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Voorwoord bij deel 4

Hoe kunnen we sociaal samenleven, als pluriforme mensen in een gedeelde 

wereld? Deze even relevante als lastige vraag stelt Henk Diepenmaat centraal 

in zijn serie Samenleving in perspectief. Voor bruikbare antwoorden op deze vraag 

bestaat veel belangstelling. Afwisselend met verfroller en penseel zet hij aspecten 

van onze sociale werkelijkheid in nieuwe perspectivische kleuren op het doek. 

Zijn blikveld omvat filosofische grondslagen (Deel 1; reeds verschenen), ethische 

gevolgen (Deel 2; nog te verschijnen) en pragmatische consequenties (Deel 3; nog 

te verschijnen). Met dit jongste Deel 4 zet hij de dagelijkse multi-actor praktijk in 

de schijnwerpers. 

Het eerste deel van de serie, Een filosofie van de maatschappelijke praktijk zet de 

lezer aan tot een andere manier van kijken naar de complexe werkelijkheid die 

we ervaren. Het introduceert op prikkelende en diepgravende wijze het ‘recursief 

perspectivisme’ als pragmatisch en tussenliggend alternatief voor een vrijblij-

vend relativisme en een steriel positivisme. Verschillende dualiteiten worden 

van hun voetstuk getrokken: mens–wereld, situatie–verandering, bèta–gamma, 

feit–mening, beeld–werkelijkheid, tijd–ruimte, en sociaal–particulier. Ze vormen 

volgens hem steeds de uiteinden van een spectrum, terwijl de maatschappelijke 

praktijk zich daar tussenin afspeelt. Daarmee stelt hij het zwart wit denken ter 

discussie, en vraagt hij hernieuwd aandacht voor pluriformiteit. Zo opent zich 

een breder, en tegelijkertijd pragmatischer perspectief. 

Het werkboek Multi-actor procesmanagement is, vooruitlopend op Deel 2 en 

3, een praktische uitwerking van Deel 1. Centraal staat hoe je in de dagelijkse 

praktijk met een veelheid aan actoren tot resultaten kunt komen. De doelgroep 

van dit werkboek vormen politici en beleidsmakers, lijnmanagers, programma-

managers, projectleiders, iedereen die doelgericht opereert in een complex 

 spelersveld, en niet schroomt hierover na te denken. 

Het recursief perspectivisme staat in het brandpunt van de maatschappelijke 

‘maakbaarheidsdiscussie’. Die constatering wordt met dit vierde praktijkdeel nog 
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14  |  Voorwoord bij deel 4 

eens extra onderstreept. Bij het verschijnen van Deel 1 schreef ik: ‘Een filosofie van 

de maatschappelijke praktijk opent nieuwe vensters op de maatschappelijke verbeter-

praktijk en het geboden uitzicht is zeer de moeite waard’. Met dit vierde deel, 

Multi-actor procesmanagement, wordt het landschap waar Deel 1 uitzicht op bood 

zonder verder dralen betreden. Het resultaat is een boeiende tocht met praktische 

relevantie.

Jacqueline Cramer
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1 Introductie

beste lezer
Hier zit u dan, met dit boek in uw handen. Een werkboek, een theorie- en 

praktijkboek multi-actor procesmanagement. Hoe het komt dat u dit boek in 

handen heeft, weet ik niet. Misschien bent u erop gewezen door een enthousiaste 

 collega die de bijbehorende cursus heeft gevolgd. Misschien bleef uw blik hangen 

bij de titel in de boekhandel of op internet. Misschien zag u het toevallig ergens 

anders liggen en bladert u nu wat verveeld door deze eerste bladzijden heen. Hoe 

dan ook: het is nu aan mij u echt te interesseren voor de inhoud van dit boek. Het 

vraagt immers om uw aandacht en tijd. Aansluitend zal ik u vertellen wat mijn 

eigen motieven daarbij zijn1.

Wat kunt u ermee?
Waarom zou u doorlezen? Het betreft een werkboek dat een bijzondere kijk 

biedt op het verloop en de aansturing van complexe projecten en programma’s. 

Daar bovenop biedt het uitzicht op het gericht verbeteren van maatschappelijke 

praktijken. Alleen dat zou u al nieuwsgierig kunnen maken.

Maar om u daadwerkelijk te kunnen interesseren spreek ik u aan als een mens 

met een missie. Geen drammer, maar u wilt wel iets. Bijvoorbeeld een project 

laten slagen of een maatschappelijke misstand aanpakken. Een vereniging of 

partij ontwikkelen. Een onderneming succesvol laten zijn of een beleidsterrein 

vruchtbaar bewerken. Of, waarom niet, de mondiale klimaatproblematiek 

beheersbaar maken, armoede bestrijden, de zorg of het onderwijs een stuk 

eerlijker, menselijker en toekomstrobuuster maken. Onze mobiliteit duurzamer 

maken of onze voedselvoorziening.

1 Misschien denkt u nu ‘maar zijn motieven interesseren mij helemaal niet!’ Dat is een 
 interessante houding, waarover ik nog veel zal willen zeggen. 

beweging in veel partijen? Kent u het gevoel 
dat u iets voor elkaar probeert te krijgen in 
een complex spelersveld en dat het helemaal 
niet meevalt? Iedereen lijkt wel iets anders 
te vinden en velen die volgens u iets zouden 

moeten vinden, vinden helemaal niks. Hoe 
krijgt u grip op een pluriforme verzameling 
partijen? Hoe krijgt u richting en beweging in 
een multi-actor proces? Precies die cruciale 
vragen staan centraal in dit werkboek.
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U ziet, ik richt me niet op het meest bescheiden deel der mensheid. 

Uw ambities zijn best groot: het is immers nodig dat andere, soms vele 

mensen met u mee doen om succesvol te kunnen zijn. U weet hoe lastig dat 

uit kan pakken in de dagelijkse maatschappelijke praktijk. U voelt regelmatig 

weerstanden en loopt wel eens met uw hoofd tegen een muur.

U toont daarbij evengoed een zekere vastberadenheid, u voelt een zekere 

passie. Ook een zekere zorgvuldigheid. Natuurlijk, u slaakt wel eens een diepe 

zucht, zo in de kiertjes van uw positieve grondhouding. Maar evengoed werpt 

u zich iedere keer weer opnieuw in die weerbarstige maatschappelijke praktijk. 

Deels omdat u vindt dat dit de enige juiste houding is en deels omdat er wel zeker 

successen geboekt worden.

Die successen zouden wat u betreft overigens best groter en frequenter mogen 

zijn. Er is zoveel verbeterpotentie in uw omgeving! Die moet toch te mobiliseren 

zijn? Dat ziet u, dat weet u, dat voelt u. Maar hoe?

Herkent u zichzelf? Dan is dit boek geschreven voor u. Als u zichzelf daaren-

tegen een gewone uitvoerder voelt, die oppervlakkig doet wat van u gevraagd 

wordt – de dingen zijn nu eenmaal zoals ze zijn – ook dan mag u er wezen, maar 

dan is dit boek echt helemaal niets voor u.

Dit boek ontvouwt namelijk een manier van denken en werken die het, althans 

in principe, mogelijk maakt ook in complexe situaties met (heel) veel spelers 

samen vooruitgang te boeken, verbetering te realiseren. Dat is helemaal niet 

eenvoudig, u zult nog steeds vaak uw neus stoten want de maatschappelijke 

praktijk is weerbarstig en eigenzinnig als voorheen. Juist daarom zijn een zekere 

passie en vastberadenheid en zorgvuldigheid essentieel, en redt u het niet als 

oppervlakkige voeger en volger. Maar het is zeker niet onmogelijk, het kan wel.

De aanpak waar ik op duid verheldert uw positie, geeft u grip, en biedt 

methoden en werkwijzen in de omgang met vele spelers. Die aanpak kan helder 

geformuleerd, aannemelijk gemaakt en overdraagbaar beschreven worden. 

En dat is precies wat dit boek doet. Het is zeker geen gemakkelijk boek, het is 

Een mooi telefoontje. Iemand belt me op 
mijn mobiel. Trekker van een ambitieus en 
inspirerend project met veel partijen ergens 
in het Noorden van het land. “Henk, ik ben 
even helemaal de grip kwijt! Heb je tijd?” 
Ik werk graag met hem samen. Want hij wil 
iets, en steekt daar zijn nek voor uit! Hij 
weet dat we de zaak niet kunnen bepalen, 

dat willen we ook niet. Maar we kunnen 
wel degelijk in een aantal stappen vastere 
grond vinden, en weer samen vooruit 
 bewegen! 
Ik vind zo’n telefoontje mooi. Help hem 
graag. Want die situatie waar hij in zit 
moeten we niet willen vermijden, daar 
moeten we steeds weer bovenin springen.
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in bepaalde opzichten zelfs onconventioneel, maar het beschrijft een manier 

van denken en werken, een hele concrete aanpak die direct mikt op complexe 

verbeterprocessen met veel partijen, en illustreert deze met praktijkvoorbeelden. 

U kunt er echt mee aan de slag. (Zie het kader ‘Serie Samenleving in perspectief ’ voor 

de bredere positionering van deze aanpak.)

Ik wil u op voorhand waarschuwen: ik stort een hele emmer met begrippen 

en concepten en praktische methoden en wenken over u uit. Soms zijn die heel 

dagelijks en herkenbaar, maar soms ook zullen ze op een dieper niveau tot 

denken aanzetten. Ze hangen hecht samen, ook al betreft het een samenhang 

die u in eerste instantie misschien niet meteen in al zijn vormen ervaart. (In het 

laatste hoofdstuk kijk ik er daarom samenvattend en integraal op terug.) Maar 

u hebt er echt iets aan, aan dit boek, als gedreven mens met een missie die zich 

uitstrekt over anderen. Om dit te kunnen ervaren zult u het echt moeten lezen en 

ermee moeten experimenteren en werken in uw praktijk. Ik roep u daartoe op en 

ben benieuwd naar uw ervaringen.

Wat heb ik eraan?
Wat heb ik zelf eraan dat u het leest? Als u een gedreven en gepassioneerde project-

leider, programmamanager, bestuurder, manager, buurtbewoner of politicus bent, 

gewoon dus een betrokken en gedreven mens met oprechte betrokken heid op en 

aandacht voor anderen, dan beschouw ik u in deze brede zin als een geestverwant. 

Ik denk dat we met elkaar veel competenter kunnen worden in het mobiliseren en 

inzetten van al die positieve mensenkracht (zie kader De verbeterparadox). Dat we wel 

zeker onze wereld kunnen verbeteren. Daar ben ik graag onderdeel van, daar draag 

ik graag aan bij, daar betrek ik u graag bij door middel van dit boek.

Als we elkaar herkennen en stimuleren kunnen we met elkaar beter, competenter 

worden in het realiseren van wat we samen willen. Dat zal af en toe best wel knar-

sen en knallen, niets helpt daarvoor immers zo goed als passie en gedrevenheid 

bij op andere vlakken van elkaar verschillende mensen. Maar de schrijnende en 

machteloze apathie van mensen die denken dat onze maatschappij nu eenmaal is 

zoals hij is, ongenaakbaar en onveranderbaar, en het wijd verbreide cynisme van 

de verbeterparadox. Ieder zoekt het beste, 
voor zichzelf en de mensen die hem na zijn. 
We bouwen een huis, verbouwen voedsel en 
zorgen voor onze kinderen. En toch leiden al 
die individuele verbeteractiviteiten samen 

tot suboptimale, en soms zelfs weerzin-
wekkende praktijken op maatschappelijke 
schaal. Hoe kunnen we deze paradox ophef-
fen en al die verbeterkracht in samenhang 
benutten op grotere schalen?
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mensen die soms wel dromen van een betere wereld, maar zich in hun  dagelijkse 

handelen steeds maar weer voegen naar de directe omstandigheden, daar zetten 

we dan een boeiend en krachtig pluriform en beweeglijk front tegenover. Een 

front van mensen die vinden dat het beter moet en kan. Die dat ook op steeds 

grotere schalen aantonen. En dat vind ik alleszins de moeite waard.

kader: Serie ‘Samenleving in perspectief’

Ons land is relatief welvarend en goed 

georganiseerd. Evengoed vertonen onze 

maatschappelijke praktijken – soms flinke – 

mankementen. Neem onderwijs, zorg, bouwen 

en wonen, mobiliteit. En op mondiaal niveau: 

armoede, voedsel voorziening, ziekten, energie- en 

klimaatproblematiek. Verbeterpogingen smoren 

vaak in complexiteit en weerbarstigheid, ondanks 

veel inzet en goede bedoelingen.

Hoe komt dat en wat kunnen we daaraan doen? Deze 

vragen staan centraal in de serie Samenleving 

in perspectief. Ik ontvouw en onderbouw in een 

drieluik – een filosofisch, ethisch en pragmatisch 

deel – mijn bijdrage aan het antwoord: het recursief 

perspectivisme. Dit werkboek, met praktijkmensen 

als doelgroep, vertaalt dit naar een praktische actor-

gestuurde aanpak voor verbetering van complexe 

maatschappelijke praktijken. Inmiddels zijn deel 1 

(filosofie) en deel 4 (dit werkboek) uitgekomen.

Deel 1, een filosofie van de maatschappelijke praktijk 

legt de filosofische grondslag voor het recursief 

perspectivisme. Strikt op basis van perspectief  (een 

primitieve verandernotie) wordt een nieuwe kijk 

op onze maatschappelijke werkelijkheid ontvouwd. 

Gangbare wereldbeelden worden stevig ont worteld. 

Uit de resulterende scherven wordt een nieuw en 

activerend beeld van ons mensen in de wereld 

samengesteld. Centraal in deze visie staan  

perspectivische actoren in concrete maatschappelij-

ke samenhangen. Deel 1 is uitgebracht bij uitgeverij 

Parthenon en wordt gedistribueerd door uitgeverij 

van Arkel.

Deel 4, dit werkboek multi-actor procesmanagement, 

vormt de operationele neerslag van het drieluik. Het 

spreekt praktijkmensen aan. Centraal staan een con-

sequente oriëntatie op actoren en hun drijfveren, en 

het bevorderen, laten ontwikkelen vansamenhang 

tussen actoren. Uitgangspunt is verder de op het 

eerste gezicht wellicht wat mysterieuze, maar reuze 

praktische constatering dat waarachtige verbetering 

als vanzelf gebeurt. Deze inzichten snijden dwars 

door gangbare disciplinaire kaders als projectma-

nagement, ondernemerschap, programmama-

nagement en beleidsprocessen heen. Dit werkboek 

maakt de inzichten uit het drieluik operationeel voor 

de alledaagse maatschappelijke werkvloer, door een 

consequente doorvertaling naar positie, methoden 

en werkwijzen 

van de multi-

actor proces-

manager die 

zich voor een 

ambitieuze 

taak gesteld 

ziet in een spe-

lersveld met 

veel partijen.

PERSPECTIEF
1. Filosofische
 gedachten

2. Ethische
 repercussies

3. Pragmatisch
 kader

4. Werkboek 
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2 Samen vooruit bewegen in 
complexe spelersvelden

De manier van werken die centraal staat in dit werkboek noem ik multi-actor 

 procesmanagement. Actoren zijn partijen, ze verrichten handelingen die een breder 

proces beïnvloeden. We managen dus processen met meer partijen. Dit lijkt klip 

en klaar.

Maar managementjargon staat bol van impliciete aannamen. Dat gaat zelfs 

zover dat een wat onoplettende interpretatie van multi-actor procesmanagement 

haaks staat op waar ik naar toe wil. Daarom eerst een positionering hier. Ik licht 

die impliciete aannamen hieronder toe. Dan contrasteer ik dit scherp met de 

wijze waarop maatschappelijke praktijken ontstaan, zoals de zorg of mobiliteit of 

voedselvoorziening of het onderwijs. Ten slotte schets ik op basis van dit contrast 

de brede contouren van de interpretatie van multi-actor procesmanagement die 

praktisch uitgewerkt wordt in dit boek.

Managementjargon
Management is in wezen de kunst van iets gedaan krijgen. Kernbegrippen zijn 

doelen en realiseren. Management is dus een doelgerichte activiteit. Zijn de doelen 

helder, dan zal alles daarop gericht moeten worden en alles wat daarvan afleidt 

vermeden.

Nu zijn managers natuurlijk niet gek en weten ze dat ook doelen bepaald 

moeten worden. Daartoe wordt bijvoorbeeld strategisch management van 

stal gehaald (doel is dan het bepalen van doelen en werkwijzen). En ook de 

organisatie moet gemanaged worden (organisatiemanagement). Speciale 

opdrachten worden toegewezen aan een projectleider (ook een soort manager) en 

om het complex te maken noemen we iemand die verschillende projecten leidt 

juist een projectmanager. Samenhangende en stevige projectenportfolio’s komen 

toe aan de programma manager. Communicatie- en informatiemanagement zijn 

erkende takken van sport in en om andere activiteiten heen, die soms waarachtige 

koekoeksjongen worden. Risico’s worden aangepakt door de risicomanager. Zelfs 

de innovatie zal gemanaged worden (door innovatiemanagers). Dat gebeurt in 

netwerken, die ook gemanaged dienen te worden (netwerkmanagers). Wordt het 

geheel wat warrig, dan komt de procesmanager op het toneel (ik zal nog veel over 

haar zeggen). Dit alles wordt gemanaged door algemeen managers. Zo ontstaat 
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er al gauw een hele piramide, zelfs een kluwen van onder- en nevengeschikte 

managers en te managen activiteiten.

Managers krijgen én geven dus richting. Het liefst is ieder van de doelen (aan 

het eind van zo’n richting) zo SMART2 als mogelijk gespecificeerd. En het gaat 

steeds om verschillende aspecten (tijd, geld, kwaliteit, organisatie, communicatie 

en informatie) en fasen (neem richten, inrichten, verrichten). Maar u voelt de bui 

al hangen: SMART werken en het onderkennen van verschillende aspecten en 

fasen bieden wel enig houvast, maar pakken de onderliggende redenen van de 

kluwen in echte multi-actor situaties slechts zelden aan. Al te SMART wordt in 

complexe ontwikkelsituaties met veel partijen al snel wat DOM!3

Zeggen we management, dan zeggen we manager. De manager (of het 

management) is er of voelt zich er verantwoordelijk voor dat doelen ook 

daadwerkelijk bereikt worden. Specificeren, afbakenen, faseren, beheersen, 

controleren, besluiten, beslissen, dat zijn begrippen waar een manager iets mee 

kan. Er zijn vele typen managers, nog meer zelfs dan managementdisciplines. 

Maar één ding staat steeds recht overeind: de manager doet het niet zelf. 

De manager is bezig met een activiteit die bestaat uit organiseren, structureren, 

instrueren, sturen, leiden, coördineren, monitoren, evalueren, bijsturen van 

anderen. Het zijn anderen die acteren of uitvoeren en die behoeven management. 

De manager voorziet daarin.

Een manager neemt als het ware een positie in van overzicht en handelt vanuit 

dit overzicht. Hij richt zich op verschillende actoren en heeft daartoe een zeker 

mandaat. De helderheid van dat mandaat wisselt: bij een lijnmanager is het 

doorgaans steviger dan bij een procesmanager. Neem een generaal die zijn leger 

leidt, een politicus die beleid formuleert en aanstuurt, een projectleider die zijn 

projectteam leidt, een Border Collie die een kudde schapen hoedt of een gids die 

een groep toeristen op een dagtocht begeleidt. (Ieder voorbeeld kent overigens 

ook zijn eigen revoltes.)

2 SMART geformuleerde doelstellingen zijn specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en 
 tijdgebonden.

3 DOM werken staat voor dogmatisch, onflexibel en mateloos ongeïnspireerd werken.

Een stereotype manager heeft een helder 
doel, heeft een scherp overzicht over hoe dit 
te realiseren, en beschikt over een duidelijk 
mandaat over anderen. Hij is SMART!

Een stereotype procesmanager kent een wat 
minder scherp doel, heeft slechts gedeelte-
lijk overzicht over hoe dit te realiseren, en 
beschikt over een onduidelijk mandaat over 
anderen. Hij is, kortom, een wat larmoyante 
en niet te benijden figuur. Hoog tijd dat we 
daar iets aan doen!
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Een goede manager is sensitief voor de noden van zijn schapen. Miskent hij deze, 

dan komt zijn doel immers in gevaar! Maar onverkort staat overeind dat een 

manager handelt vanuit een managementpositie, met al de daarbij horende con-

notaties van (meer) overzicht en een (meer of minder gearticuleerd) aansturend, 

controlerend en leidinggevend mandaat.

Multi-actor procesmanagement kan op basis van het voorgaande opgevat 

worden als een type managementtaak, te beleggen bij een procesmanager met 

mandaat, gericht op heldere doelen, waarbij veel van de processamenstellende 

activiteiten zijn uit te voeren door verschillende actoren.

Maar u bent niet van de straat en voelt goed aan dat dit te simpel is. Enige 

relaxerende terminologie is hier op zijn plaats. Vaak wordt immers voor een 

proces manager een breder werkveld gedefinieerd dat om een heldere kerntaak of 

een groep kerntaken (met bijbehorende heldere doelen) heen ligt, waarbinnen de 

partijen in een of ander gareel moeten worden gehouden (neem de partijen om 

een nieuw aan te leggen snelweg heen). Het gaat bij multi-actor procesmanage-

ment verder om sterk participatieve managementtaken, die veel oog hebben voor 

de spelers in kwestie. Die spelers bepalen immers zelf of ze meedoen aan het pro-

ces: ze hebben een eigen mandaat; u heeft ze niet aan een touwtje. En die doelen 

zijn noodzakelijkerwijs globaal, soms erg globaal aan het begin van het proces; 

en ze zullen nog wel eens iets veranderen gezien de complexiteit van de situatie.

Ook dit lijkt allemaal klip en klaar. Multi-actor procesmanagement is hierboven 

op hoofdlijnen adequaat omschreven als een bijzondere managementtaak. Je 

vertrekt gewoon vanuit het staande managementjargon, maar neemt sommige 

centrale ingrediënten (zoals heldere doelen, overzicht en mandaat) met een fikse 

korrel zout en voegt een flinke lik procesgerichtheid toe. Een smeuïg en gekruid 

werkveld is het resultaat.

Misschien bent u daar als man of vrouw uit de praktijk helemaal gelukkig mee. 

Ikzelf voel dat helemaal niet zo. Een beetje doel, een beetje overzicht en een beetje 

mandaat, en dat recht zetten met een dosis proces en maskerende kruiden, het is 

het allemaal net niet. Als je op zich heldere centrale gedachten als doel, overzicht 

en mandaat zo moet afzwakken, dan is dat een veeg teken voor de basis van je 

omschrijving.

Vallen er dan geen onverkort positieve noties van het managen van multi-actor 

processen te ontwikkelen die het wat minder in het vervagen en kruiden van op 

zich heldere ingrediënten zoeken? Smeuïg en smakelijk verwordt immers al gauw 

tot glibberig en overheersend van smaak!

Diepenmaat_3_4e proef_met_index.indd   25 15-11-2010   15:53:13



26  |  Samen vooruit bewegen in complexe spelersvelden

Lessen uit de maatschappelijke praktijk
We zoeken dus een positieve definitie van multi-actor procesmanagement. Nu wil 

het geval dat er legio multi-actor processen zijn in onze directe omgeving 

waar we inspiratie uit kunnen halen. Misschien denkt u hierbij allereerst aan 

professio neel te managen processen. Maar het kan veel eenvoudiger dan dat. We 

vormen immers allemaal onderdeel van vele maatschappelijke praktijken om ons 

heen. Als bewoner van een stad, als ouder van schoolgaande kinderen, als bezoe-

ker van een meubelboulevard, als bestuurder of lid van een sportvereniging, als 

gebruiker van de Euro. Onze wereld, onze maatschappij, dat is een multi-actor 

praktijk! Daar kom ik in dit boek nog veel dieper op terug.

Ik wil het ontstaan van maatschappelijke praktijken hier contrasteren met het 

managen van complexe activiteiten. Voor mijn doelen hier volstaat een globale 

beschrijving van de wijze waarop onze maatschappelijke praktijken ontstaan. Ik 

denk daarbij niet aan de kleinste praktijken: dat helpt bij het opbouwen van het 

contrast dat ik zoek met de staande management paradigma’s. Ik doel bijvoor-

beeld op de zorg, het onderwijs, mobiliteit, voedselvoorziening, de bouw- en 

woonpraktijk, het beleidsmatig omgaan met armoede en honger. Als ik inga op 

hoe maatschappelijke praktijken en praktijkjes ontstaan wordt vanzelf duidelijk 

hoe slecht dit zich verdraagt met de hierboven uitgewerkte aanvliegroute vanuit 

het managementjargon.

Ik was in het dal van de Vézère in Frankrijk. Er was een demonstratie door wat 

ik voor het gemak maar even een stenensmid noem. Hij was in staat de meest 

perfecte vuurstenen werktuigen te maken, althans vanuit de optiek en met de 

techniek van een mens uit het stenen tijdperk. Ooit hebben mensen zich deze 

technieken eigen gemaakt (de hedendaagse stenensmid in kwestie heeft ze 

ge reconstrueerd uit de gevonden producten, wat een prestatie op zich is). Denkt 

u dat dat is gebeurd in een opgerichte stenensmederij die gemanaged werd? 

Misschien uiteindelijk wel (er zijn wel zeker resten van werkplaatsen gevonden). 

Maar een veel meer plausibele verklaring is dat men een continue behoefte had aan 

steeds betere werktuigen en dat bepaalde mensen bekwamer bleken in het ver-

vaardigen ervan dan anderen. Je doet meestal graag waar je goed in bent, dus wat 

lag er meer voor de hand dan met elkaar af te spreken dat de één met talent werk-

tuigen vervaardigt en een ander er voor een tegenprestatie gebruik van maakt? 

Heb je eenmaal doel, overzicht en mandaat, dan begin je wellicht als manager- 

stenensmid een werkplaats. En het is zeker zo dat aan onze huidige industrie-, 

informatie- en kennisgedomineerde maatschappij mede management activiteiten 

ten grondslag liggen. Maar als totale verklaring voor de ontwikkeling van het 

steeds professioneler vervaardigen van gereedschappen schiet het management-
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denken gewoon schromelijk tekort. Maatschappelijke praktijken ontstaan, doe-

men op, emergeren veel meer dan dat ze gemanaged worden.

Een ander voorbeeld. Ik ben – met velen van u – opgegroeid in het naoorlogse 

Europa. Een continent, verscheurd en verwoest door bittere oorlogen. ‘Dat nooit 

meer’, was een centrale gedachte in de late veertiger en vroege vijftiger jaren. En 

het waren vooruitziende geesten die in 1951 (al 6 jaar na het einde van WO II) de 

EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) oprichtten. Als je kolen en 

staal niet meer kon monopoliseren, was het immers lastig oorlog voeren. Het 

project gold als een onzekere stap op weg naar een lange en robuuste vrede tus-

sen voormalige aartsvijanden (een strategische doelgerichtheid stond aan de 

basis van deze ontwikkeling). Maar denkt u dat dit proces op details gemanaged 

werd? Dat er een helder doel was, een helder overzicht, een scherp mandaat? Er is 

inmiddels een Europese Unie, een Europese munt, zelfs een aarzelend groeiend 

Europees identiteitsbesef waar het onze positie ten aanzien van andere econo-

mische blokken betreft. Maar management is een term die uiterst slecht past bij 

het woeste wordingsproces van onze huidige Europese Unie. Ook die is ontstaan, 

veel meer dan ontworpen en gemaakt, uit de deelinitiatieven van de deelnemende 

partijen. En we zijn nog dagelijks getuige van de bijbehorende barensweeën.

Want wat is er feitelijk steeds aan de hand? Partijen ervaren elkaar en zien 

redenen om elkaar in de haren te vliegen of de handen in elkaar te slaan. Dat 

doen ze soms wel, maar veel vaker helemaal niet onder de invloed van een of 

ander management. Er hoeft helemaal geen sprake te zijn van een scherp en 

gedeeld doel (ook al was dat bij de founding fathers van de EU wel degelijk in uiterst 

abstracte zin aanwezig). Eigen voordeel is immers ruim afdoende om een een-

malige of structurele positieve of negatieve relatie aan te gaan. Overzicht was er 

maar zeer ten dele. (De weg van WO I en II naar EU of van stenensmid naar onze 

moderne industrie is lang en grillig!) En mandaat, het was nauwelijks expliciet 

aanwezig.

Datzelfde geldt voor de ontwikkeling van een stad, de prille start en 

doorgroei van een sportvereniging, het ontstaan van mobiliteitsproblemen, 

de ontwikkeling van onderwijs, zorg, voedselvoorziening, het ontstaan van 

klimaatproblemen of een financiële crisis. Een oplettende lezer oppert wellicht 

nog dat er in de gemiddeld complexe gevallen steeds sprake is van een beetje 

doel, een beetje overzicht en een beetje mandaat, en dat de eerdere ‘praktische’, 

Maatschappelijke praktijken ontstaan 
vanzelf, emergeren, veel meer dan dat ze 

 resultaat zijn van een proces dat onderhevig 
is aan management.
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managementjargon gebaseerde definitie van multi-actor procesmanagement dus 

uitstekend opgeld doet. Maar het knarst en wringt, en naarmate de praktijken 

groter worden en de tijdsduur van realiseren en ontwikkelen langer, wordt het 

steeds krampachtiger maatschappelijke praktijken te zien als resultaten van 

management, zelfs als we de staande managementtermen verwateren. Veel 

meer is er sprake van het als vanzelf ontstaan, oprijzen, emergeren van grotere 

maatschappelijke praktijken uit vele kleinere interacties.

Je kunt maatschappelijke praktijken dan wellicht opvatten als idealiter gema-

naged? Maakbaarheidsadepten4 willen deze trom wel eens roeren. Dat zou dan 

een ideale manager vergen. Neem er een met doelen, overzicht en mandaat. Drie 

zaken die juist in een multi-actor situatie veelal ontbreken5! De 20e eeuw heeft 

hier incidenteel barre maatschappelijke voorbeelden van laten zien, maar erg 

robuust zijn ze gelukkig niet gebleken.

Het is zelfs diametraal omgekeerd: het blijkt keer op keer ontzettend lastig 

grotendeels als vanzelf ontstane maatschappelijke praktijken als de zorg, het 

onderwijs, onze energievoorziening doelgericht te managen richting verbetering, 

ook als we allen van het nut of de noodzaak daartoe eigenlijk wel overtuigd zijn! 

Vrijwel alle grote problemen van ons tijdsgewricht of het nu achterstandswijken, 

uitval in het onderwijs of klimaatproblematiek betreft, vormen voorbeelden par 

excellence. Juist als we maatschappelijke praktijken willen verbeteren blijkt hoe 

enorm weerbarstig als vanzelf gegroeide en in elkaar vervlochten6 constellaties 

van partijen kunnen zijn ten aanzien van verandering. Ze zijn zelfs deels onzicht-

baar, ongrijpbaar, als een soort van maatschappelijke stealth-technologie. Dit zet 

een gegeven als het uiteenvallen van de USSR in een geheel ander daglicht.

Sommige onderdelen van onze maatschappij worden overigens wel degelijk 

gemanaged. Dat geldt vaak voor kleinere en soms zelfs voor grotere onderdelen. 

4 Maakbaarheid: een positie die vooronderstelt dat ook complexe maatschappelijke praktijken 
kunnen worden ontworpen en gerealiseerd, zoals je dat doet met een dijk of een huis.

5 Ik denk hierbij ook aan Plato met zijn koning-filosoof. In zijn tijd was dat wellicht een haalbare 
verbetering. In onze tijd, zo vermoed ik, niet meer.

6 Noties die hier opgaan zijn zelforganisatie, emergentie, co-evolutie, autonomie. Zie ook 
Diepenmaat (2009), Een filosofie van de maatschappelijke praktijk.

Het blijkt keer op keer ontzettend lastig 
grotendeels als vanzelf ontstane maatschap-
pelijke praktijken als de zorg, het onderwijs, 
onze energievoorziening doelgericht te 

managen richting verbetering! Dat moet 
bescheiden stemmen ten aanzien van de 
inzet van conventionele management-
technieken.
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Maar ik denk dat de voorbeelden die ik hierboven aanhaal ronduit bescheiden 

zouden moeten stemmen ten aanzien van het benoemen van managers die met 

gangbare managementactiviteiten steeds complexere multi-actor situaties te lijf 

gaan om gangbare managementdoelen te realiseren.

Wat is dan nog multi-actor procesmanagement?
Moet de handdoek van multi-actor procesmanagement nu in de ring? Hang ik het 

credo aan dat we als doelgerichte mens de neiging hebben onze invloed op onze 

maatschappelijke praktijken schromelijk te overschatten? Dat we maar wankele 

en kleine bootjes zijn, eenzaam op de woeste stromen van de maatschappelijke 

oceaan? Het is een populair standpunt, ik zie en hoor het veel om mij heen, nog 

steeds vaker overigens in de wandelgangen dan aan de vergadertafel. (Als al de 

aanhangers ook aan de vergadertafels consequent zouden doorredeneren zouden 

er heel wat organisaties en instituties opgeruimd kunnen worden!)

Maar ik ben er ten diepste van overtuigd dat dat standpunt niet klopt. Enige 

bescheidenheid is in het licht van maatschappelijke krachten zeker op zijn plaats, 

maar tegelijkertijd kunnen we nog zoveel beter. Ten aanzien van ons vermogen 

ook onze complexere maatschappelijke praktijken en praktijkjes te managen 

bevinden we ons nog in het stenen tijdperk. Zelfs onze politieke structuren zijn 

nauwelijks ingericht op het bevatten, onderkennen en aanpakken van verbeter-

trajecten op maatschappelijke schaal. Dit is overigens geheel congruent met de 

wijze waarop maatschappelijke praktijken ontstaan, veel meer dan gemaakt wor-

den. We moeten om steviger stappen te kunnen zetten veel competenter worden 

in het doorzien van maatschappelijke praktijken en daarbij onze interpretatie van 

multi-actor procesmanagement stevig herijken. Dat is een enorm proces, waar-

aan dit boek en deze serie een kleine bijdrage proberen te leveren.

Multi-actor procesmanagement blijkt – in zijn naïeve connotatie – een span-

nende, zelfs een ietwat bizarre combinatie van tegenstrijdige begrippen. Onder 

specifieke condities (heldere doelen, een positie van overzicht en een helder 

managersmandaat) biedt management een uitstekend paradigma om effectief en 

efficiënt doelen te behalen, verbetering te realiseren. Maar juist in steeds com-

plexere multi-actor situaties komen die condities dusdanig onder vuur te liggen 

dat management als brede methode steeds slechter past. Je onderscheidt immers 

die actoren vanwege het feit dat ze een eigen identiteit, eigen beelden, eigen doelen, 

een eigen mandaat hebben. Ze managen – als ze dat al doen – vooral zichzelf in 

hun eigen context. En als één set eigenschappen op zijn plaats is om complexere 

spelers velden te karakteriseren, dan is het juist wel een gebrek aan inzicht, over-

zicht, doorzicht en samenhang.
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Multi-actor en management in hun oorspronkelijke betekenis bijten elkaar, 

zelfs als je het verschil probeert te verdonkeremanen met de term ‘proces’, zoals 

in multi-actor procesmanagement gebeurt. (Een term die in zijn kern niets 

anders zegt dan dat er iets verandert: een activiteit is gaande. Maar wat zou je dan 

anders managen dan een activiteit?)

Ze bijten elkaar, maar tegelijkertijd zijn ze ook onderling redundant. Een 

manager managet immers anderen. En die anderen hebben hun eigen ervaringen, 

drijfveren, intenties, daar gaan ze zelf over. Ze managen op hun beurt hun eigen 

omgeving. Eenieder managet dus in zekere zin.

Noemen we die anderen die gemanaged worden actoren, dan is in wezen ieder 

type manager een multi-actor procesmanager en ieder managementproces vergt 

dan multi-actor procesmanagement. Deze insteek maakt het onderwerp van dit 

boek zowel uiterst relevant als bijzonder veelzijdig. We zouden als consequentie 

iedere bestaande managementaanpak kunnen voorzien van een praktische multi-

actor paragraaf. Maar dan versnippert de notie van multi-actor procesmanage-

ment en wordt hij nodeloos gecompliceerd. Juist om deze reden steekt dit boek 

andersom in. De hier te presenteren aanpak vat alle intentionele7 processen die 

een maatschappelijke verbeterwens met zich meebrengen op als te managen multi-

actor processen. Onze maatschappij, zo ook zijn grotere onderdelen, het is eerst en 

vooral een multi-actor praktijk.

Deze zienswijze voorkomt een hoop fragmentatie en maakt het ook mogelijk 

bestaande managementtaken op nieuwe manieren te begrijpen en ten opzichte 

van elkaar te positioneren. Maar vooral ook is het een oorspronkelijke manier om 

al die inhoudelijk van elkaar verschillende managementactiviteiten meer vanuit 

first principles (zie kader) te begrijpen en ondersteunen, althans zo zal ik betogen 

in dit praktijkboek. Multi-actor procesmanagement biedt een basale manier van 

denken en werken die in allerlei op inhoudelijke gronden sterk van elkaar ver-

schillende situaties grip en richting geeft, en ik nodig u van harte uit op allerlei 

manieren met deze basale principes te werken, te variëren en te experimenteren. 

Want zoals een begrip en gebruik van muzieknoten in samenhang kan leiden 

tot allerhande muziek en geluid, zo kunnen de principes uit dit werkboek aan de 

basis staan van vele stromingen van multi-actor procesmanagement.

Ik ben me er terdege van bewust hoe diep en complex en veelzijdig maatschap-

pelijke praktijken verankerd kunnen zijn. Kijk slechts één mens in de ogen 

of een vereniging of een beroepsgroep of een politieke partij of een volk, en 

7 Voor nu: doelgerichte. Verderop zal ik een beter passende definitie van intentionaliteit 
presenteren.
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peil zijn diepte (het is er nog maar één!). Ik neem verder als uitgangspunt dat 

maatschappelijke patronen en praktijken veel meer als vanzelf ontstaan dan 

dat ze ontworpen, gepland en gerealiseerd worden. Er bestaan onmiskenbaar 

zwaargewichten die in een specifiek tijdsgewricht wel degelijk op enorme schalen 

maatschappelijke grondtonen weten te raken8, die gedachten en zelfs activiteiten 

van anderen weten te richten; dat is de essentie van leiderschap. Maar op grote 

maatschap pelijke schalen zijn de multi-actor (proces)manager en succesvol 

multi-actor procesmanagement op dit moment marginale en slechts hoogst 

zelden waarneembare fenomenen, zo leert een eenvoudige blik om ons heen. 

De manager, zijn randvoorwaarden (doelen, mandaat en overzicht), zo ook zijn te 

controleren proces, lopen juist op die schalen als zilverzand door onze vingers.

Dat laat onverlet dat ook complexe maatschappelijke praktijken wel degelijk 

samen geanalyseerd en beschreven, samen ontworpen en gepland en samen 

gerealiseerd kunnen worden. Dat is zeker niet eenvoudig, in de weerbarstige 

8 Een recent voorbeeld is Obama bij zijn verkiezing.

First principles zijn vaak eenvoudige aannamen 

die dienen als vertrekpunt van waaruit een meer 

omvattende beschouwing en/of aanpak wordt uit-

eengezet. Multi-actor procesmanagement, zoals 

uiteengezet in dit werkboek, is stevig geworteld 

in het recursief perspectivisme. De first principles zijn 

allereerst een specifieke definitie van perspectief 

(waarover verderop meer), en daar bovenop de aan-

name dat alles (wat dan ook) ervaren wordt als een 

recursief netwerk van perspectief. In een bondige 

omschrijving leiden perspectieven samen tot acto-

ren, en leiden actoren samen tot maatschappelijke 

praktijken. Dat wordt uitgebreid beschreven en 

filosofisch onderbouwd in Deel 1 van deze serie.

