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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 theore-
tische 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 koffie-
lijst: 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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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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Opdracht 4:  De intentionele matrix 

a: Hoe ziet de intentionele logica van uw eigen verbeterproces eruit? Bent u vooral 
bezig met een curatief, een preventief, een preservatief of een pro-actief verbeter-
proces? Of wellicht een mengsel? Vult u de onderstaande matrix in vanuit uw eigen 
positie. Schrijf in ieder kwadrant die zaken die u wilt verhelpen, voorkomen, behouden 
of realiseren. Probeert u ook echt de op het eerste moment minder sterk naar voren 
komende logica’s te vinden: ze helpen u bruggen te slaan naar mogelijke mede- en 
tegenstanders.
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b: En hoe zit dat voor de partijen waar u het meest intens mee samen moet werken 
in de verbetering? Kies drie of vier centrale partijen, schrijf voor ieder de naam 
boven een intentionele matrix (volgende bladzijden) en vul de matrix in.

c: Hoe kijken die drie tegen uw matrix aan? Steunen ze die, of zien ze hem juist 
als een intentie die moet worden tegengehouden? Of steunen ze onderdelen, en 
bestrijden ze andere onderdelen?

Dit is een lastige, misschien zelfs een confronterende opdracht. Maar indien u gebruik 
wilt maken van uw en hun intentionele logica’s (en dat wilt u!), dan moet u zich een 
expliciet eerste beeld vormen van uw en hun intentionele matrix, ook al rammelt dit! 
Kunt u dit niet, dan weet u het ook echt niet. Dan moet u aan de slag: u verder inlezen, 
u informeren bij derden, de directe communicatie aangaan. U moet sensitiever 
 worden voor de anderen! En ook harder reflecteren over uw eigen intentionaliteiten.
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Opdracht 5:  kennisdragende en emergente actoren 

Bekijk uw eigen multi-actor proces. Benoem hierin een aantal actoren die hun 
perspectieven moeten veranderen, en een aantal actoren die zullen moeten emer-
geren. Benoem scherp wat de reeds bestaande actoren dan moeten veranderen en 
aan welke karakteristieken de te emergeren actoren moeten voldoen. Bedenk dat 
het een spectrum betreft: als actoren enorm dienen te veranderen staat er in feite 
een andere emergente actor op. Heeft u veel emergente actoren, dan gaat het om 
 structurele en aanzienlijke veranderingen.

Te veranderen actoren Vereiste veranderingen
1

2

3

4

5

Emergente actoren Karakteristieken / gewenst gedrag
1

2

3

4

5
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Opdracht 6:  Groepsactoren 

Selecteer 5 belangrijke actoren uit uw (professionele) omgeving. Zet ze relatief van 
elkaar in het vlak hieronder: welke is het meest complex, welke het minst? Welke 
groep is het grootst, welke het kleinst? Of werkt u wellicht vooral met individuen? 
Klopt dat dan ook, gezien uw opgave, met uw ambities, uw verbeterperspectief? 
Benadert u de verschillende groepen ook anders? Bereikt u ze ook?

Groeps-
grootte

Complexiteit
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Opdracht 7:   Actorenstructuur 

Plaats uw eigen multi-actor situatie in het Complexiteit – Aantal vlak hieronder 
(neem de gemiddelde complexiteit). Valt het plaatsen mee of tegen? Lukt het 
eenduidig of zijn er verschillende plaatsingen (interpretaties) mogelijk? Hoe gaat 
u daar dan mee om? Lukt het u recht te doen aan de positie van uw problematiek? 
(Kent/begrijpt/bereikt u alle partijen?)

Aantal

Complexiteit

Laag                                 Gemiddeld                             Hoog

10

20

30
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Opdracht 8:  Knowledge brokers 

Tussen welke expertises/disciplines/culturen zou er gebrokerd moeten worden in 
uw situatie? Bent u die broker? Kent u mensen die samen de brokerfunctie kunnen 
invullen? Maak een plannetje om erachter te komen welke mensen uit uw actoren-
omgeving natuurlijke brokers zijn (maar niet als zodanig bekend zijn of fungeren). 
Dat plannetje moet praktisch zijn en mag geen weken kosten!
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Opdracht 9:  schets uw kameel! 

U werkt in het onderwijs, bij defensie, in de zorg, het realiseren van duurzaamheid, 
het duurzaam maken van de energievoorziening, het verbeteren van de Noord-Zuid 
problematiek, het aanpakken van mobiliteitsvraagstukken of waar dan ook. Of 
u bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een programma of project dat 
(of organisatie die) in een complex actorenveld opereert. De setting maakt niet zo 
heel veel uit, cruciaal is slechts dat er verschillende partijen bij uw praktijk betrok-
ken zijn. En u ziet mogelijkheden voor verbetering. Dat kan omdat u ontevreden 
bent over uw bestaande maatschappelijke praktijk of u ziet een betere gloren. 
Wellicht is allebei het geval of een nog complexere combinatie (zie ook de intentio-
nele logica’s uit hoofdstuk 6). Welke stap zou u dan nu al kunnen nemen?

