan in confli...
	Een veel voorkomend cultuurconflict is dat van de houding tegen het individualisme.
	In de West Europese cultuur staan begrippen als zichzelf kunnen zijn, zelfontplooiing en zelfontwikkeling hoog in het vaandel, ofwel men geeft prioriteit aan dat bestaansveld. In andere culturen is dat minder het geval en tel je als individu nauwelijk...
	27. Het gebruiken van intimi
	Het gebruiken is hier een slecht passende term. Intimi gaan met elkaar om op een wijze waarin zij zich meer of minder voor elkaar openstellen. Zij gaan samen dingen doen, gaan samen dezelfde dingen ervaren, gaan samen van dezelfde dingen genieten en h...
	Samen kun je meer dan alleen denken de teamwerkers. De gezamenlijke inzet is op zich reeds fijn en stimulerend en schept soms geheel nieuwe perspectieven Men helpt elkaar over de dode punten heen. De solist denkt daar echter geheel anders over.
	28. Het beëindigen van de intimi
	Ook zeer goede vriendschappen kunnen eindigen en worden verbroken. Soms werkt de fijn afstemming niet zo goed en ontstaan er fricties.
	Als het je overkomt, voel je soms in de steek gelaten, verstoten, voel je soms bestolen, bedonderd, belazerd. Anderen zijn blij dat er een einde aan is gekomen.
	Bij huwelijksrelaties volgt er een echtscheidingsproces. Als beiden het willen verloopt dat veelal soepel. Als een van beiden niet wil, kan het pijnlijk en langdurig zijn. Soms vindt een van beiden het vastlopen zo ernstig dat er moordpogingen worden ...
	8. Variabele: Relaties
	29. Verkrijgen
	Relaties zonder inhoud zijn zeepbellen. Er moet altijd een reden zijn om relaties aan te gaan. Er moet een onderwerp zijn waarin men gezamenlijk belangstelling heeft.
	(Hoewel dat in het tijdperk van de sociale media misschien niet meer opgaat. Misschien moet er nog een categorie toegevoegd worden en wel kennissen. Er wordt informatie uitgewisseld over het eigen doen en laten maar men kent elkaar niet en heeft elkaa...
	Het verkrijgen van relaties vergt doorgaans minder investering dan het verkrijgen van intimi. Men zoekt gerichter. Men wil iemand ontmoeten om samen een bepaald iets te gaan doen. Het contact is beperkt tot een enkel bestaansveld.
	Sommigen kennen het verkrijgen van relaties een zeer hoge prioriteit toe. Het gaat bij hen niet om kennis en geld, maar om relaties. Hoe meer relaties, hoe meer mogelijkheden en status men heeft. Het aantal mensen dat trots een foto toont waarop zij s...
	30. Verzorgen
	Het goed verzorgen van relaties is bijna een kunst. Men houdt niet te veel maar ook niet te weinig contact en zoekt daar de passende aanleidingen bij. Men houdt de relatie trouw in stand, veelal door samen dingen te gaan doen. Men geeft de ander gesch...
	Voor sommigen is het de grootste prioriteit in hun leven, door anderen aardig gevonden te worden. Zij bieden hun relaties alle mogelijke hulp en diensten aan, staan altijd klaar en kunnen zeer moeilijk neen zeggen. Jammer genoeg beloven zij dan dikwij...
	31. Gebruiken
	Hoe meer relaties, hoe meer mogelijkheden om op anderen een beroep te doen. Aldus heeft men een groot probleemoplossend vermogen.
	Men heeft niet voor niets in het verkrijgen van relaties geïnvesteerd en dat moet revenuen opleveren Men schroomt daarom niet om te gelegener tijd een beroep op die ander te doen. Sommigen zijn meester in het gebruik van de vitamine r en buiten hun s...
	32. Beëindigen
	Als de relatie niet langer zinvol wordt geacht, wordt die gaandeweg steeds meer oppervlakkig. Dan breekt men die af of laat de relatie langzaam doodbloeden.
	In dat laatste geval wil men soms ook eerst ervaren of de ander niet het initiatief wil nemen zodat men ook weet of de ander de relatie zinvol acht. In die zin stelt men zich tijdelijk afwachtend op.
	9. Variabele: Leveranciers
	In dit bestaansveld hebben we het niet over iets doen voor intimi en relaties. We hebben het over iets doen voor derden tegen betaling.
	Als leverancier bepaal je wat de het sociaal systeem verlaat en in ieder geval het aanbod. Je bewaakt de grens van het systeem en beveiligt die.
	33. Verkrijgen
	Het leven bestaat uit geven en nemen. Maar er moeten anderen zijn die dat willen hebben wat jij te geven hebt. Je hebt dus klanten nodig.
	In de huidige maatschappij is de arbeidsprestatie het belangrijkste dat iemand tegen betaling probeert aan de man te brengen. Waar vind je dus een goede werkgever?
	Waar vind je iemand, die jouw producten graag wil hebben?
	En een belangrijk element daarbij is de prijsstelling. Dikwijls gaat de betaling voor arbeidsprestaties, goederen of diensten via al dan niet vaste of tijdelijke contracten, waarbij de waardebepaling en condities collectief zijn vastgesteld (arbeidsco...
	Waar dat niet het geval is, is de waardebepaling een kwestie van vraag en aanbod en wat daarbij gangbaar is. En als U iets zeldzaams te bieden heeft is het de vraag “Wat de gek er voor geeft?”
	Sommigen zijn uitstekend in staat om zichzelf te verkopen Zij zien het verkopen als een soort wedstrijd De wil om te slagen en het vermogen zich zo te presenteren dat de klant het gevoel heeft dat de verkoper zich werkelijk interesseert in de wensen v...
	Naast de arbeidsprestatie zijn er ook meer incidentele situaties waar anderen een beroep op je doen. Er zijn weinig mensen aan wie nooit gevraagd wordt om iets voor een ander te doen in ruil voor betaling, al bestaat die betaling bijvoorbeeld maar in ...
	34. Verzorgen
	In de huidige maatschappij streeft een werknemer, die zijn arbeidsprestatie probeert te verkopen, zoveel mogelijk naar een vast contract. Dat geeft structuur in het leven en betekent bovendien een vast inkomen, De kunst is dus om ontslag te voorkomen.
	35. Gebruiken
	Die activiteiten bij het verzorgen van klanten (werkgevers / afnemers) zijn er niet alleen om de klant te behouden en te verleiden tot nieuwe aankopen. Het gaat er ook om, de klant te gebruiken door aan te sturen op mond tot mond reclame.
	36. Beëindigen
	Carrière maken betekent ook telkens te streven naar positieverbetering en dus zelf weer als leverancier op zoek gaan naar nieuwe klanten.
	De zzp’er is noodgedwongen telkens opnieuw op zoek naar klanten maar streeft tegelijkertijd naar behoud, door goede prestaties en nazorg.
	10. Variabele: Klanten
	37. Verkrijgen
	Er zijn 18 variabelen die nodig zijn om goed te kunnen bestaan. Je bent dus voortdurend een klant. Relevant zijn daarbij alle activiteiten die we genoemd hebben bij het verkrijgen in het algemeen. Het verkrijgen impliceert activiteiten als:
	* het in kaart brengen van de omgeving,
	* selecteren wat men wel of niet wil hebben,
	* een keuze maken,
	* onderhandelen,
	* besluiten, en
	* preventief de omgeving naar zijn hand zetten en
	* in de concurrentiestrijd met anderen hun mogelijkheden van verstoren.
	Maar ook het zich wapenen tegen opdringerigheid en bedrog.
	Deze veelheid van activiteiten worden veelal teruggebracht tot standaard gedrag. Je koopt in bij vaste winkels/ leveranciers. Daarbij spaar je dus veel tijd en moeite uit maar net als met vooroordelen, kun je ook uitstekende kansen missen. Om dat te v...
	De een is meer geneigd tot standaard gedrag. De ander houdt meer van afwisseling.
	En soms ligt het plezier in de speurtocht zelf. Velen vinden winkelen gewoon leuk.
	38. Verzorgen
	Een goede leverancier wil jou als klant verzorgen maar jij als klant kunt ook de leverancier verzorgen. Zeker in kleine dorpen willen mensen dat de leverancier blijft bestaan en dus kopen zij bij hem, ondanks het feit dat hij wat duurder is.
	39. Gebruiken
	Soms kun je juist als vaste klant extra gunstige condities los weken bij de leverancier, al dan niet onder het motto “ Anders ga ik naar een ander!”.
	40. Beëindigen
	Dat doe je dus dan ook, zeker als je koopjesjager bent.
	Om te kunnen bestaan heb je input nodig. Dus zoek je leveranciers die je dat kunnen bieden.
	11. Variabele: Taal/ Communicatie
	41. Verkrijgen
	Kunnen communiceren is een levensnoodzaak. Het verkrijgen van een taal begint bij de eerste woordjes die een kind spreekt. Taalvaardigheid, het kunnen spreken van (op zijn minst) 1 taal is een noodzaak voor ieder sociaal systeem.
	Taal is noodzakelijk om contact te kunnen maken met anderen maar taal is ook van grote invloed op het denkvermogen. Soms schieten woorden tekort om te kunnen uitdrukken wat men ziet en voelt.
	Naast het leren spreken zijn leren lezen en schrijven eveneens belangrijke prioriteiten en tegenwoordig ook het kunnen omgaan met de computer, e-mailen, chatten en internetten. Zeker in een moderne maatschappij zijn dit bijna evenzeer basis vaardighed...
	Voor velen is aandacht voor kunst en muziek en het ontwikkelen van een kunstgevoel en een gevoel voor muziek evenzeer een levensnoodzaak.
	Ook de non verbale of lichaamstaal is van belang en ook dat kan men tegenwoordig in cursussen optimaliseren.
	Sommigen onder ons hebben een talenknobbel. Zij leren een taal spelenderwijs. Moeiteloos spreken zij meerdere talen. Het verstaan van de taal van de muziek en die van de kunst vergt weer andere kwaliteiten Er zijn mensen die ziende blind en horende do...
	42. Verzorgen
	Ook informatie-uitwisseling moet verzorgd worden. Taalbeheersing moet worden bijgehouden zoals ieder weet die op school een vreemde taal geleerd heeft en er daarna jarenlang niets meer mee heeft gedaan. Opfrissen ervan is dan een must.
	De eigen taal of het eigen dialect draagt voor sommigen zeer bij tot het beleven van een eigen identiteit. Men is Nederlander als men Nederlands spreekt en Fries als men Fries spreekt. Groninger als men Gronings spreekt. En als men dat belangrijk vind...
	Het geschreven woord dient eveneens goed onderhouden te worden en zo nodig ook te worden gerestaureerd. Idem voor de kunst en de muziek.
	Juist op het gebied van de kunst krijgt dit bestaansveld veel aandacht. Denk bijvoorbeeld aan de musea.
	Juist met de ontwikkeling van de informatie technologie wordt het verzorgen / bewaken van de privacy een steeds grotere uitdaging.
	In bijlage 16. Vorm geven van het eigen verantwoordelijkheid, wordt de invloed van de informatietechnologie geschetst, waarbij het onderscheid tussen privé en publiek steeds verder wordt opgeheven.
	43. Gebruiken
	Het gebruik van taal, informatie technologie, kunst en muziek biedt de mogelijkheid tot communiceren en publiceren. Men is meer of minder communicatief en creatief. En ook de behoefte daaraan verschilt van mens tot mens. De een is van nature zwijgzaam...
	44. Afvoeren
	Ook het taalgebruik kan veranderen. Nieuwe woorden ontstaan. Andere woorden worden ouderwets, niet meer gebruikt of veranderen van betekenis. Deze veranderingen treft men zeker aan in de informatietechnologie, de muziek en de kunst.
	12. Variabele: Ruilmiddelen
	Onder ruilmiddelen verstaan we vanzelfsprekend geld maar niet uitsluitend. Men kan ook feitelijk ruilen of betalen in natura. Maar ook immaterieel kan men ruilen, bijvoorbeeld door het geven van een schouderklopje of het geven van een compliment. Het ...
	Er bestaan grote verschillen in mensen in de manier waarop men met geld omgaat.
	Primair is er de vraag hoe belangrijk iemand geld vindt in zijn bestaan. Er zijn mensen bij wie alles om geld draait maar ook anderen die hun prioriteiten geheel anders leggen. In bepaalde kerkelijke kringen beziet men het geld als het slijk der aarde...
	Secundair zijn er grote verschillen in prioriteit die men aan de bestaansvelden in deze rij toekent.
	De een doet alles om maar geld te verdienen. De ander legt het accent op het sparen, kan zuinig zijn en wil het graag oppotten. De derde legt het accent op de wijze waarop hij het geld wil verdelen. Uiterst nauwkeurig wordt er begroot en gebudgetteerd...
	45. Verkrijgen
	We hebben reeds beschreven dat er vele activiteiten mogelijk zijn om geld te verwerven. De meest gangbare vorm is echter dat men een bepaald product aanbiedt of een bepaalde dienst en die wil verkopen. Daarbij zijn er twee zaken van belang en wel, wel...
	46. Verzorgen
	Heeft men tijdelijk een overschot dan moet men dat deel goed bewaren door het veilig op te bergen, te beleggen, te sparen of op te potten
	Zo mogelijk moet men ook een appeltje voor de dorst bewaren.
	47. Gebruiken
	Het geld moet verdeeld worden over de verschillende subsystemen. Men moet budgetteren, men moet het huishoudboekje bijhouden (werken met geld).
	Men moet het geld verdelen over de verschillende subsystemen om de verkrijgingprocessen in staat te stellen hun werk te doen(iets te kunnen kopen) maar ook om de overige processen goed in stand te houden.
	Ik denk hierbij ook aan een citaat van Steinbeck als hij in de prachtige roman De Druivenplukkers betoogt dat solidariteit onder de armen het grootst is.
	48.
	Bij het uitgeven denken we aan het spanningsveld tussen solvabiliteit en liquiditeit. Sommige mensen hebben vermogen genoeg maar het geld zit vast, bijvoorbeeld in de overwaarde van het eigen huis of langlopende leningen. Wil men als men snel geld nod...
	We verwijzen verder ook naar bijlage 29. Het economendebat.
	13. Variabele: Mobiliteit
	Mobiliteit betreft het vermogen om zich te verplaatsen, kruipend, lopend of met een vervoersmiddel.
	49. Verkrijgen
	Vervoersmiddelen kunnen worden gehuurd. gekocht en geleased. En dat kan men alleen doen maar tegenwoordig ook met anderen samen, analoog aan het witte fietsen plan van de provo’s. Die ideeën worden trouwens al in meerdere steden toegepast.
	50. Verzorgen
	De auto moet bij wijze van spreken iedere week gewassen worden. Ook zijn er mensen die enthousiast aan hun vervoermiddel kunnen sleutelen. Anderen interesseert dat in het geheel niet. Als er gesleuteld moet worden dan besteden zij dat graag uit.
	51. Gebruiken
	De een pakt makkelijk de fiets, de trein, de auto of het vliegtuig, afhankelijk van de situatie. De ander werkt het liefste van huis uit eventueel met behulp van de moderne informatietechnologie.
	Bij gebrek aan ruimte of beschikbaarheid van de vervoersmiddelen kunnen onderling in het systeem grote spanningen ontstaan. Verdelingsproblemen kunnen tot grote conflicten leiden.
	52. Afvoeren.
	En tenslotte speelt ook hier weer het vervangingsvraagstuk.
	14. Variabele: Plaats
	De wijze waarop men in het leven staat wordt mede bepaald door deze variabele. De een kijkt letterlijk verder dan zijn neus lang is en die scope leidt tot een bredere visie omdat men geconfronteerd wordt met geheel andere culturen.
	Sommigen zijn van karakter zeer plaats gebonden. Zij komen bij wijze van spreken nooit verder dan het eigen dorp en voor hen heeft dit bestaansveld dan ook een lage prioriteit. Anderen zijn zelfs mondiaal georiënteerd en doen niets liever dan reizen. ...
	53. Het verkrijgen
	Het zoeken naar een plaats waar men al zijn activiteiten kan doen plaats vinden kan in een bepaalde levensfase een uiterst hoge prioriteit krijgen en, zo men eenmaal dat geregeld heeft, kan die prioriteit dalen. Slaagt men er niet in een vaste plaats ...
	54. Verzorgen
	Kiest men eenmaal voor een bepaalde plaats dan is onderhoud noodzakelijk. Het huis moet goed in de verf zitten en de stofdoek wordt niet gespaard. Anderen zeggen wel wat anders te doen te hebben.
	55. Gebruiken
	Logistieke problemen voor wat de huisvesting betreft hebben bij de een ook weer een hogere prioriteit dan bij anderen. Sommigen zijn bij voortduring bezig het huis anders in te richten.
	56. Afvoeren
	Ook bij de huisvesting is het de vraag wanneer men die moet vervangen. Verhuizen heeft voor- en nadelen.
	15. Variabele: Tijd
	57. Verkrijgen
	Uitstel vragen is een oplossing,bij het verkrijgen van tijd. Evenzo kan men onderhandelen over de gewenste beschikbare tijd maar men kan ook extra middelen inzetten waardoor men sneller klaar kan zijn.
	58. Verzorgen
	De tijd beter besteden en niet verluieren (verzorgen van de tijd) is een andere mogelijkheid. Daarbij zijn er vele handigheidjes om sneller te kunnen werken, zeker bij het gebruik van een computer. Het meest eenvoudige voorbeeld is het gebruiken van m...
	59. Gebruiken
	Time management wordt steeds belangrijker. Men kan de tijd die men heeft beter indelen. (werken met de tijd). Procesmanagement en doorlooptijden bij een productieproces komen steeds meer centraal te staan.
	De een heeft een korte termijn perspectief, de ander juist een lang. De een heeft een optimistische toekomstverwachting, al dan niet stapsgewijs, de ander juist een pessimistische. Weer een ander meent dat er niets nieuws is onder de zon en dat de ges...
	60. Voor bij laten gaan
	Maar hoe dan ook, de tijd vliegt weg, zeker als men zit te dromen.
	16. Variabele: Productiemiddelen, de apparatuur
	61. Verkrijgen
	Naast grondstoffen is ook apparatuur onmisbaar. Goed gereedschap is de helft van het werk en soms is het werk zonder gereedschap in het geheel niet mogelijk.
	Let U bij het aanschaffen op energieverbruik, duurzaamheid, of bedieningsgemak? Koopt U iets als U het nodig heeft of reeds als U een mooie aanbieding ziet onder het motto “je kunt nooit weten wanneer ik het nodig heb”. Bent U gericht op “hebbedingetj...
	62. Verzorgen
	Onderhoud is een mimimale must voor een goed vakman.
	63. Gebruiken
	Je bent handig of je bent het niet.
	64. Afvoeren
	In steeds sneller toenemende mate verandert de apparatuur, van handmatig tot elektrisch, tot computergestuurd, tot het huis van de toekomt (Domotica). In hoeverre moet je met “je tijd meegaan“?.
	17. Variabele: Grondstoffen
	Als U iets wilt maken, heeft U grondstoffen nodig. Grondstoffen zijn noodzakelijk om iets te produceren. Maar men kan ook diensten produceren. Bij wijze van voorbeeld nemen we de dokter die een medische dienst aanbiedt of een leraar die kinderen lesge...
	Onder grondstoffen verstaan we ook energie.
	65. Het verkrijgen
	Vooral relevant hierbij is het selectieproces. Er komen telkens nieuwe materialen op de markt. Durft U dat aan of blijft U bij het oude en bekende? De een is al snel tevreden, de ander is uiterst kritisch en wil per se top kwaliteit. Ook duurzaamheid ...
	Hoe U het ook doet, zonder grondstoffen is een goed functioneren niet mogelijk.
	Zoals bij alle bestaansvelden speelt ook hier de vraag naar de prioriteiten. Welke grondstoffen heeft U het meeste nodig? Voor een deel hangt dat samen met de gestelde prioriteiten maar voor een deel ook van de beschikbaarheid op de markt
	Ook de wijze waarop U de grondstoffen verwerft biedt vele alternatieven. De een gaat in dat geval naar een winkel en koopt het. De ander gebruikt iets wat hij al heeft en weet
	“van niets iets te maken”. In beide gevallen heeft U echter grondstoffen nodig.
	66. Het verzorgen van grondstoffen
	In het geval dat U dezelfde materiële grondstof regelmatig nodig heeft is het zinvol om een bepaalde voorraad te hebben. In dat geval is het van belang te bepalen hoeveel U in voorraad wilt houden en wat er voor nodig is om het in goede conditie te ho...
	Naast de vraag of U zich met dit soort vragen bezig houdt is het ook de vraag hoe U voor de voorraad zorgt. Gaat U daar voorzichtig mee om? Zorgt U voor goede “bewaar” condities? Of zegt u, daar houd ik mij nauwelijks mee bezig. Dat is voor mij niet b...
	67. Het gebruiken van grondstoffen
	Nu komt de vakman naar voren. Gebruikt U de grondstoffen op de juiste manier? Werkt U systematisch? Met verstand van zaken of probeert U maar wat? Doet U dat deficiënt? Bent U productief? Gaat U er zuinig mee om?
	68. Het wegdoen van de grondstoffen
	Dat wat U over heeft en niet langer wilt bewaren moet U wegdoen. Hoe doet U dat? Keurig netjes? Milieu bewust? Direct of als het U een keertje goed uitkomt?
	18. Variabele: Kennis
	69. Verkrijgen
	Men moet leren vrienden te maken, men moet leren een taal te spreken, men moet leren het eigen ego te ontwikkelen en leren hoe men beslissingen moet nemen, men moet leren van het leven te genieten, men moet leren een huurcontract te sluiten of een aut...
	Men is nooit te oud om te leren en dat moet men wel zijn want de leefomgeving verandert bij voortduring. Er is sprake van de education-permanente. Daarbij is de een meer leergierig, weetgierig of avontuurlijk dan de ander.
	Relevante activiteiten zijn, de oren en ogen goed openhouden, aandacht hebben voor media als radio en TV, dag- en weekbladen, tijdschriften, cursussen volgen, studiegroepen, boeken lezen, en last but not least, de computer. Hier hebben we de lettervre...
	70. Verzorgen
	Wat men reeds geleerd heeft moet men bijhouden Naast leren vergt vooral het toepassen en het op doen van ervaring in de praktijk veel tijd.
	71. Gebruiken
	Het benutten van kennis impliceert ook het weten welke risico’s men wel of niet kan nemen. De een durft slechts te vertrouwen op “wetenschappelijke informatie”, de ander durft af te gaan op geruchten en maar hopen dat het goed komt.
	Het gebruiken van kennis betreft ook intelligentie, scherpzinnigheid, concentratie en alertheid. Ook humor zien we als een facet bij het gebruiken van kennis.
	Zoals voor alle bestaansvelden geldt, de een is er beter in dan de ander. De een is veel efficiënter en effectiever dan de ander.
	72.Afvoeren
	Tenslotte kan men kennis ook overdragen. Opvoeden, doceren, publiceren zijn voorbeelden van die activiteiten.
	Maar men kan die kennis ook voor zich willen houden en beslist niet wegdoen. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen bewaren van geheimen.
	Ook kennis veroudert. En als het bijhouden van de kennisontwikkeling te weinig prioriteit verkregen heeft kan dat leiden tot grote problemen.
	Soms weet men dat zelf niet meer ten gevolge van vergeetachtigheid.
	Bijlage 6.2. Bestaansvelden van een organisatie
	De combinatie van 4 proceskarakteristieken en 18 variabelen leidt tot
	72 subsystemen ofwel de “taakblokken “ bij een organisatie,
	schematisch weergegeven:
	Bijlage 7. Voorbeelden van biologische ontwikkeling
	Zoals bekend is er discussie over de vraag, aangeboren of aangeleerd.
	Onderstaand nemen we uit de veelheid van mogelijkheden het aandachtspunt introvert of extravert, een dimensie die grote invloed heeft op het gedrag. Daar is dan ook veel onderzoek naar gedaan. Ook schetsen we kort psychoticisme en neuroticisme.
	Intro- of extravert
	Mensen verschillen in grote mate in de mate waarin zij op de buitenwereld zijn gericht. Er zijn introverte en extraverte mensen met als gevolg ook verschillende persoonlijkheidskenmerken. Deze extra- en introverte dimensie meet de mate van sociabiliteit.
	Steeds meer onderzoeken wijzen erop dat deze dimensies genetisch bepaald zijn.
	Ivan Pavlov bracht Eysenck op het idee dat extra- of introversie genetisch bepaald zijn en voortkomen uit de mate van prikkelbaarheid van de hersenen.
	Eysenck twijfelde duidelijk aan dit door Carl Jung gemaakte onderscheid. Elk onderzoek naar persoonlijkheidsverschillen moest gebaseerd zijn op objectieve, statistische gegevens zo oordeelde hij. Op grond van vele data moest hij echter vaststellen dat...
	De hersenen van een extravert persoon zijn het tegenovergestelde van wat men zou verwachten. Zij zijn minder prikkelbaar dan van een introvert persoon.
	Omdat er van binnen minder gebeurt, zoeken extraverte mensen van nature stimulatie in de buitenwereld en hebben ze contact met anderen nodig om het leven echt te kunnen voelen.
	Extraverte mensen bekijken een gebeurtenis veel objectiever en maken zich minder druk over wat anderen van hen denken. Ze zijn in het algemeen levendig en optimistisch maar ze zijn soms ook onbetrouwbaar, onrustig en nemen veel risico’s.
	De hersenen van een introvert persoon zijn daarentegen veel eerder geprikkeld Dat maakt introverte personen kwetsbaar voor stemmingen. Ze leiden een intens innerlijk leven.
	Als gevolg van de zintuiglijke overdaad van binnen vermijden ze van nature als een vorm van zelfbescherming een teveel aan sociale contacten. Dat vinden ze geestelijk te vermoeiend. Of ze hebben er simpelweg geen behoefte aan omdat ze zo’n rijk innerl...
	In het algemeen zijn ze wat gereserveerder, serieuzer en pessimistischer van aard. Ze kunnen ook last hebben van schuldgevoelens en een gebrek aan zelfvertrouwen.
	Naast de intro/extraverte dimensie is ook psychoticisme van belang in het omgaan van de persoonlijkheid met de buitenwereld. Het zegt iets over de mate waarin iemand gesocialiseerd is en volgens de gebruikelijke regels leeft dan wel in het extreme gev...
	Neuroticisme is dan dat gedeelte van de hersenen dat emotionele reacties op een gebeurtenis regelt. Het geeft aan in hoeverre we geneigd zijn om nerveus, bezorgd of angstig te worden of om gestrest of van streek te raken.
	Een lage score op de neuroticisme schaal betekent dat iemand emotioneel stabiel is.
	Neurotische mensen reageren overdreven op stimuli en zijn ontvankelijker voor fobieën en paniekaanvallen, dan wel ontwikkelen tenslotte een neurose als gevolg van ontkenning en onderdrukking van gevoelens. Niet neurotici blijven veel kalmer en zien de...
	Bijlage 8. Genetische bepaaldheid of omgeving
	Wat heeft prioriteit ?
	Er is een steeds terugkerende discussie over de vraag wat prioriteit heeft: dat watgenetisch bepaald is of dat wat door de omgeving wordt gevormd.  Een selectie uit standpunten:
	John Stuart Mill wees op het belang van ervaring en kneedbaarheid van de menselijke geest, voorgesteld als een wit vel papiet waarop iets geschreven kon worden. Dit veronderstelt logischerwijze dat iedereen gelijk is, behalve ernstig of lichamelijk ge...
	John B. Watson betoogt dat het onzin is en dat het niet waar is dat iedereen alles maar kan worden wat hij wil. De genetica en de evolutionaire psychologie hebben aangetoond dat veel van wat we de menselijke natuur noemen, inclusief intelligentie en p...
	Diverse onderzoeken van neurologen maken het belang van de biologische factoren duidelijk.
	Piaget en Kinsey stellen dat onze biologie dominant is maar dat de omgeving uiteindelijk bepalend is voor ons gedrag.
	Het model maakt duidelijk dat het beslist een samenspel is tussen  aanleg en omgeving.
	Waarom is de vraag naar genetica of omgeving zo belangrijk?
	De experimenteel en cognitief psycholoog Steven Pinker wijst er op dat de hoofdrol, die biologische factoren bij het gedrag van de mens spelen, soms om politieke of culturele redenen ontkend wordt. Hij maakt tevens een einde aan de wilde beweringen ov...
	Fouten en problemen zijn het individu niet aan te rekenen bij het accent op biologische bepaaldheid maar juist weer wel als “De maakbaarheid“ van de mens via opvoeding te hoog wordt ingeschat.
	Het accent op biologische verschillen roept de angst op van vooroordelen en discriminatie op basis van ras, geslacht en sociale klasse. Het accent in de visie op
	de mens van het ongeschreven blad leidt tot het idee dat mensen en vooral massa’s mensen manipuleerbaar zijn.
	Bijlage 9. Menselijke beperkingen
	Juist in de gevoelstaal kan men streven naar innerlijke harmonie tussen de 72 bestaansvelden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat men na een nachtje slapen of intensief sporten opeens de oplossing ziet van een probleem waarmee men lang bezig is.
	Jammer genoeg is innerlijke harmonie per definitie tijdelijk want er zijn altijd veranderingen in de omgeving of fysiek door het ouder worden die dwingen om een nieuw balans te vinden.
	Het tot innerlijke rust komen vergt een goed functionerend interne taal vermogen. Maar ook dat vermogen kan meer of minder goed ontwikkeld zijn.
	Er zijn mensen die leiden aan alexithymie of gevoelsblindheid. Zij kennen geen emotie, noch positief zoals geluk, plezier of enthousiasme noch negatief zoals angst, teleurstelling of verdriet.
	Daarbij zijn er 4 soorten te onderscheiden:
	* wel lichamelijke reactie maar geen bijbehorend gevoel
	* geen lichamelijke reactie en geen bijbehorend gevoel
	* zelf nauwelijks gevoelens kennen maar zich wel enigszins in kunnen leven in de
	gevoelens van anderen
	* noch eigen gevoelens noch inlevingsvermogen
	Daarbij zijn er allerlei tussenvormen. Als mogelijke oorzaken ziet men al dan niet aangeboren hersenletsel, dan wel een chronische lichamelijke of psychische ziekte.
	Bijlage 10. Ontwikkeling normen en waarden
	Verschillen in denken over goed en kwaad
	De werkelijkheid laat zien dat er verschillen zijn in denken over goed en kwaad. In die zin klopt het model met de werkelijkheid. Er zijn geen normen en waarden die wereldwijd overal geaccepteerd worden.
	De kans op tegenstellingen en conflicten tussen systemen is groot
	Sociale systemen hebben raakvlakken met elkaar en verschillen in normen en waarden leiden al snel tot tegenstellingen.
	Maar de kans op conflicten is kleiner binnen een systeem.
	Want binnen een systeem moeten tegenstellingen gehanteerd worden. Dus wordt gestreefd naar gemeenschappelijke normen en waarden in steeds grotere sociale systemen
	Dat laat ook de geschiedenis zien. Conflicten tussen steden werden beheersbaar door gezamenlijk een nieuw sociaal systeem op te bouwen in provinciale staten. De onderlinge verschillen werden verkleind in nieuwe gezamenlijke normen en waarden.
	Maar het proces herhaalt zich voortdurend. Na de provinciale staten kwamen de landen/ naties. Na de landen de werelddelen en thans een steeds verdere globalisering.
	Daarbij wordt gestreefd naar gemeenschappelijke normen en waarden.
	Waar komen normen en waarden vandaan?
	Er bestaan verschillende verklaringsgronden
	* vanuit de traditie     zie bijlage 11
	* vanuit het geloof      zie bijalge 12
	* vanuit de evolutie    zie bijlage 13
	* vanuit de ratio  zie bijlage 14  of
	* als logisch gevolg van een sociaal systeem
	Normen en waarden als logisch gevolg van een sociaal systeem

	In het systeem is er een voortdurend streven naar stabiliteit. Dat streven dwingt tot normen en waarden. Het is voor het functioneren noodzakelijk dat de prioriteiten en de daaruit afgeleide normen en waarden min of meer stabiel worden vastgelegd.
	Die stabiliteit komt meer tot stand door de interne communicatie, meer door het onbewuste dan door de rede, zoals de neurobiologen steeds overtuigender aantonen. Ieder subsysteem kan aangeven wat de gevolgen zijn voor hem van de activiteiten in een o...
	Normen en waarden zijn afhankelijk van de prioriteiten die men aan de verschillende subsystemen toekent. Geeft men de allerhoogste prioriteit aan geloofsovertuigingen, dan doordringen die opvattingen het gehele leven. Geeft men de hoogste prioriteit a...
	Verschillen in prioriteiten weerspiegelen andere normen en waarden en verandering van prioriteiten leidt tot verandering van normen en waarden. De praktijk laat het zien
	Wie de macht heeft, heeft het voor het zeggen.

	We hebben betoogd dat normen en waarden het directe gevolg zijn van de systeembenadering en van inhoud veranderen bij machtsverschillen. De conclusie is duidelijk. De machtshebbers bepalen de normen en waarden, ofwel wat goed en wat fout is. De leider...
	Voorbeelden te over.
	Cicero, de Romeinse politicus en pleiter, maakt duidelijk dat wetten altijd ten voordele zijn van de machtshebbers (denk in deze tijd aan witte boorden criminaliteit) en bovendien dat teveel gedetailleerde wetten ertoe leiden dat er een steeds groter ...
	Is dat tegenwoordig anders?
	Situationele of absolute moraal
	Afhankelijk van de verklaringsgrond ziet men normen en waarden als absoluut of situationeel.
	Vanuit het geloof en de evolutie neigt men tot een absolute moraal. Vanuit de traditie is moeizaam verandering mogelijk. Vanuit de ratio en de systeembenadering ligt een situationele benadering voor de hand.
	Een absolute moraal is alleen vol te houden bij een strikte systeemscheiding. Het subsysteem normen en waarden dient volledig geïsoleerd te worden.
	Verschillende sociale systemen, verschillende normen
	In paragraaf 2.1.2 (solidariteit dwingt tot een dubbele moraal) hebben we betoogd dat binnen een systeem andere normen gehanteerd kunnen en zelfs moeten worden dan naar buiten het systeem. Dat maakt de verklaring dat normen en waarden ontleend worden ...
	Vergelijkingen tussen systemen
	Het model maakt het mogelijk vergelijkingen te maken tussen mensen, organisaties en staten. In principe is het dus mogelijk de normen en waarden die van toepassing zijn op mensen ook toe te passen op organisaties en staten.
	Stel je eens voor dat de privé normen en waarden zoals bijvoorbeeld de norm “Gij zult niet stelen“ ook de normen en waarden zouden zijn van de managers in organisaties of van de regering in een land.
	Het verschil tussen individueel gedrag en politieke overtuiging is bekend (Pro milieu in een energie zuipende auto).
	Bijlage 11. Normen op basis van de traditie
	Normen op basis van de traditie leiden tot weerstand tegen verandering en belemmeren innovatie maar zij leiden wel tot stabiliteit in het systeem.
	Stabiliteit is een groot goed en dus is traditie belangrijk.  Een sociaal systeem heeft een zekere mate van weerstand tegen verandering. Juist in het streven naar stabiliteit wordt er een beroep gedaan op de traditie. Maar dat is geen verklaringsgrond...
	Probleem is dat verschillende sociale systemen andere tradities kennen waar andere weer fel tegen zijn.  Denk bijvoorbeeld aan
	= slavernij, Zie voetnoot .
	= vrouwen en meisjes en sexualiteit. Zie voetnoot .
	Ondanks die verschillen in denken, gaat een VN resolutie uit van een wereldwijd gedeeld waardepatroon.
	In september 2012 nam de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties een resolutie aan met de oproep om “mensenrechten en fundamentele vrijheden te bevorderen door een beter begrip van traditionele waarden van de mensheid“. Volgens de resolutie heb...
	Maar die veronderstelling is niet juist. Er zijn dus verschillen en met de tijd gaat men anders denken.
	Ideeën die we vroeger heel normaal vonden, kunnen echt niet meer, schrijft filosoof Ger de Groot, in Trouw, 02-02-‘13. Hoe denken we over veertig jaar over zaken, die we nu vanzelfsprekend vinden?, zo vraagt hij zich af.
	Verbijsterd zullen mensen zich over een paar decennia afvragen, waarom in onze tijd niemand zag hoe verwerpelijk onze denkbeelden of vanzelfsprekendheden waren. Reeds nu zien we hoe sommige vanzelfsprekendheden onder onze ogen verkruimelen of plaats m...
	Ongewenst effect van de resolutie
	De resolutie, hoe goed bedoeld ook, biedt een simpel instrument in handen van de overheid, om mensen er mee te kunnen onderdrukken. Daar staat wel tegenover dat steeds meer mondiaal gedacht wordt over mensenrechten.
	Barbara Oomen, hoogleraar mensenrecht stelt (05-01-‘12 in VPRO-Buitenhof) dat in toenemende mate schendingen van mensenrechten juridisch aan de orde gesteld worden (verjaringstermijnen buiten spel, ook buiten de landen waar de misdaden zijn gepleegd).
	Als evolutiebiologen het dier ook zien als een sociaal systeem , dan gaat het dier in de indeling van Boulding van niveau 6 naar niveau 8 en dan gelden dezelfde wetmatigheden als hier gesteld worden voor de mens. Maar, Boulding ziet zelfs de mens niet...
	Evenals in het model, zien ook anderen zoals onder meer Matthieu Ricard ,, dieren als intimi, die deel uitmaken van ons sociale systeem. Hij trekt daar consequenties uit.
	Het recht om te leven en te lijden mag niet alleen een voorrecht van mensen zijn. Het komt ook dieren toe. Die consequenties zijn disputabel.
	Bijlage 16. Vorm geven eigen verantwoordelijkheid
	Verantwoordelijkheid
	Bij de beschrijving van het ego hebben we beschreven in hoeverre mensen geneigd zijn verantwoordelijkheid te nemen.
	Als maatschappelijk het accent gelegd wordt op ondergeschiktheid aan religieuze leiders, aan de groep, de familie, de organisatie of de staat, dan komt de eigen ontplooiing van het individu in gedrang, maar het geeft hem wel houvast en zekerheid. Het ...
	Als het maatschappelijk accent gelegd wordt op zelfontplooiing, moet eigen verantwoordelijkheid genomen worden. Het “achter leiders“ aanlopen wordt minder mogelijk. Het leidt (soms) tot angst want als het fout gaat ben je zelf verantwoordelijk. Het le...
	Marketing en werkelijkheid
	In vele marketingverhalen komt een mensbeeld naar voren dat een grote waarde hecht dat mensen vrij zijn en autonoom. De werkelijkheid is anders. Via steeds verder verfijnde marketing- en reclametechnieken (variabele 11, Taal/ Communicatie)  wordt het ...
	Bovendien maakt de informatietechnologie (variabele 16, productiemiddelen) mensen steeds afhankelijker en wordt het onderscheid tussen publiek en privé steeds meer diffuus . Directeuren van Google, Facebook en investeerders in SiliconValley gaan uit v...
	Vorm geven aan het eigen bestaan / Verantwoordelijkheid of rolgedrag

	De vraag waar je voor staat is: Wil ik verantwoordelijkheid nemen of ga ik me verschuilen achter rolgedrag?
	De meest simpele manier om vorm te geven aan je eigen bestaan is rolgedrag. Je doet precies wat anderen van je verwachten. Daarmee ontloop je ook je eigen verantwoordelijkheid. In je opvoeding ben je op de hoogte gebracht van de rolverwachtingen. Als ...
	Als klein kind leer je al dat je de straat niet mag oversteken zonder eerst goed naar links en rechts te kijken. Al doende word je langzamerhand geleerd hoe je je als verkeersdeelnemer dient te gedragen. Als je dat doet, zegt dat nog niets over jou te...
	Dat eenvoudige voorbeeld van de verkeersdeelnemer kan naar alle bestaansvelden worden doorgetrokken. In alle is er sprake van de mogelijkheden tot rolgedrag.
	Rolgedrag is gedrag dat bepaald wordt door de normen en waarden van een sociaal systeem. Als je kiest voor rolgedrag impliceert dat een (wellicht afgedwongen) keuze om deel uit te maken van een bepaald sociaal systeem. (variërend van een vriendenclub ...
	Rolgedrag heeft twee grote voordelen en wel:
	* Het ontslaat je van het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Dat maakt het leven wel een stuk makkelijker.
	Een markant voorbeeld: Een jonge stagiair werd gevraagd de bedrijfsleider van een klein productiebedrijf twee weken te vervangen zodat deze op vakantie kon. Het was toch even rustig. Het bedrijf had een eigen, wat oudere chauffeur in dienst die de pro...
	De jonge stagiair had geleerd dat mensen graag eigen verantwoordelijkheid wilde nemen voor hun werk. Bovendien had hij geen auto en nauwelijks een idee van afstanden en rijtijden. Het lag dus voor de hand de ervaren chauffeur te vragen zelf zijn rout...
	De chauffeur weigerde zeer beslist. Als U meent dat ik dat moet meenemen, doe ik het, al moet ik de hele dag plank gas rijden maar ik wil er niet voor verantwoordelijk zijn, om te beslissen of ik nog wel verder rijd, of dat ik met de spullen terug ko...
	* Rolgedrag is ook noodzakelijk. Je kunt niet in alle bestaansvelden, bij alles wat je doet een eigen gedrag ontwikkelen. Je zou doodmoe en onuitstaanbaar worden .
	* Het maakt het anderen makkelijk om met je om te gaan. Je stelt hen niet voor verrassingen. Ze weten wat ze van je kunnen verwachten. (Van hen uit gezien hanteren zij vooroordelen. Ze denken erop te kunnen vertrouwen dat je je volgens de norm van het...
	Als puber begint het een probleem te worden
	Als je je alleen maar gedraagt volgens de rolverwachtingen, wie ben je dan zelf? De spreuk van de Genestet was: “ Wees uzelf sprak ik tot iemand, maar hij kon niet, hij was niemand”.
	Verantwoordelijkheid nemen betekent dat je moet kiezen en verantwoordelijk bent als het fout gaat. Dat kan soms angstig zijn. Adorno wijst in dit verband op de Fear of freedom.
	Als puber wil je enerzijds zelf verantwoordelijk zijn en anderzijds graag “profiteren” van de zorg die anderen voor je voelen. Je verzet je enerzijds tegen hen om je eigen weg te zoeken maar rekent er tegelijkertijd op dat ze je uit de problemen helpe...
	Het feit dat je leeft, is niet jouw initiatief. Dat kun je als feit accepteren maar ook afwijzen. Is het leven dat je verwacht de moeite waard? En zo niet, zelfmoord? Of zorgen dat het de moeite waard wordt?
	Als je wel een grote prioriteit geeft aan zelfontplooiing is de eerste vraag, wil ik er wel zijn?, wil ik eigenlijk wel leven? Vele pubers stellen zich die vraag. Het is de eerste stap naar volwassenheid, accepteren dat je er bent.
	Je bent er nu eenmaal. Je moet er dus van zien te maken wat er van te maken valt en niet moeilijk doen.
	Je kiest zelf de zin van je bestaan
	Zoals gezegd: Een sociaal systeem is gekenmerkt als een vat vol tegenstrijdigheden. Wat je kiest uit de 72 bestaansvelden als de zin van je bestaan heeft altijd prioriteit. Naarmate de zin van je bestaan je meer duidelijk is, naarmate ego en gevoel he...
	En er zijn er 72 bestaansvelden die niet alle even belangrijk kunnen zijn.
	Er zijn mensen die aan 1 bestaansveld prioriteit toekennen. Dat zijn de fanatici.
	Er zijn mensen die alles belangrijk vinden en moeilijk prioriteiten kunnen bepalen. Dat zijn de grijze muizen, die onopvallend door het leven gaan.
	Er zijn mensen die kiezen verantwoordelijkheid te nemen voor bepaalde bestaansvelden maar die op andere terreinen zeer beslist afwijzen. Zeker als anderen proberen hen die verantwoordelijkheid in de schoenen te schuiven.
	Naarmate je minder prioriteit geeft aan bestaansveld 3, aan de wens tot zelfontplooiing, aanvaard je de verantwoordelijkheid voor je bestaan minder en blokkeer je je eigen groei. Je gedraagt je perfect volgens de rolverwachtingen.
	Na verloop van tijd kun je jezelf het rolgedrag zo eigen gemaakt hebben, dat het verschil tussen wat jezelf denkt en voelt en wat het rolgedrag van je verwacht, volledig samenvallen. Dan ben je weer authentiek. Dan ben je weer helemaal jezelf, maar ei...
	Als volwassene
	Velen kunnen die houding hun hele leven volhouden. Anderen worden op een bepaald moment in hun leven gedwongen alsnog zelf hun eigen koers te bepalen. (Soms zelfs via een depressie omdat het systeem eerst overbelast werd).
	Zelfontplooiing, het accent op bestaansveld 3, is in de westerse cultuur een belangrijke waarde.
	Maar er zijn grenzen.
	Zelfontplooiing geldt binnen het sociaal systeem. Maar in relatie met andere sociale systemen zijn er grenzen. Het kan ontaarden in een dwingend je wil opleggen aan anderen of je niets meer van anderen aantrekken.
	Succes leidt tot zelfvertrouwen en zo worden de prestaties ook steeds beter. Maar je kunt ook falen. Misschien niet objectief maar subjectief. Anderen kunnen nog zo positief zijn maar dat helpt niet echt. En falen leidt tot onzekerheid en daarmee tot ...
	ontwikkelingslijn. De kunst is dus om zichzelf reële normen te stellen .
	Soms is accent op zelfontplooiing noodzaak
	Ieders persoonlijkheid bestaat uit 72 bestaansvelden. En vele van die bestaansvelden maken deel uit van een sociaal systeem. Zo is men bijvoorbeeld lid van een sportclub, werknemer bij een bedrijf en vader in een gezin. En de normen in die verschillen...
	Een andere methode om die spanningen te ontwijken is systeemscheiding. Het bestaansveld leidt een geheel eigen leven en is door de strateeg losgemaakt van het geheel van de persoonlijkheid. Dat proces wordt schitterend beschreven in het volgende citaa...
	Zelfontplooiing niet op alle terreinen noodzakelijk
	Het is niet noodzakelijk op alle bestaansgebieden eigen verantwoordelijkheid te nemen. Er zijn mensen die geneigd zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen functioneren maar op bepaalde bestaansgebieden verantwoordelijkheden afwijzen omdat zi...
	Op sommige gebieden wil men eigen baas zijn, op andere kan men zich meer volgzaam opstellen en zich als kuddedier gedragen.
	Zowel bij gewenst als ongewenst gedrag kan men zich verschuilen achter anderen door hetzelfde te doen als anderen.
	Soms is zelfontplooiing helemaal niet wenselijk.
	Je kunt er ook voor kiezen om, bestaansveld 3, je ego, minder prioriteit te geven, om je eigen verantwoordelijkheid te ontlopen, om je meer volgzaam op te stellen, om je te conformeren aan het rolgedrag, (dat wat “men” van je verwacht) ja zelfs om je ...
	Bijlage 17. Negatieve spiraal,
	de ontwikkeling tot een zombie.
	Gedrag is het resultaat van de mens zelf en van zijn omgeving. Allereerst schetsen we de invloed van de mens zelf.
	De mens zelf
	Hoe je het ook wendt of keert, als je sterk bent heb je meer mogelijkheden om steeds sterker te worden; en als je zwak bent, verlies je de concurrentie en word je steeds zwakker.
	En dan ontstaat bovendien een negatieve spiraal.
	Deze logische consequentie vanuit de systeemtheorie leidt er ook toe, dat arme mensen zich anders gedragen dan rijke mensen . Arme mensen maken vaker ernstige vergissingen. Ze werken zichzelf steeds verder in de nesten door bijvoorbeeld het ene financ...
	Economen kijken op een vrij recht toe, recht aan manier naar armoede, zo leggen Mullainathan en Shafir uit. Arme mensen maken volgens hen kosten baten afwegingen, bewust of onbewust, volgens een onverbiddelijke economische logica. En dan beslissen ze....
	Als mensen iets tekort komen gaat hun geest anders werken. Waar het ook aan schort, geld, sociale contacten, tijd, de effecten komen op hetzelfde neer: tunnelvisie en blinde vlekken. Mullainathan en Shafir onderbouwen hun visie met vele wetenschappeli...
	Bekend is dat gemotiveerd zijn eerst leidt tot betere prestaties maar na een bepaald punt, bij een te grote gemotiveerdheid is het effect negatief. Als de schaarste te groot is, ben je te gemotiveerd en is het effect dus negatief.
	Mensen worden zo steeds meer zombies
	Tenslotte hebben de armen er geen vertrouwen meer in dat ze nog ooit uit de armoede komen. Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit geen kwartje. Zij berusten in hun achterstand.
	Mensen stellen zich meer of minder reële doelen en voor mensen die langdurig in achterstand leven kan berusting soms het beste alternatief zijn want ook de omgeving reageert natuurlijk op deze negatieve spiraal.
	Bekend is bijvoorbeeld dat mensen in een bepaald postcodegebied niet meer worden opgeroepen bij sollicitaties of dat mensen met een bepaalde culturele of etnische identiteit worden buitengesloten.
	Schetsten we hiervoor het gedrag van de mens, dan nu de invloed van de omgeving.
	De input voor een individu wordt voor een groot deel gevormd door de output van organisaties. We hebben geschetst dat veel mensen reageren op waarnemingstendenties en zich gedragen conform de rolverwachtingen. Waarnemingstendenties bepalen wat ze wel ...
	Naarmate een organisatie meer inzicht heeft in die waarnemingstendenties en mogelijke rolpatronen, worden de reclame technieken effectiever, worden ideale rolpatronen gecreëerd en kopen klanten vervolgens producten die ze anders misschien niet gekocht...
	Iedere organisatie probeert zich via marketing technieken een duidelijk beeld te vormen van de potentiële klant, om zo onder meer de reclame campagnes daarop af te stemmen.
	De marketinggegevens die een organisatie nodig heeft worden onder meer verkregen van internet providers, waarbij al dan niet de privacy geschaad wordt. Het resultaat is een consumptiemaatschappij.
	Steeds grotere organisaties krijgen steeds meer zeggenschap over de toegankelijkheid van de inputvariabelen die het individu nodig heeft. Denk aan de giganten op het gebied van het leefklimaat, zoals de agrarische en farmaceutische produkten, de grond...
	Zij slaan de piketpaaltjes zo dat het individu steeds meer afhankelijk wordt en zijn gedrag steeds meer voorspelbaar.
	Ook op staatsniveau treden er processen van achterstelling op, een voorbeeld:
	Griekenland moest bezuinigen wilde het Europese steun kunnen krijgen. Die steun was nodig om de schulden aan de rijkere landen te kunnen afbetalen. Griekenland heeft teveel op krediet gekocht. Ze bezuinigen op ambtenaren, gezondheidszorg, onderwijs et...
	Bijlage 18. Behandelingsmogelijkheden depressiviteit
	Oorzaak en betekenis van depressiviteit
	Je bent depressief als je ego, (je verstand) noch je gevoel een meer of minder constant evenwicht weet aan te brengen in de strijd tussen de bestaansvelden.
	Zoals een teveel aan stimuli (overspoeld worden door gehoorsignalen, zichtsignalen, gevoelssignalen) het waarnemingssysteem kan doen crashen, zo kan een teveel aan interne spanningen het interne communicatiesysteem doen crashen.
	Ga er van uit dat ieder bestaansveld een eigen stem heeft en dat ze allemaal door elkaar heen praten. Dan wordt je depressief want je verstaat niets meer. Je kunt er geen touw meer aan vast knopen. Je bent je richting gevoel kwijt.
	De behandeling
	Deze is erop gericht, de interne communicatie meer tot rust te brengen.
	Er zijn vele behandelingswijzen mogelijk want alle bestaansvelden beïnvloeden elkaar wederkerig. En sommigen schreeuwen bij wijze van spreken en veroorzaken heel veel spanning.
	De vraag is dus welk bestaansveld gekozen wordt als basis voor de behandeling. Twee benaderingswijzen zijn mogelijk en wel:
	* de aanpak dat alle bestaansvelden even hun mond moeten houden. Kom tot rust of
	* de aanpak dat de grootste schreeuwers hun mond moeten houden, ofwel de oorzaak van de extreme spanningen wegnemen.
	De eerste benadering is die van “het gewoon plat spuiten“ Er kan gewoon geen eigen verantwoordelijkheid meer worden genomen waardoor het systeem tot rust komt. Bij het verminderen van de medicatie kan dan langzaam naar verbetering worden gestreefd. Ve...
	Bij de andere benadering is het de vraag, wat het meest effectieve startpunt is. Welk aangrijpingspunt ook gekozen wordt, er verandert gaandeweg iets in de onderlinge verhouding tussen de bestaansvelden. Het ego krijgt weer een gevoel van richting en ...
	Alternatieve aangrijpingspunten zijn (naar de inputvariabelen):
	3. Therapie om de kracht van het ego te versterken, therapie om  te leren neen te zeggen,ondersteuning om de problemen te  herdefiniëren en problemen leren te relativeren.
	7. Therapie om het negatieve gevoel over het uiterlijk om te buigen  naar een positief gevoel. Denk aan de “make-over“ programma’s.
	11.  Medicatie om veranderingen in het lichaam te bewerkstelligen,  meer bewegen, werken in de tuin, sporten, lichttherapie, andere  voeding.
	15.  Juridische ondersteuning zoeken, meer opkomen voor je rechten.
	19. Hulp om in te zien dat waarden en overtuigingen relatief zijn, dat  absolute moraal niet bestaat, hulp om minder dogmatisch te wor- den en meer te durven twijfelen.
	23. Werk zoeken waarin je meer plezier hebt, andere producten maken
	27.  Afstand nemen van mensen die het je moeilijk maken.
	31. De kennissenkring veranderen.
	35.  Zoeken naar mogelijkheden om je niet onder druk te laten zetten,  opkomen voor je belangen.
	39. De klant is koning, maar alleen als jij het wilt. Leren een keer neen  te verkopen.
	43. Leren met anderen te praten, neurolinguale oefeningen.
	47. Hulp zoeken bij het oplossen van financiële problemen.
	51. Op vakantie te gaan, afstand nemen, een andere omgeving zoeken.
	55.  Verhuizen
	59. Rust nemen waardoor de verantwoordelijkheidsverplichting af neemt en het systeem weer de tijd krijgt om in evenwicht te
	komen. Deadlines relativeren. Time management
	63. Meer geschikte apparatuur aanschaffen
	67. Meer geschikte grondstoffen zoeken
	71. Er veel over te lezen en te zien hoe anderen het aanpakken.
	Bijlage 19. Analytisch model, oorzaken schoolverlaters
	Welke aanpak gewenst?
	Iedere hulpverlener weet dat het aangeboden probleem niet altijd een zinvolle ingang biedt om een ongewenste situatie te beëindigen. Wie zich in het aangeboden probleem verdiept merkt veelal dat dit het topje van een ijsberg is, of een façade waaracht...
	Interessant in dit kader is de huidige discussie over het onderwijssysteem.
	Een docent heeft tot taak een leerling te helpen zich kennis en vaardigheden eigen te maken. De vraag is hoe?
	* De directieve benadering: Moet de docent de verantwoordelijkheid nemen en precies
	vertellen wat de leerling moet leren of
	* De non directieve benadering: moet de docent de leerling begeleiden, leren hoe het zijn
	eigen leerprocessen kan verbeteren.
	Zie bijlage 23. Begeleiden of delegeren.
	Een leerling met een zwak ontwikkeld ego heeft liever de sturende docent, een leerling met een sterker ego wil zelf de verantwoordelijkheid nemen en dus liever een begeleider in het opdoen van leerervaring.
	Een sturende docent versterkt het ego vanzelfsprekend weer minder dan een begeleidende docent. In feite gaat de discussie over de vraag of de docent een leerling wil helpen zich te ontwikkelen tot iemand die zich in verschillende situaties goed weet t...
	Mogelijke aangrijpingspunten
	Er zijn vele redenen waarom scholieren afhaken. Maar uiteindelijk kan men de scholier niet dwingen om op school te presteren. Hij zal het zelf moeten willen.
	Dan is begeleiding op zijn plaats, waarbij hij geholpen wordt om te beseffen waarom hij wil afhaken. Dat is de moeilijkste fase: Geaccepteerd worden als begeleider.
	Daarna kunnen de begeleider en de scholier samen op weg gaan.
	Bij het bespreken van het begeleiden hebben we gesproken over barrières die het oplossen van een probleem in de weg kunnen staan. Onderstaand een aantal mogelijke bar-rières bij scholieren:
	Mogelijke barrières
	Levenskracht, ego kan hij eigen verantwoordelijkheid nemen?
	kan hij initiatieven nemen?
	ziet hij problemen als uitdaging
	kan hij conflicten oplossend?
	durft hij visie te ontwikkelen?
	Waarneembaarheid schaamt hij zich voor zijn uiterlijk?
	wordt hij om zijn uiterlijk uitgelachen, gepest?
	Nature, lichaam is hij fysiek in staat tot leren?
	geen oor-, oog- of motorische problemen?
	is er een gebrek aan verstandelijke vermogens?  concentratieproblemen?
	is hij uitgeslapen? voldoende rust gehad?
	Is hij goed doorvoed?
	Erkenning mag hij deze opleiding volgen?
	Zingeving heeft hij er zelf voor gekozen?
	is hij gemotiveerd?
	Aanbod heeft hij plezier in wat hij moet doen?
	zou hij liever iets anders maken/ leren?
	Intimi wordt hij gesteund door zijn ouders?
	wordt hij gesteund door zijn vrienden?
	kan hij alleen werken?
	kan hij samenwerken?
	Relaties wordt hij gesteund door kennissen/ vrienden?
	Leveranciers heeft hij moeilijkheden met docenten?
	heeft hij moeilijkheden met wijze van lesgeven?
	heeft hij moeilijkheden met hun autoriteit?
	Klanten ziet hij wat hij straks anderen kan bieden?
	is hij daar trots op?
	Taal is hij taal- en spreekvaardig?
	is hij empirisch ingesteld?
	is er ruimte voor creativiteit
	Ruilmiddelen kan hij de studie betalen?
	heeft hij geld problemen?
	Mobiliteit heeft hij vervoersproblemen?
	Plaats heeft hij een goede studieplek?
	Tijd besteed hij voldoende tijd aan zijn studie?
	kan hij korte termijn behoeften uitstellen
	is hij optimistisch over zijn resultaat?
	is hij langere termijn gericht?
	biedt de opleiding toekomstperspectief
	Productiemiddelen  heeft hij voldoende apparatuur?
	Grondstoffen  is er een goed lesprogramma?
	heeft hij voldoende studiemateriaal
	werkt hij liever met ander materiaal?
	Kennis  is hij zuinig op het studiemateriaal ?
	is hij leergierig?
	is hij creatief?
	is hij kwalitatief en kwantitatief ingesteld?
	durft hij risico’s te nemen, heeft hij lef?
	ziet hij fouten als leermogelijkheid?
	staat hij open voor nieuwe ideeën?
	Bijlage 20. Integrale probleemanalyse
	De basis van dit boek is onderstaande integrale probleemanalyse.
	Het onderstaande causalogram is de neerslag van een onderzoek door Intagon in de Justitiele Intramurale Kinderbescherming. Het onderzoek werd afgerond in 1971 en zegt dus niets over de huidige situatie.
	De aanleiding was het verzoek van de sector om meer geld want er waren veel problemen. Geld was noodzakelijk om die problemen op te lossen.
	De onderzoeksvragen waren welke problemen er waren in de sector en hoe die het beste konden worden aangepakt.
	Dat was het begin van de modelontwikkeling.
	Een probleem bij het vorm geven van het onderzoek was, dat er een groot aantal soorten instellingen waren met ieder een eigen subsidiesysteem, terwijl het feitelijk takenpakket daarmee niet geheel correspondeerde. Er was veel inhoudelijke overlap.
	Concretisering van activiteiten, problemen en relaties daartussen
	Dat dwong tot concreetheid van de activiteiten, waarmee problemen mogelijk waren. Die moesten dan wel weer geordend worden. Daartoe moest een model ontwikkeld worden.
	In het ontwikkelde model werd een systeembenadering toegepast met een tableau
	van 7 variabelen en 3 proceskarakteristieken . Zo ontstonden 21 subsystemen.
	In ieder subsysteem werden activiteiten geconcretiseerd.
	Gevraagd werd per activiteit in hoeverre problemen werden ervaren.
	Bij als belangrijk beleefde problemen werd doorgevraagd. De gedachte was dat als
	er een probleem was, dat veroorzaakt werd door:
	A: een tekort aan een bepaalde input dan wel door
	B: een onjuist managementbeleid
	Bij de grootste problemen werd dan ook gevraagd: welke input eventueel ontbrak en in hoeverre het management een goed beleid voerde.
	Bij de vraag naar het management werd de cybernetische cyclus gevolgd.
	- is er sprake van een strategisch beleid
	- wordt dat gemaakt door de juiste personen
	- op grond van goede informatie
	- en de juiste wijze van besluitvorming en dan verder met het kwaliteitsbeleid etc.
	Zodra er negatief gescoord werd, stopte de vragenlijst.
	Schematisch wordt dit weergegeven in bijlage 24.
	Grafische weergave
	De 7 input variabelen werden vervolgens in cirkels vormgegeven, gegroepeerd rond de variabele met de grootste problemen.
	De antwoorden op de inputvragen werden gesommeerd en vormgegeven door pijlen. Iedere pijl stond voor 100 maal.
	Voorbeeld: De pijl van het gebouw naar het kind in het midden, impliceerde dat het gebouw als oorzaak werd gezien van de problemen met het kind.
	De problemen met het management werden door stippen in de variabele weergegeven. Ook hier, ieder stip staat voor 100 maal.
	Het geheel aan antwoorden kon worden weergegeven in een causalogram. Daarin werd de samenhang tussen de problemen duidelijk en kon een integraal beleid geformuleerd worden.
	Causalogram
	Een ander probleem was bij “het verzorgen van het kind“, namelijk het voorkomen van hospitalisatie verschijnselen.
	Als je deze methode toepast, dan worden de interacties tussen de verschillende problemen zichtbaar. Bijlage 21. Motieven om te werken
	Er zijn vele verschillende motieven op te werken. Vanuit dit systeem van de elementen zijn onderstaand mogelijke motieven verwoord, voor elk van de 18 variabelen,
	op de vraag: Welk werk doe je het liefst?. Hieronder een aantal mogelijke antwoorden.
	Initiatief/ levenskracht
	Ik zoek werk, waarbij ik zelf verantwoordelijk ben voor wat ik wanneer en hoe doe en waarin ik me zelf waar kan maken. Ik ben graag eigen baas.
	Waarneembaarheid
	Ik zoek werk, om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Ik ben trots op mijn uiterlijk en wil dat graag laten zien.
	Nature
	Ik zoek werk waarbij ik optimaal gebruik kan maken van mijn lichamelijke mogelijkheden zoals fysieke kracht, mijn handvaardigheid, of …….
	Erkenning
	Ik zoek werk waarbij ik tot een bepaalde beroepsgroep hoor en daar zou ik dan ik trots op kunnen zijn.
	Zingeving
	Ik zoek werk waarbij ik een bijdrage kan leveren om mijn idealen, mijn normen en waarden te bevorderen en te realiseren.
	Aanbod
	Ik zoek werk waarbij ik mijn specifieke talenten zo goed mogelijk kan benutten en wat ik dan met een zekere trots aan anderen kan laten zien. Ook graag afwisselend.
	Intimi
	Ik zoek werk, waarbij ik mensen kan helpen of verzorgen ofwel werk waarbij ik in een team met collega’s kan samenwerken.
	Relaties
	Ik zoek werk waarbij ik,door gebruik te maken van de Vitamine R en te netwerken, steeds leukere banen kan verkrijgen.
	Klanten
	Ik zoek werk waarbij ik er plezier in heb om mensen een product of dienst te verkopen of om hen van iets te overtuigen.
	Leveranciers
	Ik zoek werk waarbij ik plezier heb om bij verschillende leveranciers te gaan kijken wat ze in de aanbieding hebben en dan met hen te onderhandelen over mijn gewenste prijs/kwaliteit verhouding.
	Communicatie, taal
	Ik zoek werk waarbij ik mijn communicatieve mogelijkheden ten volle kan benutten, hetzij verbaal, hetzij digitaal, hetzij artistiek.
	Ruilmiddelen
	Ik zoek werk, waarbij ik vooral veel geld kan verdienen en economisch zeer zelfstandig kan worden.
	Mobiliteit
	Ik zoek werk, waarbij ik plaats gebonden ben of juist dat ik veel onderweg ben, in eigen streek of misschien wel mondiaal.
	Plaats
	Ik zoek werk waarbij vooral de werkomgeving van belang is en ook de afstand tot mijn woonomgeving met een voorkeur voor binnen of buitenwerk.
	Tijd
	Ik zoek werk zonder dat ik gestrest raak, ofwel waarbij ik de spanning voel van het werken met deadlines. Ik zoek werk dat mij helpt om de tijd te structureren. Ik werk het liefst  ‘s morgens vroeg, overdag, ‘s avonds of ‘s nachts.
	Prod.uctiemiddelen
	Ik zoek werk, waarbij ik geniet van het werken met machines en trots kan zijn op mijn vaardigheid daarmee.
	Grondstoffen
	Ik zoek werk waarbij ik van bepaalde materialen iets kan maken.
	Kennis, vaardigheden
	Ik zoek werk waarbij ik steeds opnieuw iets nieuws leer, nieuwe inzichten opdoe en steeds meer ervaring krijg.
	Kun je uit deze 18 variabelen kiezen welke je het belangrijkste vind? En welke je het minst belangrijk vind? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
	Het resultaat biedt een duidelijk beeld van je persoonlijke motivatie.
	Bijlage 22. Voorbeelden inputbeheersing
	Een aantal voorbeelden in willekeurige selectie, die ik vond toen ik met dit thema bezig was. Er zijn er vele.
	Hoe groter, hoe meer mogelijkheden om sterker te worden.
	Inputbeheersing door fusies
	Glencore, de grootste grondstoffenhandelaar in graan, olie, metalen en steenkool, met als klanten Tata van Hoogovens, Nuon en Essent, (202 miljard omzet in 2011) wil fuseren met Xstrate, mijnbouwer van steenkolen, zink en koper, (32,7 miljard omzet in...
	Inputbeheersing door overnames: snel groeiende internationals
	Cofco (China National Cereals, Oils and Foofstuffs Corporation) was eerst een bedrijf gericht op de handel in granen en zaden maar door overnames, gesteund door de staat is het nu internationaal werkzaam en verreweg het grootste Chinese bedrijf in de ...
	WHGroup was de grootste varkensvleesverwerker van China maar nu de grootste ter wereld en zoekt nog verder naar overname kandidaten.
	Inputbeheersing door schaalvergroting, risicominimalisering
	De 4 grote systeembanken (Rabo, ING, AMRO en SNS) betalen jaarlijks 4 tot 12 miljard minder rente op de kapitaalmarkt dan de kleinere banken omdat ze als gevolg van de staatsgarantie als kredietwaardiger worden beschouwd.
	Ook zeer grote bedrijven kunnen bedrijfsleningen sluiten op de kapitaalmarkt en betalen daarvoor aanzienlijk minder dan kleinere bedrijven die hun leningen moeten afsluiten bij banken . Bovendien kunnen zij deals sluiten met de fiscus . Over de wensel...
	Grote supermarkten, bouwmarkten of warenhuizen
	De leveranciers van de producten kunnen nauwelijks neen zeggen tegen de condities die de grote detaillisten eisen. Zij moeten wel uit angst opdrachten te verliezen.
	De kleine detaillist kan die condities niet eisen zoals blijkt uit het toenemende aantal faillissementen.
	* Denk ook aan de mogelijkheden om anderen “voor“ te zijn, zoals bij internet trading.
	Daar gaat het soms een mini secondes.
	* Denk aan de mogelijkheden om anderen buiten spel te zetten via bijvoorbeeld
	patenten
	* Denk aan de mogelijkheden om zo min mogelijk belasting te betalen.
	* Denk aan hun vermogen om het streven tot verandering te belemmeren.
	Bijlage 23. Begeleiden of delegeren.
	Het meest kenmerkend bij het operationeel beleid is de vraag of je het zelf wilt doen, dan wel of je iets wilt laten doen door anderen Mensen verschillen onderling in de mate waarin zij geneigd zijn tot zelf doen of het laten doen. De een vindt het he...
	Die individuele voorkeur vertaalt zich naar politieke opvattingen. Voorstanders van zelf doen, accentueren de eigen verantwoordelijkheid en het zelf kunnen inhuren van hulp op de markt en verzetten zich tegen het pamperen.
	Voorstanders van het laten doen geven de prioriteit aan de verzorgingsstaat.
	Als je het zelf niet kunt doen, zijn er twee mogelijkheden. Je accepteert dat je het niet kan en delegeert het aan anderen of je wilt het leren en zo zelf je problemen gaan oplossen.
	Delegeren van enkelvoudige problemen
	Als je het zelf niet kunt en hulp nodig hebt bij een enkelvoudig probleem kies je veelal vooral een hulpverlener die het probleem van je overneemt en het voor je oplost. De vraag is dan vooral waar je iemand vindt die dat karweitje wel even voor je do...
	Je verantwoordelijkheid is de keuze van de hulpverlener. Iedere specialist kiest zijn eigen oplossingen. Zelfs bij enkelvoudige problemen. Als voorbeeld: De automonteur kan een onderdeel repareren, vervangen door een reeds gebruikt of vervangen door e...
	Bij delegeren ben jij de baas en stel jij je eisen. Maar je moet zo nodig wel de condities scheppen zodat de ander zijn werk goed kan doen.
	Dat delegeren moet echter wel mogelijk zijn. Er moeten “leveranciers“ zijn, die dat wat je wilt, willen en kunnen doen. Er moeten geschikte voorzieningen zijn. Soms zijn die er niet. In dat geval kun je besluiten zelf die voorziening tot stand te bren...
	Delegeren van meervoudige problemen
	Delegeren bij meervoudige problemen is moeilijker. Degene die het werk moet doen, moet wel precies weten wat jij wilt. Met een te vage opdracht ontstaan er snel misverstanden, met een te precieze kan het demotiverend werken. Je moet dus samen de juist...
	Begeleiden
	Als je het wilt leren en zelf je probleem wilt oplossen, heb je begeleiding nodig.
	Begeleiden is vooral geïndiceerd bij gecompliceerde vraagstukken waarbij meerdere bestaansvelden betrokken zijn. Juist jij bent in staat om de onderlinge verhoudingen tussen de velden te kennen en te beïnvloeden.
	Bij begeleiden is de centrale vraag: waarom is men zelf niet in staat het probleem op te lossen? Het gaat dan om het herkennen van de barrières die de probleemoplossing in de weg staan en het verkleinen daarvan.
	Schematisch:
	een probleem, A     probleemdrager,B              barrières
	A _______v______v_______v________v______  B
	\            /
	\          /
	\        /
	directief  \         / non directief
	\    /
	\                     /
	\                   /
	\                  /
	\                   /
	\                        /
	\                    /
	\                /
	\            /
	C Hulpverlener
	De hulpverlener staat voor de keus ofwel zelf het probleem op te losssen, C-A
	ofwel de probleemdrager te ondersteuner C-B-A.
	Een voorbeeld van mogelijke barrières treft U in de bijlage 19, waarom scholieren afhaken.
	Begeleiden wordt razend moeilijk voor de begeleider als hij duidelijke opvattingen heeft over de oplossing. De neiging het probleem zelf op te lossen en directief te worden is dan wel erg groot.
	Het kan moeilijk zijn het geduld op te brengen tijdens het leerproces van de hulpvrager en diens oplossing te accepteren.
	Het kan ook moeilijk zijn als de hulpverlener te kampen heeft met dezelfde barrières als de probleemdrager. Zeker als de barrière weerstand oproept (en dat doen eigenlijk alle barrières in het streven naar behoud) heeft ook de hulpverlener moeite om “...
	De conclusie is duidelijk: Geen enkele begeleider kan bij alle problemen begeleiden. Dat vergt zelfinzicht van de begeleider.
	Bijlage 24. Organisatiestructuren
	Bij iedere fase in het cybernetisch proces is het relevant de vraag te stellen wie er bij betrokken moeten worden. Ieder subsysteem is een deel van het geheel en een beslissing kan dus voor ieder deel gevolgen hebben gezien de wederzijdse afhankelijkh...
	Schematisch:
	Daarnaast zijn er 72 subsystemen, dus 7 x 72 mogelijkheden.
	Als je bij de relevante besluitvorming betrokken wordt en anderen niet, leidt dat ook tot machtsposities. De kunst is om die structuur dus zo te kiezen dat het alle betrokkenen recht doet. Een ingewikkelde puzzel.
	Omdat de oplossing doorgaans niet van dag tot dag verschilt, ontstaan er organisatiestructuren. Daar zijn een groot aantal varianten voor ontwikkeld.
	Een belangrijke ingang is die van de managementstijl. Bij de scientific management benadering hoort ook een eenduidige organisatie zoals de lijnorganisatie van Fayol (de harkstructuur) of de functionele organisatie van Taylor.
	Bij Fayol is er door de harkstructuur sprake van eenheid van leiding, duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden, grote besluitvaardigheid en de zelforganisatie op een lager niveau kan men zoveel mogelijk handhaven. Maar het heeft ook nad...
	Taylor ontwikkelde de functionele organisatievorm waarbij de werker voor de verschillende aspecten van zijn werk verschillende bazen heeft. De leiding heeft dan meer homogene taken, er is sprake van een grotere deskundigheid door specialisatie en er i...
	Emerson ontwikkelde de lijn-staf organisatie. De manager krijgt hulp door hem van een staf te voorzien. Het voordeel is dat zijn taken gelijkwaardig en gelijksoortig zijn, er eenheid van leiding is met mogelijke inzet van deskundigen, waarbij coördina...
	Een variant daarbij is de lijn staf organisatie met functionele taalverdeling. De staf mag dwingende aanwijzingen geven met betrekking tot de vraag HOE iets moet worden gedaan. Denk aan voorschriften, procedures,werkmethoden, plandata, kwaliteitseisen...
	Die variant leidt dan weer tot de matrixorganisatie, waarbij de beslissingskracht ligt op het laagste niveau waardoor er optimaal gebruik gemaakt wordt van de deskundigheden. Het stelt echter wel hoge eisen aan de medewerkers en er doen zich spanninge...
	Likert koos weer een ander ingang en wel die van de linking pin. Het gaat daarbij om optimale communicatie. Bij ieder cyclische fase is iemand van de volgende en voorgaande fase betrokken. Het zijn de verbindende schakels. Dat verzekert de continuïtei...
	Maar de verantwoordelijkheid is minder duidelijk en er is gevaar van de vergaderziekte, met het gevaar dat beslissingen worden uitgesteld en dat er een te grote afhankelijkheid is van persoonlijke verhoudingen.
	De projectorganisatie is bij uitstek geschikt om een bepaald probleem snel te kunnen aanpakken. Men bouwt een tijdelijke organisatie waardoor een gerichte probleem-aanpak mogelijk is en waardoor verstarde structuren doorbroken kunnen worden. Het stelt...
	Verder is er het unitmanagement. Daarbij staat de inhoud van het werk centraal. Die inhoud kan  * functioneel zijn, corresponderend met taakblokken
	* territoriaal
	* categoraal, gericht op specifieke doelgroepen of naar
	* product markt combinaties, zoals
	- specialisatie, spreiding van producten
	- parallellisatie, producten samenvoegen
	- integratie, bewerkingen samenvoegen
	- differentiatie, bewerkingen scheiden
	Tenslotte is er de netwerkvorming. De behoefte aan autonomie van de units is zo groot geworden dat ze meer of minder los zijn komen te staan van de moederorganisatie. Maar men houdt wel onderling contact, bijvoorbeeld als de moeder organisatie en grot...
	Het zal duidelijk zijn dat de structuur van de organisatie de prioriteiten van de organisatie weerspiegelt. Overigens is het ook zinvol rekening te houden met de kenmerken van de medewerkers. Zie daarvoor ook bijlage 26. Mensbeelden en managementstijl.
	Bijlage 25. Verandering in prioriteiten bij organisaties
	De ene organisatie kiest voor het verkrijgen van input en is extern gericht, de ander is intern gericht en legt het accent ofwel op het beheer dan wel op het optimaal functioneren. Dat beleid bepaalt mede de optimale grootte van de organisatie.
	Daarna gaat het om de strijd tussen de taakblokken zoals bijvoorbeeld productie en verkoop, (variabele 6), financiën(variabele 12) en personeel(variabele 7).
	Wanneer er sprake is van een verschuiving in het soort aanbod dat de organisatie wil bieden (Variabele 6),  zien we de focus verschuiven
	Van dit kunnen we      capaciteitsgericht
	Naar dit maken we     productiegericht
	Naar dit kunnen we voor U doen   relatiegericht
	Tot zo kunt U met ons dat bereiken  partnergericht
	Reeds in 1991  werden de organisatorische effecten van die verschuiving in kaart
	gebracht.
	Passen we dit schema toe op bijvoorbeeld het ouderenbeleid dan kunnen we het volgende zien:
	- de bejaarde als grondstof capaciteitsgericht  variabele 17
	De bejaarde is een object dat verzorgd moet worden zonder menselijk contact en begrip. Wassen, voeden en kleden vergt zoveel minuten en dus zoveel personeel. De klant is de familie of de zorgverzekering /overheid
	- de bejaarde als product productorganisatie  variabele 6
	De bejaarde is niet alleen een object. Menselijk contact is belangrijk. Met de wensen moet rekening gehouden worden. De personeelsinzet is wat moeilijker te organiseren. De klant is de familie of de zorgverzekering/overheid.
	- de bejaarde als klant   relatiegericht  variabele 10
	De bejaarde is zelf de klant en bepaalt wat er wanneer en hoe moet gebeuren. Dat kan met het persoonsgebonden budget. Organisaties moeten aantrekkelijk zijn om gekozen te worden. Veelal zijn het organisaties voor de meer welgestelden.
	- de bejaarde als intimus/medewerker     partnergericht variabele 7
	De oudere streeft naar zelfstandigheid en helpt ook andere ouderen. Het zijn de vrijwilligers in de zorg die ook zelf zorgbehoevend zijn. Het zijn de prosumenten, onmisbaar voor het goed functioneren van de zorg .
	De vraag is welk beleid gewenst wordt, want het antwoord heeft vele gevolgen.
	Bijlage 26. Mensbeelden en managementstijl in organisaties
	Rolgedrag vereist
	In een organisatie werken mensen met eigen karakterkenmerken en eigen prioriteiten. Maar de organisatie vergt rolgedrag. De werkgever heeft bepaalde verwachtingen over hoe de werknemer zich dient te gedragen. Nemen de collegae die verwachtingen over d...
	En het is maar de vraag in hoeverre iemand aan die rolverwachtingen kan waarmaken zonder zichzelf tekort te doen.
	Verwachtingen
	Bij de beschrijving van het ego hebben we beschreven in hoeverre mensen geneigd zijn verantwoordelijkheid te nemen.
	Als maatschappelijk het accent gelegd wordt op ondergeschiktheid aan religieuze leiders, de groep, de familie, de organisatie of de staat, dan komt de eigen ontplooiing van het individu in gedrang, maar het geeft hem wel houvast en zekerheid. Het leid...
	Als het maatschappelijk accent gelegd wordt op zelfontplooiing, moet eigen verantwoordelijkheid genomen worden. Het “achter leiders“ aanlopen wordt minder mogelijk. Het leidt (soms) tot angst want als het fout gaat, ben je zelf verantwoordelijk. Het l...
	Wat betekenen deze mensbeelden voor de arbeidsverhoudingen?
	Als die persoon in loondienst gaat, is het aan de werkgever om te bepalen, in hoeverre hij verantwoordelijkheid wil delegeren. Daar moet voor een goed samenspel natuurlijk een balans in zijn.
	In zijn algemeenheid kan men de werkgevers indelen qua managementstijl in vier categorieën en wel
	*  scientific management. De mens wordt gezien als een machine die zonder eigen
	verantwoordelijkheid een beperkte taak uitvoert. Gecompliceerde taken worden in
	kleinere eenheden gesplist. Voor de werknemer betekent deze stijl, niet denken maar
	doen .
	*  human relations. De medewerker krijgt inspraak in zijn werkomgeving en mag wat
	dat betreft zijn wensen naar voren brengen.
	* human resources. De medewerker mag inspraak hebben en verantwoordelijkheid
	dragen voor zijn eigen taak.
	* unit management. De medewerker mag inspraak hebben en verantwoordelijkheid
	dragen voor de afdelingstaak.
	Het zal duidelijk zijn dat de kans op een top down benadering groter is bij de scientific management benadering dan bij het unit management waar de bottom up stijl meer voor de hand ligt.
	Afstemming rolgedrag en persoonlijkheid
	Vanzelfsprekend past iemand met een zwakke persoonlijkheid beter in het scientific managementsysteem en iemand met een sterke persoonlijkheid vooral bij het unit management.
	Maar wie bepaalt welke persoonlijkheid iemand heeft? Vele mensen met een sterke persoonlijkheid moeten gewerkt hebben en werken nog in het scientific managementsysteem. Je moe(s)t wel als je werk wil hebben .
	Schematisch weergegeven:
	Het is zinvol na te gaan, welke managementstijl in welke situatie zinvol is. Ook het aanbod van diensten door de organisatie moet worden afgestemd op de capaciteiten van degenen die hulp geboden wordt.
	Wat betekenen deze mensbeelden voor de dienstverlening?
	Ook in de dienstverlening spelen mensbeelden een belangrijke rol.
	Enkele voorbeelden:
	Is het zinvol om leerlingen/ studenten die door hun omgeving nauwelijks de kans gehad hebben zich te ontplooien of om eigen verantwoordelijkheid te nemen, op te leiden in situaties, waarin zij zelf de studieaanpak vorm moeten geven. Of juist andersom,...
	En in de verslavingszorg. Of is het bij verslaafden, die zichzelf niet in de hand hebben, nauwelijks sturing kunnen geven aan hun eigen leven, geen eigen woonplaats hebben, geen werk of vrienden en relaties, zinvol om die mensen te beschouwen als zelf...
	Passen zelfbewuste mensen in een strak geleid verzorgingshuis, waar zij geen mogelijkheid hebben tot de regie over hun eigen leven? .
	Relatie chef- medewerker
	Bij het bespreken van de communicatie tussen individuen hebben we gewezen op beperkingen van de gesprekspartners en met name de vaardigheden in het abstractieniveau. Stel dat er 5 niveaus zijn van abstract kunnen denken. Een klein kind denkt nauwelijk...
	Communicatie is soepel mogelijk op gelijk niveau. Men heeft respect voor elkaar. Communicatie is mogelijk met een niveau hoger of een niveau lager. De communicatie is verticaal en mogelijk als men het gezag van de ander accepteert.
	Communicatie met een te groot verschil is moeilijk. Er ontstaat ergernis door het ontbeken van begrip.
	Stel dat er 5 niveaus zijn en dat een afdelingschef het begripsniveau heeft op niveau 3 en niet verder zal doorgroeien. Hij heeft zijn maximum bereikt. Zijn jongere medewerker komt binnen op niveau 2, maar groeit uit tot 3. Dan ontstaan er spanningen....
	Maar de medewerker groeit verder, hij gaat zijn chef voorbij en is doorgegroeid naar niveau 4. De problemen liggen voor de hand. Bij het structureren van een organisatie is het zinvol met deze gegevens rekening te houden.
	Beloningsbeleid
	Voor de organisatie is het de vraag, in hoeverre men een voor iedereen geldend beloningsbeleid voorstaat dan wel dat gestreefd wordt naar een beleid dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen van de betreffende individuen.
	In bijlage 21. hebben we een aantal motieven genoemd waarom mensen willen werken, gebaseerd op het model. Het uitgangspunt dat mensen vooral willen werken omwille van het geld (ruilmiddelen) blijkt te beperkt. Het kan maar is zeker niet algemeen gelde...
	Als gekozen wordt voor een meer individuele benadering is het zinvol na te gaan welke motieven (= prioriteiten) een medewerker heeft.
	Bijlage 27. De melkkoe
	Alles heeft een bepaalde levensloop. Dat geldt ook voor de medewerkers in een organisatie. We beperken ons hier tot de output van intimi via het ontslag en citeren Trouw .
	“In een wereld, die ons van alle straathoeken toeroept, dat we een nieuwe jas, een nieuwe bril, een nieuwe Iphone en een nieuwe verzekeringspolis moeten aanschaffen, geldt alles wat niet nieuw is automatisch als verouderd, als versleten, als iets dat ...
	Het kan haast niet anders of de obsessie om oude spullen door nieuwe te vervangen heeft invloed op werkgevers, zeker op degenen die zo graag woorden als “marktwaarde” in de mond nemen als ze het over mensen hebben.
	Ze zullen denken dat je oudere mensen ook zo vaak mogelijk moet vervangen, niet omdat ze “op” zijn, maar gewoon omdat nieuwe mensen nieuw zijn en dus beter “.
	De output van een organisatie betreft natuurlijk primair de verkoop van de producten of diensten. Maar ieder product of dienst heeft een bepaalde levensloop. In de ontwikkelingsfase is de bijdrage aan de profit negatief, dan is het zeer succesvol en t...
	Soms wordt dat geschetst met de boog, lopend van wild cat, star,  milk cow en dog.
	Bijdrage aan profit hoog
	!                       Milk cow
	!     Star           Dog
	!___________________________________________________________________________________________
	!Ontwikkelingsfase: Testfase      Productiefase                 Afbouwfase
	!___________________________________________________________________________________________
	!
	!  Opkomende star                     Dog
	!
	!      Wild cats                           Einde
	!
	Bijdrage aan profit negatief
	Bijdrage aan profit negatief
	Organisaties met alleen milk cows en dogs hebben een uiterst negatief toekomst perspectief. Er is een noodzaak tot innovatie.
	Bijlage 28. Standpunten politieke partijen
	Accent op religieuze legitimering   17-20
	Het is nog niet zo lang geleden dat bij velen de politieke keuze de facto bepaald werd door de religie die men aanhing. Bij de katholieken was er zelfs enige tijd sprake van een gedwongen keuze voor de KVP. Daarnaast waren er de CHU en de ARP, thans v...
	De prioriteit bij het maatschappelijk vorm geven van de maatschappij lag dus bij deze partijen op subsysteem 19, gericht in dit geval op religieuze waarden. Ook thans nog heeft dit subsysteem prioriteit bij de SGP en Christen Unie en nog enigszins bij...
	Accent op ruilmiddelen/geld     45-48
	De VVD koos een andere prioriteit en wel een gezonde financiële sector. Het verkrijgen van staatsinkomen (45, Het geld moet eerst verdiend worden)en het terugdringen van de staatschuld (46). Een belangrijke vraag in dit kader is de vraag naar de taken...
	Accent op de verzorgingsstaat      26
	Bij het inzetten van de ruilmiddelen ofwel het verdelen van het geld gaat de strijd vooral over het behoud van de verzorgingsstaat. De prioriteit wordt vooral verdedigd door de Partij van de Arbeid, Groen Links en de SP die solidariteit met de kansarm...
	Accent op medezeggenschap     3
	Toen de verzuiling aan waarde inboette en er een grotere middenklasse ontstond zodat de tegenstelling arbeid en kapitaal aan waarde inboette en steeds meer mensen zelfbewust werden, werd gezocht naar een nieuwe oriëntatie. Het tijdperk waarin “Jan met...
	Accent op medezeggenschap voor categorieën   3
	In het verlengde daarvan proberen partijen op te komen die meer kiezen voor het belang van een bepaalde categorie, met als voorbeeld in het verleden de Partij voor de Boeren of daarna de Partij voor de Ouderen.
	Omdat wij “Dieren“ in dit denkkader ook beschouwen als Intimi, behoort de partij voor de dieren ook in deze groep. Deze partij wil dieren rechten bevorderen, analoog aan die van bepaalde groepen burgers.
	Accent op het milieu        9-12//65-68
	Mede gestimuleerd door de Club van Rome, die de duurzaamheid van het milieu centraal stelde komen de groene partijen op. Groen Links stelt het verzorgen van ons leefklimaat en het voorkomen van verder misbruik centraal.
	Gemeenschappelijke issues    Kolom verzorgen
	Gaandeweg komen ook nog andere prioriteiten op, zoals een subsysteem waarin veiligheid (Kolom gebruiken, kwaliteitsbeleid) centraal gesteld wordt of een goede gezondheidszorg. (Deze issues worden echter door alle partijen meer of minder omarmd, in ied...
	Accent op Groei, noodzaak samenwerken   Kolom verkrijgen
	In het streven naar groei ontstaat een fusiegolf bij bedrijven, bij banken, bij scholen, bij ziekenhuizen, bij verzorgingsinstellingen,bij woningcorporaties, kortom bij bijna alle sectoren. Dat zou efficiënter zijn, aldus vooral de VVD.
	Accent op groei vergt klanten     37
	Dat geldt ook voor de regering. Zonder er veel woorden aan te wijden heeft conform de wensen van de VVD inmiddels subsysteem 24, het vergroten van het Nationaal Product de hoogste prioriteit verkregen. Dat vergt klanten(37) en die zijn er in Europa aa...
	De noodzaak werd zo sterk gevoeld dat samenwerking met andere staten steeds belangrijker werd. In de eerste plaats met Amerika maar ook met andere Europese staten. Vooral de SP en de PVV hebben twijfels, vooral over de wijze waarop.
	Accent op relaties       25-28/ 4 / 45 /15
	De behoefte aan samenwerking was zo sterk dat de regering bereid was daartoe bevoegdheden af te staan aan de EEG en de EU. (4: gedeeltelijk einde van de nationale staat), voorstander werd van een Gemeenschappelijke Europese munt (45) en verdere Europe...
	Dit verlies aan autonomie vindt plaats tegen de achtergrond van de globalisering die
	volgens de antiglobalisten een nog verder gaand verlies aan autonomie inhoudt. De breuklijn tussen globalisering en antiglobalisering die werk, inkomen en huisvesting als issues opvoert, loopt door alle partijen heen en heeft tot nieuwe politieke part...
	Zeggenschap burgers neemt af     3
	Het pleidooi voor meer zeggenschap van de burgers staat op gespannen voet met het streven naar meer Europese samenwerking.
	Gelijktijdig wordt duidelijk (subsysteem 3) dat “ inspraak” geen zeggenschap impliceert maar vooral een middel was tot repressieve tolerantie. Werd in de 70tiger jaren inspraak belangrijk geacht, tegenwoordig is er duidelijk sprake van een kater en ee...
	Onmacht van de regering     3
	De regering, met als taak de krachtsverhoudingen tussen de verschillende lobbygroepen te vertalen in beleid, is nauwelijks in staat leiding te geven.
	De invloed van de Europese integratie en de macht van de lobbyisten/multinationals verkleint de ruimte voor een regering.
	Banken, scholen, ziekenhuizen mag de regering niet om laten vallen. Het beleid is de volger van de machtsverhoudingen tussen de lobbyende partijen.
	Opkomst onvrede partijen     2, 6, 13-16, 21
	De onvrede over het als zodanig beleefde falen van politici leidt tot nieuwe partijen zoals de Centrum Democraten van de heer Janmaat, de partij van de heer Fortuin, van Trots op Nederland, (2) en de PVV, suggererend dat zij wel die leiding kunnen geven.
	De belangrijkste prioriteit is het behoud van het kenmerkende van Nederland (2) en van de eigen autonomie (kolom inputbeheersing). Dat vertaalt zich in twee prioriteiten :
	* het verzet tegen het verlies van de autonomie aan Europa (4) en het behoud van
	“Nederlandse waarden” mede omdat de aandacht gericht wordt op de subsystemen
	(17-20) over de legitimering. Hebben we een joods christelijke cultuur dan wel een
	multiculturele? De vraag naar de eigen identiteit wordt steeds meer gesteld.
	* het afsluiten van de grenzen voor? niet burgers. Solidariteit is belangrijk maar
	solidariteit met wie? (subsysteem (25).
	Solidariteit met wie? Intimi of relaties?      2, 13-16, 21 en 29
	Een nieuw opkomend thema is de vraag wie wordt toegelaten als staatsburger(25), en in hoeverre hebben degenen, die zijn toegelaten, dan ook recht op het sociale zekerheidssysteem(26) en onderwijs(69). Kunnen er werkvergunningen gegeven worden aan mens...
	De PVV neemt de meest harde standpunten in voor wat betreft het toelatingsbeleid (25) en de angst voor islamisering (17-20). De PVV neemt het initiatief over van Trots op Nederland(2).
	We kunnen niet solidair zijn met alle mensen/ staten op de wereld(26).
	Een aantal kunnen we beschouwen als relaties (29-32) met wie we vriendschappelijke betrekkingen kunnen onderhouden. Dat zijn vooral de landen, waar klanten wonen die onze producten kunnen kopen. Dan zijn we zelfs bereid aan de handelsman de voorkeur t...
	Daarbij rijst de vraag wat we over hebben voor die vriendschap(30) getuige de discussie over Europa, de NAVO, de inzet van onze militairen, de aanschaf van de JSF, de discussie over de ontwikkelingsamenwerking en de vraag aan wie we wapens kunnen leve...
	Zingeving      19
	Zonder visie is er geen beleid mogelijk. De regeringsverklaring is tot stand gekomen op basis van uitruil van prioriteiten. In PvdA en CDA kringen wordt er naar gestreefd die visie te ontwikkelen. In VVD kringen wordt die visie zelfs als onwenselijk b...
	Toekomstbeeld      59
	Opvallend is dat er geen politieke partijen zijn die opkomen voor de subsystemen m.b.t. de tijd. Wel wordt politici een korte termijn politiek verweten. Komende problemen worden vroegtijdig gesignaleerd maar pas aangepakt als de noodzaak daartoe ook a...
	Het nadeel is dan wel dat de ingrepen veel meer energie vergen. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het aanpakken van de financiële crisis(45-48). Bijna alle beslissingen zijn pas genomen toen het echt niet meer anders kon.
	Zeggenschap lobbyisten neemt toe   13-16
	Het geheel overziende is de kernvraag gelegen in de sector legitimering, ofwel wat is het toekomstperspectief van Nederland. Hierbij gaat het mede om de vraag naar het bestaansrecht van Nederland als staat, ja sterker nog, in hoeverre de Nederlandse s...
	Er bestaan duidelijk meer of minder sterke verbindingslijnen tussen partijen en verschillende sectoren.
	Voorbeelden van sterke verbindingslijnen: de SGP heeft nauwe contacten met bepaalde kerkgenootschappen, de VVD heeft nauwe relaties met ondernemers, de PVDA met werknemers, het CDA met de agrarische sector, Groen Links met de milieubeweging en zo verd...
	De andere partijen hebben natuurlijk ook verbindingslijnen met die sectoren maar minder sterk . De sociale afstand is nu eens groter bij de een dan bij de ander. Soms lopen scheidslijnen dwars door alle partijen heen zoals bij de globalisering
	Duidelijk wordt ook wie wel het meest van de inspraak mogelijkheden hebben geprofiteerd. Dat zijn de representanten, de lobbyisten, de belangenbehartigers van de verschillende sectoren. Multinationals als Philips, Shell, ISF Stork en DSM, en verder
	* Het NOC, om Nederland te promoten   (2)
	* de Farmaceutische industrie,    (6)
	* de tabakslobby       (6)
	* werkgevers op de terreinen van de agrarische sector  (9-12)
	* de advocatuur      (13-16)
	* de religieuze partijen     (17-20)
	* het midden en klein bedrijf    (21-24, 61-68)
	* de maakindustrie,       (21-24,61-68)
	* de vakbonden      (26)
	* Europese landen en Amerika o.a.   (29-32)
	* de werkgevers       (33-36)
	* handelsman of dominee     (37-40)
	* van de informatietechnologie     (41-44)
	* de banken       (45-48)
	* openbaar/ privé vervoer     (49-52)
	* de projectontwikkelaars ruimtelijke ordening   (53-56)
	* de tijd      (57-60)
	* productiemiddelen en grondstoffen,    (61-68)
	* de onderwijsbonden bij het onderwijs   (69-72)
	Van de variabele tijd ken ik geen lobbygroep, tenzij VNO/NCW dat probeert tegenstanders buiten spel te zetten .
	Vanzelfsprekend zijn er binnen die sectoren ook grote tegenstellingen maar men treedt toch veel gezamenlijk op en sluit coalities met slogans als Nederland als innovatieland, handelsland, distributieland, en kennisland.
	Bijlage 29. Economendebat
	Prioriteit regering ter discussie bij variabele 12, ruilmiddelen en geld
	De invloed van deze variabele is onmiskenbaar groot. Alle sectoren willen geld om hun plannen te realiseren. Alles tegelijk kan echter niet. Er moeten keuzes gemaakt worden door de regering.
	Veel van de onderstaande gegevens in deze paragraaf zijn ontleend aan Elzevier van 22-9-‘13, Michiel Tijdstraf en Andre Groentijd. Let wel. Ik ben geen econoom en baseer me voornamelijk op dit artikel. Het beschrijft de visie van Nobelprijswinnaars.
	Wenselijkheid van overheidsingrijpen
	De overheid wordt vorm gegeven door de regering, in het model subsysteem 3. Niet iedereen is overtuigd van het belang van dit subsysteem en de wenselijkheid van overheidsingrijpen. Integendeel.
	Tegen
	De Amerikaanse filosoof Robert Nozick stelt dat de overheid het recht om belasting te heffen in het geheel niet heeft. Iedereen mag alles behouden wat hij door zijn inspanning heeft verworven. De verliezers hebben pech. De staat die van de rijken geld...
	Ook Murray Rothbard is tegen elke vorm van overheidsingrijpen. De overheid steelt volgens hem van de burgers door belasting te heffen en tast daardoor de individuele vrijheid van de burgers aan. Hij is voorstander van compleet vrij bankieren, zonder e...
	Deze standpunten gaan bijna iedereen te ver maar de tendens wordt ondersteund. Geef de overheid zo min mogelijk invloed, zegt Friedrich Hayek en laat het zoveel mogelijk over aan de markt.
	Iedereen verdient dezelfde kansen om zijn weg te vinden in de samenleving, stellen de liberalen.
	Primair moet ieder burger voor zichzelf zorgen. De een heeft meer kansen en mogelijkheden dan de ander en slaagt daar dus beter in dan die ander. De vraag is of en in hoeverre de overheid de winners mag en moet verplichten de verliezers financiële com...
	Socialisten delen het uitgangspunt van de liberalen dat iedereen dezelfde kansen verdient  maar gaan nog een stap verder. Naast een gelijke uitgangspositie streven de socialisten via nivellering ook naar gelijke eindresultaten, een gruwel in de ogen v...
	Voor
	Precies het tegenovergestelde bepleit Jan Tinbergen De overheid is voor hem de machinist die aan de knoppen draait. (maar die moet het dan wel doen op basis van econometrische modellen).
	De meeste mensen vinden dat een herverdeling van inkomens en vermogens wel te billijken valt. Maar waarom dan? De Amerikaan John Rawls bedacht het “maximiprincipe”. Stel dat je zelf verliezer zou worden dan wil je toch ook geholpen worden? Doet men da...
	Nozick heeft apert ongelijk. Binnen een systeem moet men solidair zijn. Maar de vraag naar de verhouding tussen overheidsingrijpen en markt is natuurlijk wel zeer relevant
	De discussie tussen bovenstaande economen gaat dus primair om de prioriteit voor sector 3 dan wel voor variabele 12, sectoren 45/48
	Prioriteiten binnen de variabele Geld
	Binnen deze variabele gaat het om 4 sectoren en wel
	45  verkrijgen,  heffen van belastingen en leges, overheid als ondernemer
	46  verzorgen, monetair beleid en terug brengen van de staatschuld
	47  gebruiken stimuleren, inzetten van het geld voor alle sectoren
	48  afvoeren,  bezuinigen
	45  Alberto Alesina stelt dat het verhogen van de belastingen (45) de economische groei zal afremmen. Snijden in de uitgaven, dus bezuinigen (48) is zijn parool.