Perspectieven, actoren en maatschappelijke 

praktijken zijn recursief: ze herhalen zich, ook op 

verschillende schaalgroottes. Dit werkboek is – in 

zijn theorieën, methoden en voorbeelden – zwaar 

schatplichtig aan deze recursieve perspectivische 

onderbouwing. Dat heeft als bijzondere conse-

quentie dat er niet zozeer een collage van min of 

meer samenhangende impressies en empirisch 

werkzaam gebleken methoden gepresenteerd 

wordt (ook dat gebeurt overigens), maar dat er ook 

steeds teruggegrepen kan worden op een onder-

liggende rode draad die het geheel van metho-

dologische stevigheid voorziet. Aan het einde van 

dit boek wordt deze rode draad nog eens voor u 

samengevat.

Juist de recursieve aard van perspectieven en 

actoren levert de sleutel tot multi-actor proces-

management. Maatschappelijke praktijken emer-

geren grotendeels bottom-up vanuit perspectieven 

en actoren die elkaar vinden. De consequentie 

daarvan is deze. Willen we doelgericht maatschap-

pelijke praktijken verbeteren dan dienen we ze 

onder te brengen in maatschappelijk multi-actor 

perspectief.
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praktijk, maar het is wel zeker mogelijk! Er bestaan vele praktische hindernissen, 

maar die kunnen genomen worden, er bestaan althans geen fundamentele redenen 

waarom het niet zou kunnen, zo zal ik in dit boek uiteenzetten. De grootste vijand in 

dit streven zijn we zelf.

We zijn zo gewend de wereld te zien als onze eigen wereld, de maatschappij als 

dat deel wat we zelf ervaren, het primaat te geven aan onze eigen interpretaties 

van en ervaringen in die gedeelde wereld dat we weinig ruimte laten voor de 

eigenheden, interpretaties en ervaringen van anderen om ons heen. We leven als 

pluriforme actoren in allerlei maatschappelijke verbanden, van sprankelend en 

mooi tot gewelddadig en overgoten met haat, en al hun mengvormen. Gewoon 

oprechte interesse in en aandacht voor de ervaringen van anderen, naast onze 

eigen ervaringen, dat is de belangrijkste sleutel voor het zetten van verdere 

stappen. De gezamenlijke verbeterkansen doemen dan als vanzelf op.

Voor een goed begrip: dit heeft slechts zijdelings te maken met zaken als 

liefdadigheid of noodhulp. Ook staat het ver van een weinig onderscheidend 

en wat obligaat ‘gelijk zijn aan en zorgen voor elkaar’ denken (de enigszins 

naïef geformuleerde en gepersifleerde wortel van socialisme). Of een al even 

weinig onderscheidend ‘wees vooral verantwoordelijk voor jezelf’ pleidooi 

(de al even naïef geformuleerde wortel van liberalisme). Een levenswaardige 

samenleving kent elementen van liefdadigheid, noodhulp, kent zowel sociale 

als liberale aspecten. Maar tot een intrinsiek betere, duurzamere maatschappij 

zullen liefdadigheid en noodhulp in isolement of een rabiaat socialisme of 

liberalisme niet leiden. Het gaat er juist om dat we elkaar her- en erkennen als 

pluriforme medespelers, contribuanten in maatschappelijke patronen. Politieke, 

beleidsmatige, zakelijke, sociale, economische, technologische en nog veel 

meer patronen, evenzo hun mengvormen. Ieder voor zich samengesteld uit 

actoren die over hun geheel eigen identiteiten beschikken en van daaruit hun 

geheel eigen legitieme behoeften invullen. Patronen die op hun beurt onderdeel 

zijn van een groter ‘ons’, als samenleving op grotere schalen, en ook daar 

verantwoordelijkheden aan ontlenen ten aanzien van weer andere medespelers 

(zoals ecologische randvoorwaarden als milieu en klimaat ons duidelijk maken).

Een samenleving die deels als vanzelf beweegt, maar die – en daar maakt dit 

boek een punt van – deels ook doelgericht bewogen kan worden. De bijdrage van 

De maatschappij, het is eerst en vooral een 
‘multi-actor praktijk’. Meer begrip van en 
voor elkaar, wederzijdse sensitiviteit, van 
elkaar apart en in samenhang, is daarom een 

belangrijke sleutel tot verdere verbetering op 
grotere maatschappelijke schalen. Dat leidt 
tot nieuwe gedistribueerde management-
principes die haaks staan op de klassieke.
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zowel autonome als doelgerichte aspecten wordt centraal gezet in dit boek. Ik ben 

verre van blind voor de soms enorme omvang en kracht van het autonome aandeel. 

Dat laat onverlet dat dit boek als een stevige oproep mag worden opgevat voor het 

herwaarderen en grootschaliger inzetten van onze eigen doelgerichte vermogens. 

Niet vertrekkend vanuit vooropgezette, utopische en van bovenaf opgelegde maat-

schappijbeelden, waarvan de twintigste eeuw barre en bizarre voorbeelden heeft 

laten zien. Maar steeds opnieuw vertrekkend vanuit de actoren die iedere keer weer 

opnieuw onze maatschappij samenstellen. Op grote en kleine schaal.

Ook in de toekomst zullen we nog steeds met enige regelmaat vervallen tot 

stagnatie, competitie, vervuiling, ruzie, oorlog en andere misstanden. Maar de 

maatschappij is eerst en vooral een multi-actor praktijk, en als we die notie echt naar 

waarde weten te schatten hebben we een heel belangrijke hindernis genomen. 

Dan kunnen we onze concepten van management verruimen tot op maatschap-

pelijke schalen en verder reiken in onze ambitie om ook steeds complexere multi-

actor situaties samen te beïnvloeden, te verbeteren.

De term ‘management’ draait in bepaalde, cruciale betekenissen om ten 

opzichte van het klassieke beeld. De manager managet niet meer de anderen, 

maar iedere actor managet zichzelf in een netwerk van andere actoren. Imperatief 

wordt wederkerig. Sociale én liberale noties vallen op hun plek. En juist de coa-

lities waarin deelnemende actoren elkaar herkennen en erkennen als cruciale, 

elkaar steunende en beïnvloedende partijen – in essentie een collectief actorbegrip op 

een andere schaal – krijgen ruim baan9.

Die collectieve plek van waaruit we elkaar als samenhangende 

maatschap pelijke stelsels begrijpen, dat is de plek waar multi-actor procesma-

nagement verankerd is. U kunt daar als individuele en professionele multi-actor 

proces manager belangrijk werk verrichten. Maar u kunt dat natuurlijk niet alleen. 

Hoed u voor de valkuilen van de klassieke manager, zodra het om multi-actor pro-

cessen gaat!

Op basis van een scherp besef dat onze maatschappij een multi-actor prak-

tijk is, een dieper begrip van multi-actor procesmanagement, en vooral op basis 

van meer begrip van en voor elkaar, kunnen we als meer competente mensen 

samenwerken aan een pluriforme en betere wereld. Dit werkboek (Deel 4 van de 

serie Samenleving in perspectief) voorziet deze basisgedachte, die theoretisch 

voor bereid wordt in de eerste drie delen van deze serie, van een samenhangende 

aanpak, samengesteld rond een aantal praktijkmethoden en -instrumenten, en 

voorzien van illustraties.

9 Coalities die overigens op die andere schaal ook weer met elkaar in samenhang of competitie 
kunnen zijn.
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3 Lees- en gebruikswijzer

Dit betreft een werkboek, een theorie-en-praktijk boek multi-actor proces-

management. Het boek beoogt u en uw omgeving vaardiger te maken in het 

managen van praktijkprocessen met veel partijen. Zoals hierboven betoogd is het 

daartoe nodig op andere manieren naar management, actoren en processen te 

kijken en er anders mee om te gaan.

Wat biedt dit boek?
Overdracht kan op verschillende manieren, maar in ieder geval vereist het een 

mix van theorie en praktijk. Theorie, omdat multi-actor procesmanagement 

andere manieren van denken en werken vereist. En praktijk, omdat het daarom 

draait in dit boek. Juist die combinatie wordt door cursisten steevast hogelijk 

gewaardeerd10.

Bij de presentatie van theoretische aspecten staat steeds voorop dat ze nodig 

moeten zijn voor (begrip van) gebruik in de praktijk. Het betreft concepten, 

werkwijzen en strategieën, waar nodig onderbouwing, en hier en daar 

verdieping. Theoretische concepten worden geponeerd, en werkwijzen (typische 

manieren van opereren) en strategieën (varianten in aanpak) worden beschreven. 

Onderbouwingen worden gegeven in zoverre ze concepten en werkwijzen 

verhelderen of aannemelijk maken. Verdiepingen zijn slechts spaarzaam 

aanwezig. Notabele uitzondering is Intermezzo 2: actorenruimte. Dit betreft 

een hoogst abstracte en deels wiskundig verwoorde verdieping die afdaalt tot in 

de krochten van het recursief perspectivisme. Ik heb het opgenomen omdat het 

de nauwe relatie tussen alle onderdelen van dit boek en deze serie op een uiterst 

compacte wijze weergeeft. Mensen vinden het geweldig of onbegrijpelijk.

Praktijkaspecten omvatten methoden, illustraties, casussen en oefeningen. 

Methoden zijn concrete manieren van werken met een specifiek doel. Ze kunnen 

op typische (herkenbare) manieren worden samengesteld, resulterend in 

strategieën en werkwijzen (zie de theoretische aspecten hierboven). Illustraties 

verhelderen theoretische aspecten of methoden. Ze zijn doorgaans gelicht uit 

mijn beroepspraktijk, maar ik heb niet geschroomd ervaringen te combineren of 

zelfs aan te passen, dit om de illustratieve werking te versterken. Voor casussen 

geldt dit niet: het betreft levensechte praktijkvoorbeelden, regelrecht geplukt uit 

10 Eerdere versies en onderdelen van dit boek zijn reeds in de vorm van cursussen, zowel gericht 
op studenten als op practitioners, ingezet.
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de ruwe maatschappelijke praktijk. Opdrachten, ten slotte, spreken u als lezer 

aan op het zelf inbrengen van uw creativiteit en werkcontext. Want dat is waar het 

uiteindelijk om draait.

Als kers op de taart is het boek ook gelardeerd met een klein aantal cartoons 

en mijn eigen impressies en reflecties. Die laatste zijn natuurlijk hoogst 

persoonlijk, maar laat u niets wijsmaken: dat is uw eigen betrokkenheid bij 

multi-actor processen uiteindelijk ook.

Bronnen
Dit boek is het resultaat van ruim 25 jaar complexe wisselwerking tussen theorie 

en praktijk. Gedurende deze tijd ben ik actief geweest binnen onderzoeks-

instituten, als onderzoeker en docent aan universiteiten, als ondernemer en 

als reflective practitioner11 in een multi-actor adviespraktijk. Dit boek verwijst, als 

werkboek, regelmatig naar mijn adviespraktijk. Tegelijkertijd rusten dit boek en 

deze serie stevig op verschillende filosofische en wetenschappelijke stromingen. 

Ik denk dan vooral aan de fenomenologie en het pragmatisme, management 

sciences, duurzaamheid, kennisanalyse, systeemkunde, modeltheorie en 

verschillende sociologische stromingen. De hierin getrainde lezers zullen ook 

de natuur wetenschappelijke grondtonen herkennen. Ten slotte rust het op vele 

gedachten en praktijkervaringen die ik heb mogen delen met anderen.

Het is door deze veelzijdige worteling lastig specifieke referenties te geven. 

Waar dat expliciet aan de orde is, gebeurt dit in voetnoten. Verder bieden ook 

mijn proefschrift12 en Deel 1 van deze serie13 een brede blik op de gehanteerde 

inspiratiebronnen.

Originaliteit
Wat is dan nog bijzonder aan dit boek? Het is bij beantwoording van deze vraag 

van belang te constateren dat veel van de concepten, methoden, aanpakken en 

werk wijzen die zich richten op het begrijpen en verbeteren van maatschappelijke 

11 Donald A. Schön, The Reflective Practitioner, How professionals think in action.
12 H.B. Diepenmaat (1997), Trinity, Model-based support for multi-actor problem solving, PhD 

Thesis University of Amsterdam, http://dare.uva.nl/en/record/24151
13 Henk Diepenmaat (2009), Een Filosofie van de Maatschappelijke Praktijk. Uitgeverij Parthenon.

Dit boek en deze serie onderscheiden 
zich door hun recursief-perspectivische 
 grondslag. Het recursief perspectivisme 
(Deel 1 van deze serie) biedt een intrige-

rend maatschappelijk stramien waarop 
multi-actor praktijken en -processen beter 
begrepen en doelgericht verbeterd kunnen 
worden.
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praktijken nauwelijks een diepgaande claim van originaliteit verdragen. 

Basisbegrippen kenmerken zich vaak door een hoog ‘gezond verstand’ 

gehalte. En tegelijkertijd raken ze liefst veel en diepe snaren. Die combinatie 

is overigens een enorme pre waar het hun aangrijpbaarheid, begrijpbaarheid, 

overdraagbaarheid en toepasbaarheid betreft. Deze overwegingen gelden ook 

voor begrippen als ‘multi-actor’, ‘procesmanagement’, ‘perspectief’, ‘intentionele 

logica’, ‘maatschappelijke praktijk’ en vele andere centrale begrippen uit dit boek. 

Ze zijn eerder zorgvuldig in samenhang gekozen en herkenbaar dan sprankelend 

van nieuwigheid.

Er bestaat een hele traditie van denkers en schrijvers die zich richten op 

het begrijpen van menselijke en andere onderdelen en het arrangeren hiervan 

in steeds grotere verbanden. (Of omgekeerd, zo u wenst: het begrijpen en 

beïnvloeden van maatschappelijke en andere complexe systemen in termen 

van kleinere onderdelen.) Willekeurige markante voorbeelden zijn Aristoteles, 

Machiavelli, Weber, Whitehead, Einstein, Bohr, Shannon, Checkland, Flood, 

Jackson, Senge, en tot op de dag van vandaag staan nieuwe denkers op. 

Daadwerkelijke vernieuwing en originaliteit zit hem vaak in de wijze waarop 

bekende of in de kern weinig verrassende concepten op nieuwe manieren worden 

bekeken of samengesteld en gepresenteerd. Dat leidt dan tot sterk veranderende 

en zelfs radicaal nieuwe interpretaties van complexe systemen. Een frappant 

voorbeeld leverde Einstein in zijn wonderjaar 1905. In dit verband is er sprake 

van een scala aan relevante verschuivingen in wetenschappelijke aandacht rond 

complexe systemen gedurende de laatste pak hem beet honderd jaar:

1. van dode systemen naar levende systemen,

2. van hard systems naar soft systems,

3. van statica naar dynamica,

4. van observeren naar participeren,

5. van controleren naar omgaan met complexiteit,

6. van starre systemen naar adaptieve systemen,

7. van het creëren van systemen naar het emergeren van verschijnselen,

8. van fysieke systemen naar kennissystemen,

9. van objectieve standpunten naar subjectieve blikken,

10. van absolute noties van tijd en ruimte naar relatieve,

11. van locale positionering van dingen naar gedelocaliseerde interpretaties,

12. van single level interpretaties naar multi level interpretaties,

13. van kwantitatieve interpretaties naar kwalitatieve interpretaties,

14. van continue processen naar discrete processen,
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15. van imperatieve sturing van buitenaf naar zelfsturing van binnenuit,

16. van generale kennis naar gesitueerde kennis,

17. van weinig en uniforme systemen naar veel en pluriforme systemen,

18. van geconcentreerde systemen naar gedistribueerde systemen,

19. van cyclische patronen naar emergente effecten,

20. van autonome activiteiten naar intentionele activiteiten,

21. van rationele keuzes naar emotionele keuzes,

22. van intentionele activiteiten naar onderbewuste activiteiten,

23. …

Dit boek en deze integrale serie zijn zwaar schatplichtig aan deze ontwik-

kelingen, en nog vele meer. Het zijn brede trends van links naar rechts die ik hier-

boven schets, soms ook omvat het rechterlid deels het linker. Een aantal is mij 

toevallig bekend vanwege mijn specifieke levenspad en zal u wellicht weinig zeg-

gen. In specifieke wetenschappelijke niches zien we overigens ook soms trends de 

andere kant uit. Ik heb een aantal ervan actief meegemaakt en een aantal mogen 

bestuderen, en voel me in deze zin in hele sterke mate een kind van deze tijd.

Tegelijkertijd kan ik, de trends overziend, het idee maar niet afschudden dat 

sommigen als slingers zijn die van het ene uiterste naar het andere uiterste zwaai-

en. De pragmatische waarheid is niet in één van de eindjes te vinden, zo vermoed 

ik, dus ook niet aan de rechterkant en zelfs niet in het midden. De hele slinger-

baan is de moeite waard en pragmatiek maakt iedere keer weer opnieuw uit waar 

we het zoeken moeten.

Juist daarom heb ik een substantieel deel van de afgelopen 25 jaar gewijd aan 

een zoek- en ontwikkeltocht naar een onderliggende wijze van begrijpen, interpre-

teren en verbeteren van maatschappelijke praktijken en al hun onderdelen, die in 

al deze verschillende slingerbanen, al deze paradigma’s, disciplines en varianten 

hout snijdt. Ik vond en vind dat een cruciale en centrale onderzoeksactiviteit, omdat je 

met het (methodologische) resultaat althans in principe kunt voorkomen dat je 

iedere keer weer naar een ander paradigma, een andere set van denkwijzen, con-

cepten, conventies en methoden en ervaringen moet springen. Zelfs als zeer velen 

zeer veel verschillende paradigma’s zouden beheersen – een situatie die helemaal 

niet aan de orde is, in tegendeel – resulteert dit in een fragmenterende, onsamen-

hangende en lastig overdraagbare en navolgbare activiteit. De kans op succes bij 

verbetering van stukjes maatschappij is dan op voorhand al zeer klein.
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Dat zoeken en ontwikkelen heeft geleid tot een unificerende14 world view, die 

ik het recursief perspectivisme15 heb gedoopt. Vergelijk het met LEGO: grotere LEGO 

bouwsels bestaan uit kleinere en kunnen op hun beurt nog grotere LEGO bouwsels 

samenstellen. Op vergelijkbare wijze stelt perspectief stukken van onze maat-

schappij samen, van een klein fysiek onderdeel tot aan een grootse en bruisende 

maatschappelijke praktijk.

Het recursief perspectivisme komt, omdat het aan de basis staat van een 

goed begrip en gebruik van multi-actor procesmanagement, op verschillende 

momenten stevig aan de oppervlakte in dit boek, vooral in hoofdstukken 4 en 5 

en intermezzi 1 en 2. Voor een diepere filosofische beschouwing, die ook aangeeft 

hoe het recursief perspectivisme een gezamenlijke noemer legt onder dualiteiten 

als tijd en ruimte, of situatie en proces, of kennis en materie, of mens en wereld, 

of subjectiviteit en objectiviteit, en hoe het de achter deze dualiteiten stekende 

problematieken oplost, verwijs ik naar Deel 1 van de serie Samenleving in perspectief 

(Een filosofie van de maatschappelijke praktijk).

Ook multi-actor procesmanagement, zoals uiteengezet in dit boek, onder-

scheidt zich vooral door zijn recursief-perspectivische grondslag. Uit een mini-

mum aan onderling samenhangende basisbegrippen (te weten perspectieven, 

actoren en intentionele logica’s) wordt door consequente recursieve16 samenstel-

ling een consistente aanpak ontwikkeld voor het verbeteren van maatschappelijke 

praktijken. Het is daarbij zo dat allerlei onderdelen en elementen van deze aan-

pak als vanzelf uit het recursief combineren van perspectief naar voren komen, 

zoals actoren, maatschappelijke praktijken, recursief-perspectivische netwerk-

aanpakken en recursief-perspectivische stakeholderanalyses. Omgekeerd kunnen 

ook complexe maatschappelijke fenomenen, zoals maatschappelijke praktijken 

en maatschappelijke ontwikkelingen, beter begrepen en veranderd worden in 

termen van recursieve actoren en perspectieven.

Het is wellicht ongebruikelijk een qua toepassingsgebied sociaalwetenschap-

pelijke methodologie consequent en recursief op te bouwen vanuit perspectivische 

first principles. En toch is dit wat gebeurt in dit boek. Dat dit überhaupt kan is te 

danken aan de bijzondere bouwsteen op basis waarvan dit recursieve proces plaats 

14 Unificerend: op één grondslag brengend, onder één noemer brengend.
15 Recursief perspectivisme is een pragmatisch-fenomenologische notie die, naar gelang de 

behoefte, een meer positivistische of een meer relativistische kleur kan aannemen, zonder ooit 
tot een van deze beide radicale, en mijns inziens inadequate interpretaties te vervallen. Zie 
voor een verduidelijking hiervan Deel 1 van deze serie, Een filosofie van de maatschappelijke 
praktijk.

16 Zich herhalend, ook op verschillende schaalniveaus (recursieve systemen zijn self-contained).
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vindt: perspectief17. Ik nodig u daarom ook uit de recursief-perspectivische rode 

draad niet aan uw aandacht te laten ontsnappen. Ik denk zelf dat deze recursief-

perspectivische aanpak het begrip, de consistentie en de toegevoegde waarde van de 

resulterende methodologie ten goede komt (in het volle besef overigens dat dit boek 

niet meer dan eerste stappen zet). Dat oordeel laat ik overigens ook graag aan u.

Hoe gebruikt u dit boek?
U kunt dit boek op verschillende manieren tot u nemen. Allereerst kunt u het line-

air van voor naar achter doorwerken. Daar zit zeker een bepaalde logica achter: 

latere delen bouwen voort op eerdere delen. Maar de maatschappelijke praktijk is 

weerbarstig, zo ook pogingen haar te managen. Wellicht voelt u de behoefte regel-

matig eens terug te kijken naar een specifiek onderdeel. Wellicht wil u eerst eens 

snel helemaal erdoorheen voordat u de details tot u nemen wilt. Wellicht vindt u 

sommige onderdelen frappant of zelfs onjuist, en andere juist erg werkzaam. En 

wellicht vindt u het prettig later nog eens snel de zaak op te frissen.

Om deze reden is het boek voorzien van verschillende faciliteiten.

Ten eerste is het praktijkboek voorzien van brede marges, om in te schrijven en 

kliederen. Het is immers ons boek, en niet slechts het mijne of het uwe.

Verder wordt voorzien in een uitgebreide inhoudsopgave die ook duidelijk 

onderscheid maakt tussen de verschillende theoretische en praktische onder-

delen. Zoekt u een specifiek concept, een methode of illustratie of casus, wat dan 

ook, dan kunt u hem hier terugvinden.

Die onderdelen worden verder ook typografisch en qua kleur van elkaar onder-

scheiden. U vindt ook her en der opdrachten in dit boek. Wat mij betreft gebruikt 

u de hiertoe gereserveerde ruimte om flink in dit boek te schrijven. Vindt u dat 

toch zonde of deelt u dit boek, dan kunt u op www.actors.nl de oefenbladen ook 

ophalen en afdrukken.

Dan is er sprake van een ‘sneltrein’ door het boek. Een sneltrein passeert aller-

lei kleinere tussenstops, maar laat u de essentiële steden bezoeken. De sneltrein 

17 Het gaat te ver voor dit werkboek hier dieper op in te gaan, maar in Deel 1, Een filosofie van de 
maatschappelijke praktijk, wordt uiteen gezet hoe perspectief een bouwsteen is die vooraf 
gaat aan allerlei duale onderscheiden als mind en matter, of tijd en ruimte, of oorzaak en 
gevolg. En omgekeerd: hoe noties als mind en matter, of tijd en ruimte, of causaliteit steeds 
ontstaan, emergeren op het stramien van zich ontwikkelende netwerken van recursief per-
spectief. Perspectief is een notie die heel concreet invulling geeft aan het vermoeden van 
Spinoza dat materie en gedachten in hun grond helemaal niet van elkaar verschillend zijn, zelfs 
in hun kern hetzelfde zijn, maar dat dit aan de orde is op een dieper niveau van samenhang en 
begrip. Het is ook een notie die precies insteekt op het punt waar Kant uit zijn dogmatische 
sluimer gewekt werd door het wel heel rigoureuze scepticisme van Hume, en zijn kritiek op 
het causaliteitsbegrip. Om een lange discussie in een paar woorden samen te vatten: recursief 
perspectief verheldert dat, en unificeert wat we ervaren.
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is duidelijk gemarkeerd langs de onderzijde van de bladzijden. De sneltrein maakt 

het mogelijk essentialia van dit boek in een hoog tempo tot u te nemen. Ook kunt 

u per sneltrein een tour door het boek maken, en op de stations overstappen op 

een stoptrein of zelfs uitstappen en eens verder rondkijken.

Het is lastig anderen te beïnvloeden als je weinig notie hebt van hoe je zelf 

beïnvloed wordt. Laat staan dat je anderen kunt sturen als je geen flauwe notie 

hebt van hoe je zelf gestuurd wordt. Daarom daag ik u ook her en der in dit boek 

uit om ongezouten uw eerste impressies op te schrijven. Hoe staat u er tegenover, 

verandert dat door lezen en werken, wat vindt u intrigerend aan de onderdelen 

van dit boek? Schrijft u dit gerust in dit boek; het is leuk uw eerste impressies 

terug te lezen! Indien het om echt interessante zaken gaat vraag ik u het boek 

aan mij terug te sturen18. U krijgt dan – zolang voorradig – van mij een ongerept 

exemplaar terug. Want ook voor mij is deze feedback uiterst relevant voor mijn 

volgende stappen.

Al met al is het een echt praktijkboek, mede voorzien van theoretische delen 

maar vooral ook bedoeld om te gebruiken in de maatschappelijke praktijk. De 

gehanteerde conventies zullen snel duidelijk zijn als u het boek doorwerkt.

Leeswijzer
Dit werkboek betreft Deel 4 van de serie Samenleving in perspectief (zie het 

kader Serie ‘Samenleving in perspectief ’ vooraan in dit boek). Deel 4 bestaat uit zes 

boekdelen en vier intermezzo’s. De boekdelen behandelen de basisconcepten. 

De intermezzo’s verdiepen en illustreren dit, ze gaan ook vaak een aanzienlijke 

slag verder dan de boekdelen. Juist samen bouwen boekdelen en intermezzo’s 

op naar een totaalbegrip van wat multi-actor procesmanagement pragmatisch 

gesproken inhoudt en hoe u er op verschillende manieren mee aan de slag kunt. 

De boekdelen en intermezzo’s staan weergegeven in nevenstaande figuur. Ik licht 

ze hieronder toe.

4.a opmaat leest u nu. Het introduceert dit theorie- en praktijkboek als deel vier 

van de serie Samenleving in perspectief.

4.b fundamenten van multi-actor procesmanagement legt de basis. Perspectief, intentio-

nele logica’s en het actorbegrip vormen de basiselementen waaruit multi-actor 

procesmanagement als methodologie samengesteld zal worden.

4.c multi-actor procesmanagement tilt de basiselementen uit deel 4.b op naar het 

niveau van de multi-actor praktijk. Perspectief wordt hier multi-actor perspec-

tief, intentionele logica wordt samengestelde intentionele logica’s, en actoren 

18 Zie www.actors.nl
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worden collectieve actoren. Daarmee is de stap van de mono-actor naar de 

multi-actor praktijk in essentie gezet.

Intermezzo 1: identiteit en ontwikkeling in perspectief geeft een verdieping ten aanzien 

van wat dan de perspectivische identiteit van een actor is in een multi-actor 

situatie en hoe deze zich kan ontwikkelen.

Intermezzo 2: actorenruimte biedt een intrigerende kijk op verschillende soorten 

multi-actor praktijken. Actorenruimte tart de gangbare verschillen tussen 

geest (mentale zaken) en materie (fysieke zaken). Het introduceert zelfs een 

notie van perspectivische traagheid. Een consequent perspectivische wijze van 

benaderen van multi-actor situaties en processen geeft zowel eerste methodi-

sche handvatten als ook een ruwe inschatting van de inspanning die met ver-

schillende soorten multi-actor veranderprocessen gepaard gaat.

4.d basismethoden voor multi-actor procesmanagement pakt deze methodische hand-

vatten op en dit resulteert, samen met het voorgaande, in een heldere beschrij-

ving van een set van vier basismethoden voor multi-actor procesmanagement. 

Ieder adresseren ze andere facetten, en samen zijn ze complementair, wat 

impliceert dat ze juist in evenwichtige samenhang ingezet dienen te worden.

Intermezzo 3: praktijkvoorbeelden illustreert een aantal van deze methoden aan de 

hand van praktijkcases.

4.e varianten in multi-actor procesmanagement gaat dan in op diverse mogelijke werk-

wijzen die binnen het brede raamwerk van multi-actor procesmanagement 

gekozen kunnen worden. Iedere variant past bij specifieke karakteristieken 

van uw werksituatie, en deze relatie wordt uiteengezet, wat u helpt bij een wel-

overwogen ontwerp van uw werkwijze.

Intermezzo 4: leven na postmoderniteit; de plurimoderne fase zoekt dan generale his-

torische ontwikkelingslijnen in onze maatschappelijke ontwikkeling. Op 

basis van een historisch-theoretische argumentatie en een verkenning van 

de ontwikkeling in drie grootschalige maatschappelijke praktijken (voedsel-

voorziening, bouw en jeugdzorg) wordt geschetst wat dan een volgende maat-

schappelijke fase zou kunnen zijn, naast de zelfvoorzienende, de moderne 

en de postmoderne fase die we reeds (deels) doormaakten. Die nieuwe fase 

wordt geïdentificeerd en benoemd als de plurimoderne fase, waarmee een prag-

matische vuurtoren voor multi-actor procesmanagement is neergezet voor de 

komende decennia.

4.f weerklank, ten slotte, blikt terug op dit boek en de gepresenteerde aanpak, plaatst 

de onderdelen nog eens in onderlinge samenhang en werpt een blik vooruit in de 

toekomst, in de hoop en verwachting dat die toekomst weerklank biedt.
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figuur 3.1 De opbouw van dit boek
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Opdracht 1:  Beschrijf uw multi-actor context 

Daar zit u, met dit boek in uw handen over multi-actor procesmanagement. 
Klaarblijkelijk bent u  geïnteresseerd in het managen van processen met veel 
partijen. En dan zit u met dit boek goed!