Welnu, dat is heel eenvoudig. Wordt u bewust van uw kameel. Schets uw eigen 
kameel. Voorzie uw schets van een tijdsraam (op welke termijn wilt u verbetering 
zien?) en detailleer de bulten (zijn het sterk van elkaar te onderscheiden bulten of 
zijn ze vrijwel aan elkaar gegroeid?). Karakteriseer de bulten ook op hoofdlijnen: 
wie zijn de spelers in iedere bult en waarin is de tweede bult beter en de eerste bult 
slechter? Welke elementen uit de eerste bult ziet u graag terug in de tweede, en 
welke juist niet? Wat zijn de echt nieuwe elementen van de tweede bult ten opzichte 
van de eerste? En welke aspecten wilt u kost wat kost overeind houden in bult twee?

En denk eens na over het pad ertussen. Is de pas diep en de passage heftig, sneu-
velen er vele actoren of juist helemaal niet? Wat zijn dominante karakteristieken van 
de overgang? Welke kansen en hordes ziet u? Welke winnaars en verliezers? Welke 
tijdelijke partijen zijn belangrijk gedurende de reis door de pas?

Wellicht ziet u verschillende mogelijke kamelen. Ook dat is geen bezwaar, dat is 
zelfs normaal in de maatschappelijke praktijk. De essentie van deze bewustwording is 
dat u gevoel krijgt voor de aard van de maatschappelijke verandering die u wenst. Wat 
zijn dan de verschillende uitgangssituaties en de beoogde situaties? In welke tijdsra-
men werken we? Hoe ziet de paden er op hoofdlijnen uit en wie doen daaraan mee?

Deze opdracht kan leiden tot confronterende inzichten. Blijkt het pad tussen de 
twee bergen niet in te vullen, dan is het geen kameel maar blijken het twee drome-
darissen. Dan heeft u met recht een lastige situatie te pakken. Ik denk bijvoorbeeld 
aan de pogingen tot introductie van een Westerse regeringsvorm in Irak. De ene 
dromedaris moet sneuvelen, wil de ander kunnen groeien. Kunt u er echt geen twee 
bulten van maken, maar blijkt het slechts één dromedaris, wees dan blij. Dit boek 
was niet voor u bedoeld, uw inspanning tot hier aan toe was voor niets, maar daar 
staat tegenover dat uw taak veel eenvoudiger is dan die van uw medelezers.
In essentie is de kameel een metafoor voor een maatschappelijk perspectief. Schetst 
u een kameel, dan maakt u uw eerste schets van uw maatschappelijke perspectief.
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Opdracht 10:  PAIR-analyse 

Van iedere actor in uw maatschappelijke perspectief waar u mee vooruit wilt, 
moet u een idee hebben van de PAIR. Kies daarom drie cruciale actoren uit uw 
maatschappelijke perspectief en vul hun PAIR hieronder in, bezien vanuit het 
maatschappelijke verbeterperspectief dat u voorstaat. Valt dit mee, maak dan een 
PAIR van alle cruciale partijen. Valt dit tegen, stel dan een plan op om erachter te 
komen wat de PAIR is. Mogelijke ingrediënten zijn:
– Vraag het aan collega’s
– Bezoek de betreffende partij
– Bel hem op
– Kom erachter via kranten- en andere artikelen

Bedenk daarbij dat direct vragen naar belangen niet altijd handig is, zeker niet staan-
de een bredere vergadering of in een netelige kwestie. Soms is het beter een breder 
gespreksonderwerp te agenderen en daaruit de belangenkwesties te destilleren. 
Aansluitend (bij voorkeur in een intiemere omgeving) kunt u specifiek op belangen-
kwesties ingaan. Bestaat er vertrouwen, dan kunnen volgende stappen in het uitwis-
selen van elkaars diepere belangen volgen. Dat is voor oppervlakkige werk relaties 
helemaal niet nodig. Zoekt u of heeft u meer structurele werkrelaties nodig, dan is 
een nadere verkenning van elkaars diepere belangen echter op zijn plaats!

Actor: ..............................

ActiesPositie

Belangen Rollen
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Actor: ..............................

ActiesPositie

Belangen Rollen

Actor: ..............................

ActiesPositie

Belangen Rollen
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Opdracht 11:  het modelleren van een intentionele activiteit 

Hieronder vindt u een aantal modelonderdelen. Aan u de taak al deze elementen 
door middel van pijlen samenhangend te modelleren als één intentionele activiteit. 
Dit doet u in twee stappen.

