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Voorwoord

De serie Samenleving in perspectief stelt een even relevante als lastige vraag 

centraal: hoe kunnen we sociaal samenleven, als pluriforme mensen in een 

gedeelde wereld? Voor bruikbare antwoorden op deze vraag bestaat veel inte-

resse en emplooi. Het gaat om verbetering van onze maatschappelijke praktij-

ken op het gebied van milieu, de bouw- en woonpraktijk, de zorg, onderwijs, 

armoedebestrijding, mobiliteit, energie- en klimaatvraagstukken, en de 

financiële wereld. We zetten gestaag stappen in een goede richting maar de 

praktijk is soms weerbarstig en het kan zoveel beter.

Op de grens van verschillende disciplines werkt Henk Diepenmaat al vele 

jaren als practitioner in complexe spelersvelden. Hij doet dat vanuit een nieuwe 

kijk op deze problematiek en die is volgens hem hard nodig. Willen we maat-

schappelijke praktijken verder verbeteren, zo stelt hij, dan moeten we een 

ander begrip ontwikkelen over hoe deze praktijken in elkaar zitten, hoe ze 

zich ontwikkelen en vooral hoe ze doelgericht ontwikkeld kunnen worden.

In deze serie presenteert hij zijn bijdrage aan deze problematiek: het ‘recursief 

perspectivisme’. Afwisselend met penseel en verfroller schetst hij aspecten 

van onze sociale werkelijkheid in nieuwe perspectivische kleuren. Door her-

haald gebruik van het fenomeen perspectief ontstaat een pragmatische kijk op 

de verbetering van onze maatschappelijke praktijken. Zijn integrale blikveld 

omvat daarbij filosofische grondslagen, ethische gevolgen en pragmatische 

consequenties. Praktische werkwijzen voor de maatschappelijke verbeter-

praktijk van alledag ontsluit hij in een bijpassend werkboek.

Het eerste deel van de serie, Een filosofie van de maatschappelijke praktijk, introdu-

ceert het model van het ‘recursief perspectivisme’ en biedt filosofische posi-

tionering. Verschillende dualiteiten worden perspectivisch geanalyseerd en 

van hun ontologische voetstuk ontdaan: mens–wereld, situatie–verandering, 

bèta–gamma, feit–mening, beeld–werkelijkheid, tijd–ruimte, sociaal–parti-

culier. Uit de resulterende inzichten construeert hij een nieuw en activerend 

beeld van ons mensen in de wereld. Daarin staan uitsluitend perspectivische 

actoren centraal, die elkaar ontmoeten in concrete maatschappelijke samen-

hangen. Het resultaat is nieuw zicht op een pragmatische maatschappelijke 
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verbeterpraktijk. Het recursief perspectivisme staat hiermee in het brandpunt 

van de maatschappelijke ‘maakbaarheidsdiscussie’. Het boek combineert 

alledaagse voorvallen met grote abstracties en uiterst persoonlijke ervarin-

gen. In Henk Diepenmaats eigen woorden is dat een bijzonder mengsel van 

eclecticisme, common sense en nieuwe inzichten. Dat rijgt hij consequent aan-

een tot één draad van perspectief, met één doel voor ogen: het verbeteren van 

onze maatschappelijke praktijken.

Een filosofie van de maatschappelijke praktijk opent nieuwe vensters op de maat-

schappelijke verbeterpraktijk en het geboden uitzicht is zeer de moeite 

waard.

Jacqueline Cramer

Minister van vrom

Diepenmaat_6_PK.indd   16 19-11-2008   15:08:43