Als eerste opdracht wil ik u vragen, alvorens verder te gaan en u te verdiepen in 
allerlei theoretische en praktische overwegingen, een eerste omschrijving te geven 
van de multi-actor context waar u mee bezig bent. Fris van de lever, dat wil zeggen: u 
omschrijft hem zoals u vindt dat het goed is. Niet gehinderd door welke theoretische 
of praktische overwegingen dan ook. Aansluitend beschrijft u een stuk of vijf á tien 
hele relevante aspecten, gewoon degene die u op dit moment het meest belangrijk 
vindt, in de woorden die u passen.

Neemt u er even de tijd voor, en schrijf het goed op. Dan kunt u er op ieder moment 
hierna nog eens op terug kijken. Is uw perceptie veranderd, of was die eerste frisse 
omschrijving gewoon meteen goed? Zo’n ijkpunt is bijzonder, echt!

Uw multi-actor project/proces:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relevante facetten:
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
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Opdracht 2:  Initiële actorenlijst 

En meteen ook maar de volgende opdracht: uw actorenlijst! Schrijf hieronder alle 
partijen die te maken hebben met uw multi-actor project of proces. Kies de namen 
vrij, zoals ze in uw opkomen: eigennamen, rollen, omschrijvingen, alle abstractie-
niveaus rijp en groen door elkaar (ik noem zo’n eerste lijst niet voor niks de kof-
fielijst: vaak maak je hem bij een kop koffie, met de benen op een stoel). En schrijf 
door! U zult zien dat het opschrijven van de een als vanzelf leidt tot nog een ander. 
Zijn het er 10, dan is dat mooi. Blijken het er 200 te worden: geen probleem; neem er 
gewoon een ander stuk papier bij.
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Veel partijen?

Ik heb opdracht 2 (het maken van een initiële acto-

renlijst) al in vele situaties gedaan. Zo ook in 2008 

met zo’n 30 ondernemers en onderzoekers, allen 

professionals en onderzoekers uit de duurzame land-

bouw. Ik heb allen gevraagd apart van elkaar een 

actorenlijst te maken, en iedere actor apart op een 

kaart te schrijven. Vervolgens traden de deelnemers 

om de beurt naar voren, en lichtten hun lijst toe, ter-

wijl ze de kaarten op de muur plakten. Het was een 

bijzondere ervaring: de diversiteit van de aanwezi-

gen kwam op een hele bijzondere manier tot uiting, 

namelijk via de wijze waarop zij allen hun omgeving 

zagen in termen van actoren. De hele zaal werd 

behangen met actoren. Natuurlijk kwamen sommige 

actoren bij veel deelnemers voor, maar ook werd 

glashelder dat iedere deelnemer zo zijn eigen delen 

van het geheel overzag, en andere interpretaties van 

‘hetzelfde’ had. Het besef van het integrale spelers-

veld groeide terwijl we naar elkaar luisterden, en 

met elkaar discussieerden. We zijn gestopt bij zo’n 

250 kaarten, alle muren hingen vol, en dat deden we 

in nog geen 2 uur. En we waren het er allemaal over 

eens dat we door hadden moeten gaan!

Misschien denkt u nu: maar dat is toch veel te com-

plex? Dat lijkt op het eerste gezicht een alleszins 

legitiem standpunt. Gooi de handdoek maar in de 

ring. Roep maar om krachtige regelgeving. Of voer 

een laisser faire beleid.

Ik zal in dit boek trachten uiteen te zetten dat dit 

niet te complex is. Dat we multi-actor methoden 

uitstekend in kunnen zetten in situaties met 

een paar actoren, maar dat ze ook in situaties 

met honderden actoren nieuwe mogelijkheden 

bieden. Dat de roep om strenge regelgeving een 

maatschappelijk mandaat vereist, dat nu net 

ontbreekt omdat het een complexe multi-actor 

context is. Dat de handdoek niet in de ring moet, en 

het afwachtende standpunt dus niet legitiem, zelfs 

onethisch is.

Wat er gebeurde was dat we samen beelden ont-

wikkelden, sensitief werden voor de andere spe-

lers, andere deelsectoren die we van te voren nog 

slecht overzagen. Let wel: het betrof professionals 

en ervaren mensen uit de duurzame landbouw! 

We spraken samen over nieuwe oplossingsroutes 

en nieuwe kansen, met oog en respect voor de 

spelers, maar ook werden er harde noten gekraakt, 

bijvoorbeeld over beleid en over de biologische 

landbouw. We waren er zelf bij, en we hadden het 

zelf in de hand (in de handen).
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Zet het blauw

van de zee

tegen het

blauw van de

hemel veeg

er het wit

van een zeil

in en de

wind steekt op

Willem Hussem
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4 Alles in perspectief

Alles van waarde is weerloos.

(Lucebert19)

It takes love over gold

and mind over matter

to do what you do that you must

when the things that you hold

can fall and be shattered

or run through your fingers like dust.

(Mark Knopfler, Dire Straits)

Dit hoofdstuk presenteert het centrale veranderbegrip van deze gehele serie: 

 perspectief. Wellicht verrast u dit. Het draait toch om actoren? In zekere zin, maar 

actoren draaien op hun beurt weer om perspectief.

Perspectief is een eenvoudige en neutrale drager van verandering20. 

Verbeterperspectief – een normatieve variant van perspectief – interpreteert ons en 

onze omgeving op dynamische wijze in termen van beter en slechter. Het plaatst ons, 

het richt ons: we zoeken immers steeds het goede en vermijden liefst de narigheid.

Veranderen en verbeteren
Alle dingen – dus ook die van waarde – veranderen vanzelf. Het enige dat daarvoor 

nodig is, is tijd. Je collega’s, je tuin, maar ook bergketens en zelfs continenten. Neem 

voldoende tijd en alles wat je van waarde vindt verkruimelt. Veranderen is dus heel 

eenvoudig. Wacht maar af!21

19 Lucebert duidt met ‘de zeer oude’ in het gedicht waar deze zin uit is gelicht waarschijnlijk op de 
Griekse filosoof Parmenides, die beweerde dat alleen vastheid waar is, en verandering niet; zie ‘Het 
Leerdicht’ van Parmenides. Hij maakt ook meteen helder dat, als je iets voor de tweede keer zegt, 
dit niet de tweede keer hetzelfde is, waarmee hij lijkt te refereren aan Heraclitus, de opponent van 
Parmenides. Heraclitus betoogde juist dat alles verandert en in beweging is: je kunt niet twee keer 
in dezelfde rivier stappen.

20 Maar vergis u niet! Immanuel Kant werd geïnspireerd tot het schrijven van zijn ‘Kritiek der reinen 
Vernunft’ door de sceptische benadering van Hume van het causaliteitsbegrip. Een vergelijkbare 
problematiek gaat schuil onder het perspectiefbegrip, hoe eenvoudig het ook mag lijken.

21 Of je de tijd hebt om af te wachten, dat is een heel andere vraag.
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Verbeteren, dat is een heel ander verhaal. Verbeteren is een bijzondere variant 

van veranderen. Soms vallen we met de neus in de boter of vliegen ons de gebra-

den kippen vanzelf in de mond. Geniet ervan! Maar dat is helaas de uitzondering. 

Verbeteren gaat doorgaans niet vanzelf. Het kost inspanning.

Zet je in en je kunt je omgeving wel zeker verbeteren. Zelfs in complexe 

situaties met veel partijen kunnen we verbeteren. Tenminste, als we ons best 

doen. Harde garanties voor succes zijn er niet. Daar bovenop geldt dat ‘eenzelfde’ 

situatie voor de één iets goeds en voor de ander een gruwel kan zijn. De één zijn 

verbetering is soms de ander zijn noodlot. Maar gegeven deze randvoorwaarden 

kunnen we nog steeds veel meer verbeteren dan dat we doorgaans denken; ook in 

samenhang. Dat is een kwestie van perspectief.

Perspectief
In multi-actor procesmanagement – en in feite in de gehele maatschappelijke 

wereld – stel ik het begrip perspectief centraal. In essentie is iedere verandering 

of hij nu groot of klein is, kort of lang duurt, helder te begrijpen als een samen-

hangend geheel van drie zaken: een uitgangssituatie (1) verandert (2) in een 

resulterende situatie (3). Een dergelijk samenhangend drieluik noem ik een 

perspectief (zie figuur 1).

figuur 4.1 (Verander)perspectief. De pijlen geven een tijdsverloop aan.

Uitgangs-
situatie

Resulterende
situatie 

Verandering

Verbeterperspectief
Ieder perspectief, zo ook een verbeterperspectief bestaat uit dezelfde drie 

onderdelen (zie figuur 1). Maar verbeteringen voegen aan veranderperspectief 

een normatief element toe. De bezitter van het perspectief vindt er iets van. Hier 

treedt dus de actor op het toneel. Een minder gewenste situatie verandert – vaak 

door ingrijpen – in een meer gewenste situatie, althans vanuit het standpunt van 

deze actor (figuur 2: het hoogteverschil tussen links en rechts suggereert de 

verbetering).

Verbeterperspectief is een drieledig con-
cept dat (1) een minder gewenste uitgangs-

situatie (2) verandert in (3) een meer 
gewenste resultaatsituatie.
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figuur 4.2 Verbeterperspectief voegt aan veranderperspectief een normatief 
element toe

Minder
gewenste
situatie

Meer
gewenste
situatieVerandering

Verbeterperspectief en het actorbegrip
Verbeterperspectief is ten nauwste verbonden met het begrip actor. Heb je een 

waarachtig verbeterperspectief, dan heb je een actor. Als een actor doelgericht 

handelt, tracht hij immers een verbeterperspectief te realiseren, hoe vaag of 

impliciet dan ook. Onder een actor zal ik hier voor nu dan ook een individu of een 

groep individuen verstaan, die een verbeterperspectief tracht(en) te realiseren. 

(Verderop zal deze omschrijving nader ingevuld worden.)

Opdracht 3:  Uw verbeterperspectief, kort en bondig 

Vul uw eigen verbeterperspectief (of een aantal van uw dominante verbeter-
perspectieven) hieronder zo helder als mogelijk in, en gebruik maximaal 9 woorden.
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