	45. Oscar Lange bepleit dat de overheid juist optreedt als ondernemer door de productiemiddelen in handen van de overheid te brengen, (61-64). De prijs van de producten kan dan vastgesteld worden door trial and error.
	46 Milton Friedman legt het accent op het verzorgen. Door het monetaire beleid, waarin de overheid de geldhoeveelheid in omloop beperkte, ontstond deflatie. Het geld werd meer waard. Consumenten stelden de uitgaven uit in afwachting van nog goedkoper ...
	46 Carmen Reinhart legt eveneens het accent op verzorgen en toont aan dat een hoge staatsschuld (46) bijna altijd gepaard gaat met minder economische groei. Dat impliceert dus de noodzaak tot bezuinigen of het verhogen van de belastingen. Reinhart wor...
	47. John Maynard Keynes is de grote verdediger van het stimuleren van de economie door de overheid zelf, dus het accent op 47. Bezuinigen leidt tot minder consumptie, door de consumenten. Bedrijven kunnen hun producten niet meer kwijt. Dat leidt tot m...
	47. Paul Krugman is een enthousiaste verdediger van de standpunten van Keynes en promoot een actief stimuleringsbeleid.
	47. Oscar Lange. bepleit zoals gezegd investeren in productiemiddelen en is dus in zekere zin ook voor stimuleringsmaatregelen want investeren kost geld
	Rothbard en Hayek zijn vanzelfsprekend tegen het overheidsingrijpen dat Keynes, Krugman, Lange en Tinbergen bepleiten
	In feite maken economen dus een politieke keuze
	Ingrijpen in 45, belasting daling ontziet de belastingbetaler maar laat consument betalen voor het voorzieningen niveau.
	Ingrijpen in 46 kan vooral leiden tot verlies van spaargeld.
	Ingrijpen in 47 kan leiden tot goede dingen maar succes is niet verzekerd en het moet wel betaald worden.
	Ingrijpen in 48 leidt tot vermindering van het voorzieningenniveau.
	Bijlage 30. Visie op de wenselijke samenleving.
	In paragraaf 11.4.1. hebben we gewezen op “het soort zoekt soort principe“. Mensen hebben de neiging om soortgenoten op te zoeken om communicatieproblemen te voorkomen.
	Deze individualistische tendens heeft ook gevolgen voor de inrichting van de staat waarin men wil leven. De samenleving bestaat uit een veelheid van groeperingen met ieder eigen culturele kenmerken. Over de wenselijkheid daarvan kan men van mening ve...
	Govert Buijs onderscheidt  twee typen van een goed functionerende politieke gemeenschap:
	1. een unitaristische, uniforme samenleving
	Uitgangspunt is gelijkheid.
	Deze politieke gemeenschap kan alleen goed functioneren als alle burgers ongeveer hetzelfde zijn. Dezelfde taal, dezelfde gewoonten, dezelfde levensstijl, dezelfde kleding, dezelfde opvattingen.
	Daarnaast is er natuurlijk nog een groot aantal fatsoen- en leefregels .
	2. een pluralistische, pluriforme samenleving
	Uitgangspunt is het recht op zelfbeschikking.
	Een politieke gemeenschap moet zoveel mogelijk vrijheid en verscheidenheid toelaten. Wie heel sterk de eenheid benadrukt, schrijft een recept voor gewelddadigheid. Al wie eenheid zaait, oogst strijd met andere gemeenschappen. Wie pluraliteit toestaat,...
	Pluralisten zien de samenleving als een arena van visies. De samenleving draagt zorgt voor een gelijkwaardig speelveld en fair play. Pluraliteit vergt actieve bescherming. Het is het beginsel van de evenredige vertegenwoordiging en staat tegenover het...
	De Nederlandse situatie
	In de Nederlandse grondwet worden normen en waarden vastgelegd. Dat biedt bescherming tegen willekeur en machtsmisbruik aan degenen, die zich op een bepaald moment niet gedragen volgens de normen en waarden van de machtshebbers dan wel een populistisc...
	“de waan van de dag“.
	Onderstaande punten zouden niet onderhandelbaar zijn
	* scheiding van kerk en staat
	* alleen de overheid heeft het recht om geweld te gebruiken
	* een discriminatie verbod op basis van geloof, ras of etniciteit en
	geen tolerantie voor religieus, seksistisch of etnisch geweld
	* vrijheid van meningsuiting
	* gelijkwaardigheid man / vrouw
	* rechtszekerheid
	* iedere burger heeft recht op (minimale) bestaansvoorwaarden
	* recht op zelfbeschikking ofwel het streven naar vrijheid om je te gedragen zoals je wilt, met respect voor anderen en binnen wettelijke grenzen, zonder repressie van de sociale omgeving.
	* recht op (minimale) bestaansvoorwaarden
	De samenleving als een arena van visies correspondeert met de beschrijving van een sociaal systeem als een vat vol tegenstrijdigheden. Maar ook in een sociaal systeem kan een sterk besturingssysteem “gelijkvormigheid“ afdwingen en wel des te makkelijk...
	De pluralistische benadering stelt zijn grenzen en wel dat de mogelijkheid bestaat om tegenstellingen constructief op te lossen of anders gezegd dat het probleemoplossend vermogen van die samenleving groot genoeg is om de tegenstellingen te hanteren
	Zoals betoogd: wie de macht heeft bepaald.
	Kiest men voor een pluralistische staat, dan streeft men naar gemengde wijken, gemengde scholen en spreiding over het land
	Kiest men voor een unitarische staat dan kiest men op zijn best voor segregatie in wijken en op zijn slechts voor etnische zuiveringen.
	Er zou een parallel   zijn tussen de manier waarop een eigentijdse versie van het oude Israel sinds 1948 een thuis biedt voor de Joden uit de hele wereld en de manier waarop IS een goed functionerend Islamitisch land probeert op te bouwen voor Soennie...
	In dit kader is ook “The declaration toward a Global Ethic“  van belang, gebaseerd op het uitgangspunt “ wat gij niet wilt dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet “. Deze declaratie is ondertekend door meer dan 1000 geestelijk leiders van meer dan...
	* geweldloosheid en respect voor het leven
	* solidariteit en een juiste economische orde
	* tolerantie en vertrouwen
	* gelijke rechten en partnerschap tussen man en vrouw
	De visie op de gewenste samenleving heeft directe gevolgen voor de visie op
	xenofobie en xenofilie en het denken over solidariteit .
	Xenofobie en xenofilie
	Veel mensen met dezelfde cultuur willen het liefst bij elkaar wonen en anderen willen weren. Het zijn de xenofoben. Ook zijn er mensen die dat nu juist niet willen. Het zijn de xenofielen.
	Daarbij spelen niet alleen verschillen van denken over een unitaristische dan wel pluriforme samenleving maar ook speelt er een concurrentiestrijd om de – te beperkte - voorzieningen als huizen, werk en scholing.
	Xenofobie is een logisch gevolg van het functioneren van een sociaal systeem. Het is het gevolg van het streven naar stabiliteit van het sociale systeem en de structurele zorgplicht die men daar binnen voor elkaar heeft. Xenofobie gaat gepaard met ste...
	De keerzijde van deze xenofobie is discriminatie, zoals het niet voldoen aan de normen van de sociale controle tot uitsluiting leidt.
	“Communicatie met een andere soort“ dwingt tot openstelling voor de denkbeelden van anderen en dus tot aanpassing en verandering. Dat moet dus vermeden worden.
	De zorgplicht wil men zo gering mogelijk houden. Dan is wederkerigheid mogelijk en te overzien. Bij gedwongen samenspel tussen een sterk en een zwak sociaal systeem levert de sterkste het meeste in.
	Structurele zorgplicht geldt binnen het sociale systeem. Naar mensen buiten het systeem heeft men deze zorgplicht niet. Hooguit ad hoc. Je kunt tenslotte niet voor iedereen verantwoordelijk zijn . Daarin ligt de basis voor de weerstand tegen Europa en...
	Xenofielen hechten minder aan het streven om contact te zoeken met soortgenoten. Integendeel. Zij zijn dan ook tegen discriminatie. Discriminatie binnen een sociaal systeem is uit den boze. Zij koesteren dan ook minder solidariteitsgevoelens en geven ...
	Het kernverschil tussen xenofoben en xenofiele is het antwoord op de vraag, wat men als sociaal systeem ziet.
	Beziet men het eigen gezin, de straat waarin men leeft, het dorp, de eigen wijk in de stad, de stad zelf, de regio, de provincie, het land, Europa, of de mondiale situatie als uitgangspunt.
	Als men mondiaal denkt, is er geen “andere soort“ en dus is alle discriminatie uit den boze. Als men “dorps” denkt zijn er velen “de andere soort“ en is er dus veel discriminatie en uitsluiting.
	Binnen een systeem is discriminatie niet acceptabel. Naar buiten dat systeem wel .
	Veel verschillen zijn acceptabel?
	De input van groeperingen met een eigen maar andere culturele identiteit roept reacties op bij xenofoben en xenofiele. Dat kan leiden tot culturele conflicten.
	De kans daarop is mede afhankelijk van het aantal mensen dat de samenleving binnen komt.
	Als de ontvangende samenleving uniform is, dan kan een bepaalde mate van verschil “verwerkt worden” zonder al te veel problemen. De nieuwkomers dienen zich dan wel aan te passen Aanpassen betekent afleggen van wat niet te verenigen is met de cultuur v...
	Dat is zelfs al het geval binnen verwante culturen. Laat staan met niet verwante.
	Tenslotte geldt, wie de macht heeft bepaalt wat goed en fout is.
	Maar een te grote invloed van andere groeperingen roept verzet op. Dan wordt het noodzakelijk om samen een nieuwe levensstijl te ontwikkelen. Dat integratieproces vergt communicatie en verloopt moeizaam. Maar naarmate men elkaar beter leert kennen, d...
	Als de ontvangende samenleving pluralistisch is, is de sociale cohesie minder en is dus het probleemoplossend vermogen kleiner en is het moeilijk om spanningen te hanteren.
	Tot op zekere hoogte is segregatie mogelijk. Men kan langs elkaar heen leven. De taal leren is niet noodzakelijk. Over normen en waarden wordt verder relatief weinig gesproken want het was mogelijk ieder in zijn waarde te laten en langs elkaar heen te...
	De sociale cohesie staat onder druk.
	Extra input vergroot het probleem, zeker als de nieuwkomers unitaristisch denken. Ook nieuwkomers hebben de neiging elkaar op te zoeken waardoor zij steun konden vinden bij elkaar. Dat werd ook positief beoordeeld als basis voor een goede emancipatie ...
	Het “naast elkaar heen laten leven als beleid“ was echter niet voor iedereen mogelijk. Geaccepteerd werd dat de nieuwkomers met dezelfde culturele achtergrond elkaar opzochten en bij elkaar wilden wonen. Het uitgangspunt “soort zoekt soort“ werd van n...
	De situatie wordt gecompliceerd als religieuze opvattingen een rol gaan spelen. Het logische gevolg was dat er in die wijken regelmatig incidenten waren van homohaat en ongewenst gedrag tegen vrouwen alsook dat er sprake was van jaloezie over het toek...
	Als er weinig cohesie is en mensen of groepen mensen tot communicatie gedwongen en worden en belang hebben bij dezelfde sociale voorzieningen ontstaan spanningen. Dan ontstaat groepsvorming, in concreto veelal jeugdbendes die het in de buurt voor het ...
	Na verloop van tijd ontstaat en een nieuw evenwicht al was het maar dat mensen die weg konden komen ook weg gingen.
	Nooit werd vooraf de vraag gesteld of die buurt of wijk de te verwachten samenlevingsproblemen wel aankon.
	Slechts sporadisch is getracht wijken waarin mensen tot samenleving gedwongen werden, te ondersteunen in hun probleemoplossend vermogen maar in ieder geval pas dan als het kalf al verdronken was en er zeer zwakke achterstandswijken waren ontstaan
	Integendeel. De voordelen van de multiculturele samenleving werden vooral bejubeld door de mensen die erin slagen het “not in my backyard principe” te realiseren
	Vermijdingsgedrag waar maar mogelijk
	Het zien van deze processen heeft ertoe geleid dat mensen die er nog niet mee geconfronteerd werden, er angstvallig voor waken in zo’n positie van gedwongen communicatie gebracht te worden. De praktijk laat (bij een beperkte toevloed) zien dat de angs...
	Natuurlijk is er het menselijke medeleven maar er zijn grenzen aan de solidariteit. En er zijn altijd anderen die meer mogelijkheden hebben om nieuwkomers op te vangen.
	En natuurlijk is er discussie over de vragen:
	- waar de grens ligt om nog solidair te kunnen zijn en
	- of anderen niet meer aangewezen zijn om te helpen
	Bij gedwongen samenleving
	Men kan wel eisen dat de nieuwkomers zich moeten aanpassen, maar wat als ze het niet doen? Hoever wil men gaan om de ander schrik aan te jagen en zo te verjagen?
	Men kan wel tijdelijk kiezen voor segregatie en naast elkaar heen leven, maar op den duur ontstaat er de noodzaak tot sociale cohesie.
	De oplossing ligt in het streven naar integratie. Streven naar cohesie impliceert de bereidheid tot integratie. Dat vergt communicatie en de bereidheid zich open te stellen voor andere visies.
	We hebben gezien dat communicatie een moeizaam proces is dat veel inzet vereist.
	Tegen deze achtergrond is de visie op de spreiding van nieuwkomers relevant.
	Wie tegen discriminatie is en integratie bepleit maar een houding heeft van “Not in my backyard“ neemt de verantwoordelijkheid op zich, zijn zorgplicht waar te maken en het probleemoplossend vermogen van anderen te ondersteunen.
	Anders is hij hypocriet, houdt zichzelf buiten schot en zadelt anderen op met de last om de culturele problemen op te lossen.
	Deze beschuldiging van hypocrisie betreft veel xenofielen die samenlevingen met verschillende culturen bepleiten maar daar zelf nauwelijks mee geconfronteerd worden. Zij hebben dus makkelijk praten. Opkomen voor xenofilie komt in de ogen van de xenofo...
	Bijlage 31. Europese samenwerking: Groei is noodzaak
	1. Uitgangspunt
	“Landen in Europa zijn geografisch, cultureel, politiek en economisch met elkaar verbonden. Maar Europa is geen continent, geen staat en geen culturele eenheid. Integendeel, de landen zijn dikwijls elkaars concurrenten en voerden oorlogen. De EEG bood...
	Voor veel jongeren zou Europa staan voor belangrijke waarden en daardoor de kans bieden op saamhorigheid, creativiteit, identiteit en zelfontplooiing. Zij hebben dus kritiek op de doelloosheid en ontreddering van het huidige Europa
	2. Waarom samenwerken?
	Argumenten volgend uit het model
	2.1. Het verkrijgen
	Conflicten tussen sociale systemen zijn beter hanteerbaar door een gezamenlijk nieuw sociaal systeem te bouwen. Eeuwenlang zijn er spanningen geweest, ja zelfs oorlogen, tussen de Europese landen. Maar dat kan niet meer in een gezamenlijk Europa. Same...
	Een gezamenlijk nieuw systeem is sterker en dus meer in staat in de onderhandelingen met buitenstaanders om input te verwerven en zich weerbaar op te stellen.
	Problemen met onderlinge verdelingsproblemen verkleinen bij meer input. Dat verkleint ook de kans op oorlog. Daartoe is groei noodzaak.
	Dus, willen we meetellen in de wereld, dan moeten Europese landen samenwerken. Dan kunnen we meedoen in de G8 met potentieel krachtige landen als Amerika, Brazilië, Rusland, India, China, Zuid Afrika, Oost Europa en Turkije. Dan kunnen we trans-Atlant...
	2.2. Het gebruiken
	Eeuwenlang zijn er spanningen geweest, ja zelfs oorlogen, tussen de Europese landen. Er was concurrentie tussen de landen.  Die oorlogen moeten vermeden worden en de concurrentie beheerst. Dus een pleidooi voor een vrij verkeer van mensen en goederen,...
	Het terugdringen van de onderlinge concurrentie wordt verder vooral mogelijk gemaakt door het overhevelen van bevoegdheden naar Europa. Niet meer de regeringsleiders maar de Europese commissarissen hebben het dan voor het zeggen. De regeringsleiders z...