Verzoek om in
weekend konijn

te verzorgen 

Verzorgt
konijn

Konijn zonder
voer en water 

Konijn met 
voer en water

Voer en water

Buurman

10.a Eerst vindt u hieronder twee foute pogingen. Beargumenteer waarom ze fout 
zijn, en maak daarbij gebruik van de termen verbeterperspectief, actor, trigger en 
intentionele logica. Merk op dat – in principe – de rechthoek ‘Konijn zonder voer en 
water’ uitstekend als trigger dienen kan. (U komt dan echter niet uit met de reste-
rende elementen.) Merk op dat ‘Verzorgt konijn’ geen schrijffout is, maar een actie.

Verzoek 
om in

weekend
konijn te

verzorgen 

Verzoek 
om in

weekend
konijn te

verzorgen Verzorgt
konijn

Voer en 
water

Konijn zonder
voer en water 

Konijn met 
voer en 

water Konijn met 
voer en 

water

Buurman

Verzorgt
konijn

Voer en 
water

Konijn zonder
voer en water 

Buurman
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10.b Maak dan nu in het veld hieronder uw eigen model. Kijk eerst nog eens naar de 
voorbeelden van intentionele activiteiten op voorgaande en volgende bladzijden 
voor inspiratie. Kijk welk element kan dienen als een trigger voor intentionele actie, 
en welk verbeterperspectief aan de orde zou kunnen zijn. Stel dan het model samen. 
Ga voor uzelf na of u de intentionele en de autonome flow van het door u gemaakte 
model begrijpt, en of u de actor, het verbeterperspectief en de onderliggende 
intentionele logica van het resulterende model in samenhang begrijpt. Is dat zo, dan 
heeft u uw eerste pragmatisch correcte model gemaakt van een intentionele activi-
teit. (Voor de correcte oplossing zie figuur 13.24 aan het einde van dit hoofdstuk.)

  Uw eigen model: 
Verzoek om in

weekend konijn
te verzorgen 

Verzorgt
konijn

Konijn zonder
voer en water 

Konijn met 
voer en water

Voer en water

Buurman
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Opdracht 12:  uw eerste multi-actor model 

Kijkt u eens terug naar opdrachten 1-11. U heeft al allerlei inzichten opgedaan inzake 
uw eigen multi-actor opgave. Het wordt tijd dit eens meer in samenhang te brengen.

Maakt u daarom een eerste model van de wijze waarop actoren in uw probleem-
context op dit moment samenwerken. Eis van uzelf dat u minstens 6 relevante acto-
ren in samenhang modelleert.

En maakt u daarna eens een model van de gewenste, toekomstige situatie. Ook 
hierin laat u ten minste 6 actoren in samenhang figureren.

Kijkt u goed naar de voorbeelden in dit hoofdstuk, en leest u de tekst nog eens 
goed door. En probeert u het heel serieus! Wat dit is echt een lastige opdracht. 
Uw eerste stappen als multi-actor modelleur zijn zwaar, dat blijkt keer op keer in 
cursussen en workshops.

En als u dan steeds meer samenhang in uw model aanbrengt, en door de pijlen en 
symbolen heen begint te kijken, begint het model opeens te leven. U interpreteert 
uw onderwerp daadwerkelijk als een multi-actor situatie! Het gaat steeds beter en 
beter. U snapt de samenhang en heelheid van uw werkveld steeds beter. U ziet waar 
u verbeteringen in de samengestelde intentionele logica aan moet brengen. En op 
een gegeven moment begrijpt u niet goed meer hoe u dan van te voren in hemels-
naam samenhang in uw complexe multi-actor werkomgeving aanbracht …
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Opdracht 13:  Relationele verhoudingen 

Neem de tien belangrijkste actoren uit uw actorenlijst: voor- , tegen- en mede-
standers. Plaats ze op de relationele kaart (gebruik de figuur en de tabel hier 
beneden). Staat u met hen waar u zou willen staan? Is uw relatie met hen 
symmetrisch of asymmetrisch? Wat kunt u doen om verbetering te realiseren? 
Maak hiervoor per actor een actieplannetje (analyseren, bezoeken, andere 
voorstellen doen, noem maar op) en voer dit in de nabije toekomst uit.

Geen
relatie

Groepsrelatie

Vijandige
relatie

Beoordelende
relatie 

Verkennende
relatie 

Cooperatieve
relatie

Competitieve
relatie 

Actor
Uw relatie met deze 
actor (actueel)

Uw relatie met deze actor 
(gewenst)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Opdracht 14:  Interactie-analyse 

Stel een heel globaal actorenmodel op van een deel van uw werkomgeving. