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De kloof tussen ambities

en uitvoering
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een doet eraan, maar bij slechts weinigen
il het echt lukken. Het is ook nogal wat,
dat je als manager verantwoordelyk wordt
prestatie; van de
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Zoals mocht worden verwacht vallen de
resultaten behoorllk tegen. De waarden
achter integraal management worden

onderschreven, maar onduidelijk is in
hoeverre deze daadwerkellk in de praKrlk
worden gebracht. Instrumenten zijn er
genoeg, maat zeworden onvoldoende
gebruiK. Verdient dan langzamerhand de
vraag of integraal management een
instrument van vemndering kan zijn geen
kritischer antwoord?
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en omgevingsgerichtheid en noem
op. Geen wonder dat nogal wat managers
er niet in slagen de kloof tussen beleidsambities en uitvoering te dichten en de
hele dag druk bezlg maar voor de werkvloer nauwelijks aanspreekb aar zt1n.
ln de praKijk is dan ook waarneembaar
.at het ideaal van de individuele alles-kunner hier en daar wordt verlaten. In de
literatuur wordt volop getwUfeld aan de zin
van synoptisch-rationele beheersingsconcepten. De bewijzen dat deze gepaard
gaan met veel symboliek en retoriek maar
niet aantoonbaar leiden tot een slagvaardiger management stapelen zich op.
Het integrale consensusdenken ligt steeds
meer onder vuur. Verschillen mogen en
moeten weer, ook binnen management-

noties komen echter niet or

nauwelijks aan de orde in het proeÍschrift
lntegraal management: instrument van

verandein{ van Marjo Dubbeldam en
Wilfried Goedmakers. Zi4 zyn believerc
gebleven. Als er maar een andere
,reranderi ngsstrategie wordt toegepast
- net bijvoorlceeld een goede change agent
en een andere bestuurs- en management30
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managers van andere provincies en van
gemeenten.
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stijl) dan komt het volgens deze auteurs
wel goed met integraal management. Het
proefschrift is de weerslag van empirisch
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