	Door samen te werken zijn de landen gezamenlijk beter in staat een sterke, veilige en saamhorige gemeenschap tot stand te brengen
	Dat kan onder meer door de input onder controle te brengen, bijvoorbeeld door
	- een gezamenlijke grensbewaking zodat de zorgplicht alleen kan gelden voor ingezetenen
	- het streven naar een minder afhankelijke opstelling bij het verkrijgen van grondstoffen
	- het streven een optimaal gebruik te maken van de eigen productiemogelijkheden in plaats van het zich afhankelijk opstellen van multinationals en niet Europese winkelketens.
	- een selectie te maken in goederen die wel en niet toegelaten mogen worden, bijvoorbeeld alleen goederen die onder gelijke (milieu en personele) voorwaarden zijn geproduceerd als binnen Europa gelden.
	2.3. Het verzorgen
	Er zijn vanuit het model gezien een aantal voorwaarden voor het goed functioneren. We vestigen de aandacht op:
	- de legitimering
	- het inleveren van autonomie
	- het streven naar een gemeenschappelijk speelveld en solidariteit
	- de optimale grootte
	2.3.1. De legitimering
	De voorgeschiedenis van de Europese Unie laat duidelijk het primaat zien van de economische en financiële sector.
	De eerste stap tot samenwerking was de oprichting van de EGKS, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal opgericht, gevolgd in 1958 door de EEG, Europese Economische Gemeenschap.
	De basis voor de samenwerking ligt dus in de economische en de financiële sector. Samenwerking is eenvoudiger met een gezamenlijke munt. Dus werd de Euro ingevoerd met in 2002 ook de munten en bankbiljetten.
	Het feit dat de financiële sector deels onafhankelijk is van de politiek maakt duidelijk dat de democratische controle op het Europese gebeuren minimaal is.
	Het feit dat de economische sector het meest profiteert van de samenwerking  roept eveneens verzet op. Het is misschien goed voor het bruto nationaal product maar niet voor het Bruto Nationaal geluk.
	Het vrije verkeer van vooral mensen leidt tot toenemende migratie. In landen als Nederland, Frankrijk en Duitsland ligt het percentage “in het buitenland geborenen, dus kinderen van migranten“ op 11 tot 12 % maar op sommige locaties, met name in de gr...
	Werkgeversorganisaties laten geen mogelijkheid onbenut om te benadrukken hoe hard wij werknemers uit andere EU landen nodig hebben. Hoe groter het personeelsaanbod, hoe lager de lonen, en hoe hoger de winst. Maar de effecten van de integratie problema...
	En dan hebben we het onder meer over de welzijnsbeleving in wijken met een hoge concentratie migranten. Die emotionele kosten zouden op dat bedrag ook in mindering gebracht moeten worden
	Zelfs in Zwitserland waar het voordeel voor de overheid veel groter is, zegt de bevolking in meerderheid neen tegen het verder openstellen van de grenzen.
	In Nederland was het saldo van baten (belastingbijdragen) en lasten (uitkeringen etc.) relatief gering. Een Nederlands gezin leverde de overheid ongeveer €10.000,- op, een immigrantengezin maar €2.500,-. En dan hebben we het nog niet over de welzijnsb...
	Zelfs in Zwitserland waar het voordeel voor de overheid veel groter is, zegt de bevolking in meerderheid neen tegen het verder openstellen van de grenzen.
	2.3.2. Het inleveren van autonomie
	De regeringsleiders komen binnen Europa bijeen om besluiten te nemen als lid van de EEG maar moeten tegelijkertijd de belangen van het eigen land verdedigen. Dat geeft spanningen . Er moet autonomie worden ingeleverd.
	Maatschappelijke onvrede over de vermeende lage prioriteit van deze variabele komt tot uiting in slogans als “Slaaf van Amerika” of “Nederland is een Provincie van Duitsland“ of de “weerstand tegen Europa”. Het is als met water en elektriciteit. Pas a...
	De belangrijkste vraag in de politiek is wellicht de vraag welk sociaal systeem prioriteit heeft. Een buurt, een wijk, een gemeente, een provincie, een natie en Europa? Ze hebben alle andere belangen. Wat goed is voor het geheel is niet altijd goed vo...
	In feite wisselen de regeringsleiders van sociaal systeem. Het eigen land is een subsysteem in een groter verband, zoals de Europese Unie. En in een groter verband gelden andere prioriteiten, andere normen en waarden, andere spelregels.
	Regeringsleiders spelen verschillende rollen tegelijkertijd. Als premier kunnen zij ergens tegen zijn. Als lid in de vergadering van regeringsleiders kunnen zij daar nu juist weer voor zijn. De vraag is welke rol, welke pet het belangrijkste is.
	Europees denken is alleen mogelijk als men bereid is autonomie in te leveren. De vraag is, op welke terreinen en in hoeverre.
	Regeringsleiders die streven naar meer Europese samenwerking, hoe noodzakelijk ook door de toenemende globalisering, zijn als generaals die manschappen opofferen ter wille van het bereiken van de overwinning
	En uiteindelijk hebben ze zelf nauwelijks nog een nationale functie, zeker bij gelijktijdige  verdere decentralisatie!!!
	Ook hier weer is de scope belangrijk. Welk sociaal systeem kiest men als uitgangspunt. Met name het opleidingsniveau zou van invloed zijn op het antwoord.
	In dit kader is een beschouwing van Bagehot relevant over de Brexit.
	Cambridge en Peterborough liggen in dezelfde graafschap, nog geen uur rijden van Londen. Beide groeien hard en hebben een relatief jonge bevolking. In beide komt 1 op de 10 inwoners uit een ander EU-land. Toch is Cambridge een bastion van Eurofilie en...
	2.3.3. Streven naar een gemeenschappelijk speelveld en solidariteit
	Zinvol
	Het probleem van een verschillend standpunt als men verschillende petten draagt wordt verkleind door die systemen naar elkaar toe te laten groeien, waardoor de verschillen tussen sterke en zwakke staten kleiner worden en er een meer gelijkwaardig spee...
	Het terugdringen van de onderlinge concurrentie wordt verder vooral mogelijk gemaakt door het overhevelen van bevoegdheden naar Europa. Niet meer de regeringsleiders maar de Europese commissarissen hebben het dan voor het zeggen. De regeringsleiders z...
	Maar
	Er zijn sterke landen en er zijn zwakke landen. Het principe is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.
	En dus moeten de sterke landen de Euro redden. (zonder inspraak van de bevolking).
	En dus moeten schulden worden afgeschreven.
	En dus moeten er aanzienlijke subsidies naar die zwakke landen.
	En dus moet de rente kunstmatig laag gehouden worden om ook in die zwakke landen investeringen mogelijk te maken ten koste van spaar en pensioengelden.
	En dus ontstaat er arbeidsmobiliteit en concurrentie door de grote loonsverschillen.
	En zo betaalt de bevolking in de sterkere landen de rekening. Maar schijn is niet altijd de werkelijkheid. Ook de bevolking in de zwakkere staten levert in .
	De test
	Dit streven naar een gemeenschappelijk speelveld betreft op dit moment vooral de aanpak van het vluchtelingenprobleem. Dit probleem is des te pregnanter omdat de bevolking direct wordt geconfronteerd met de effecten in tegenstelling tot bovenstaande m...
	Solidariteit
	Samenwerken vergt solidariteit maar solidariteit stelt ook voorwaarden
	Solidariteit stelt eisen en wel
	* die van wederkerigheid
	Vele Nederlanders zien niets van die wederkerigheid. Bovendien, wat misschien goed is voor Nederland als geheel, betekent niet noodzakelijk in dat alle Nederlanders er baat bij hebben .
	* die van betrouwbaarheid
	De betrouwbaarheid van de partners is zeker niet van alle twijfels ontbloot. Integendeel. Met name de Grieken hebben de zaak onjuist voorgesteld maar zij zijn niet de enige. En andere landen houden zich niet aan de normen. (bijvoorbeeld de 3 % norm va...
	* die van voldoende vrijheidsgraden om te kunnen helpen
	Vele Nederlanders ervaren zelf een te klein oplossend vermogen en zelfs het verkleinen ervan. Zij zien hun vrijheidsgraden afnemen in hun kansen op werkgelegenheid, huisvesting, inkomen, spaargelden, onderwijs en gezondheidszorg.
	* die van overeenkomsten in normen en waarden
	Vele Nederlanders ervaren in hun woonsituatie niet alleen concurrentie maar worden ook geconfronteerd met andere normen en waarden. Daarmee om kunnen gaan stelt ook eisen aan het probleemoplossend vermogen in de eigen buurt, wijk of gemeente.
	Het niet vervuld zijn van deze voorwaarden verkleint de mate van acceptatie.
	2.3.4. Optimale grootte
	Het spanningsveld tussen het streven naar meer samenwerking in Europa onder het motto “ samen staan we sterker “ en het streven naar solidariteit verkleint het bestaansrecht van nationale landen maar vergroot het streven naar regionalisering.
	De legitimering van de nationale staat wordt steeds meer bedreigd door vooral de grenzen aan de solidariteit. Er is een optimale grootte.
	Het tekort aan solidariteit leidt tot kleinere subsystemen waar die gemeenschappelijkheid er wel is. Dat leidt tot regionalisatie (subsystemen 53-56)en afscheidingsbewegingen (subsysteem 4) zoals Schotland, Wales, Catalonie, Baskenland, Noord Italië, ...
	Solidariteit leidt tot acceptatie van normen en waarden die door de leiders van het systeem bepaald worden. (zie paragraaf 2.5. } Als de solidariteit afneemt, neemt ook de acceptatie van het leiderschap af en dus de gemeenschappelijkheid van normen en...
	De kracht van dit argument is discutabel Colin Woodard betoogt  dat Amerika niet bestaat. Amerika bestaat volgens hem uit 11 naties, ieder met eigen normen en waarden. Die 11 naties zijn First Nation, New France, Left Coast,Far West, Yankeedom, Midlan...
	Maar in Amerika is men wel trots om Amerikaan te zijn en dat wordt iedere dag op school ingeprent.
	2.4. Het verwijderen
	Door het sluiten van goede handelsverdragen worden de export mogelijkheden vergroot en daarmee de macht en autonomie.
	3. Een belangrijk aspect is de variabele tijd.
	Zonder samenwerking ontstaan er zeker problemen op langere termijn Een aantal problemen zijn slechts door samenwerking op te lossen en zonder samenwerking verzwakt Europa als geheel en iedere nationale staat daarin. Het wordt David tegen Goliath.
	Met samenwerking zijn er zeker problemen op korte termijn (onderlinge concurrentie, culturele integratie, verlies aan autonomie).
	Het tempo is bepalend. In de loop van de tijd kunnen de nationale sociale systemen meer naar elkaar toe groeien.
	Bijlage 32. MENSBEELDEN EN MANAGEMENTSTIJL VAN DE REGERING
	Wat is de management stijl van de Nederlandse regering?
	Dat wil niet zeggen dat er niet een veelheid aan inspraakmogelijkheden bestaat. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de regering wel degelijk via overleg met belangenorganisaties en opinieonderzoek tracht te achterhalen wat het oordeel van de burgers is.
	Een belangrijk instrument daarbij is de Sociaal Economische Raad. Daarnaast tracht men via onderzoek niet alleen het oordeel van de burgers in kaart te brengen maar ook wil men weten hoe belangrijk zij bepaalde zaken vinden. De mate van actiebereidhei...
	Scientific management stijl
	Een belangrijk kenmerk van het scientific management was dat de werkgevers ervan uitgingen dat de werknemers alleen met geld te motiveren waren. Dat blijkt niet waar te zijn maar dat is toch precies wat de overheid doet. Dat de aard van het werk en de...
	Slechts op lokaal niveau zijn er kleine projecten die wijzen op een human relations benadering. Dat betreft dan veelal de groenvoorzieningen in de eigen buurt. Daar mogen burgers hun eigen verantwoordelijkheid waarmaken.
	Van human resources en unit management is nauwelijks of geen sprake. Integendeel. De systeemscheiding in beleid tussen de verschillende sectoren is door de uitruil van VVD en PvdA alleen maar groter geworden en de coördinatie steeds moeilijker. In toe...
	Inconsistent beleid
	Bij het beschrijven van een organisatie zijn we ingegaan op de samenhang tussen mensbeeld en stijl van leidinggeven. Trekken we deze lijn door naar de staat, dan ziet het schema er als volgt uit
	In het hiervoor gaande hebben we geschetst dat het regeringsbeleid voornamelijk getuigt van een scientific managementbeleid. Dat past het beste bij mensen met een zwakke persoonlijkheid, bij mensen die doen wat er gezegd wordt.
	Tegelijkertijd is het beleid van de regering steeds meer gericht op het dragen van eigen verantwoordelijkheid. Niet alleen wordt dat door regelgeving belemmerd, maar bij het accentueren van eigen verantwoordelijkheid hoort een andere managementstijl.
	17. SAMENVATTING
	In dit boek wordt een poging gedaan om via de systeemtheorie een basis te leggen voor een integrale benadering van de sociale wetenschap.
	Bij het ontwikkelen stonden twee vragen centraal en wel:
	1. Wat is nodig om te kunnen bestaan?     de inputvariabelen
	2. Wat wordt met die input gedaan?          de proceskarakteristieken
	Het geheel leidt tot een systeem van 72 subsystemen, waarvan 18 variabelen en 4 karakteristieken. In die subsystemen kunnen alle activiteiten in een logische samenhang worden ondergebracht. Activiteiten die regelmatig worden uitgevoerd leiden tot pers...
	Tussen de subsystemen bestaat een voortdurende strijd om de prioriteiten.
	Het systeem wordt aangestuurd door 2 mechanismen en wel
	*  dat van de verstandelijke benadering via cybernetische processen
	die aan een aantal eisen moeten voldoen en
	*  dat van de gevoelsmatige of intuïtieve benadering. Gesteld wordt dat die benadering
	de interne communicatie tussen de 72 subsystemen binnen het systeem betreft.
	Het betreft het onbewuste.
	Beide benaderingswijzen zijn regelmatig met elkaar in strijd maar geluk bestaat uit het feit dat beide het met elkaar eens zijn en met elkaar in evenwicht zijn.
	Ingegaan wordt verder op de bekende kenmerken van de systeembenadering zoals de onderlinge wederzijdse afhankelijkheid en de mate van integratie.
	Binnen het systeem bestaat er een wederzijdse zorgplicht tussen de subsystemen ten gevolge van de wederzijdse afhankelijkheid maar die zorgplicht bestaat niet naar andere sociale systemen.
	Tussen sociale systemen is er sprake van informatie-uitwisseling, waarbij ieder systeem “zich zelf blijft“ en communicatie waarbij minimaal 1 systeem open moet staan voor verandering. Communicatie is dan ook een moeizaam proces, zo wordt betoogd.
	Conflicten zijn binnen een systeem dan ook relatief makkelijker op te lossen via communicatie dan tussen systemen. Dat leidt er verder toe dat om die conflicten op te lossen veelal en gezamenlijk nieuw systeem wordt gevormd.
	Het geheel wordt verder gelardeerd met voorbeelden uit de praktijk en enkele opmerkelijke conclusies, zoals het inzicht dat
	* het lichaam de resultante is van inputvariabelen, wat leidt tot een ander mensbeeld
	* het steeds meer willen verkrijgen, een systeemeffect is
	* normen en waarden het gevolg zijn van het functioneren van het systeem of
	* dat er weeffouten zijn te constateren in de Trias Politica, het besturingssysteem van de
	nationale staat.
	Achterflap
	Als U uw zelfinzicht wilt vergroten of uw mensenkennis wilt verdiepen, is dit een boek voor U.
	Het boek is gebaseerd op twee vragen en wel, wat is nodig om te kunnen bestaan en wat doe je ermee? De antwoorden schetsen een bouwtekening van een geheel ander mensbeeld dan de bekende visie, dat de mens bestaat uit lichaam en ziel.
	De bouwtekening biedt een raamwerk waarin activiteiten kunnen worden ondergebracht, compleet met persoon- en cultuurkenmerken, inclusief een tweetalig besturingssysteem.
	Geloof het of niet., als dezelfde twee vragen gesteld worden voor een organisatie of een nationale staat, dan zijn de antwoorden hetzelfde. De essentie van dit boek: Je kunt een individu, een organisatie en een nationale staat op dezelfde wijze bezien...
	Als U inzicht wilt krijgen in de wijze waarop op U (als individu, organisatie of nationale staat) invloed op uw omgeving uitoefent, of in de wijze waarop uw omgeving invloed op U uitoefent, dan is dit een boek voor U.
	Gedrag is nu eenmaal het resultaat van U zelf en uw omgeving.
	Iedereen die streeft naar een holistische benadering moet dit boek lezen.
	De sociale wetenschappen krijgen vorm door het werk van vele specialisten, van filosoof, psycholoog, bedrijfskundige, jurist, econoom en socioloog. Ieder van hen heeft bouwstenen maar de bouwtekening ontbreekt en dus het zicht op het geheel.
	Dit boek biedt die bouwtekening.

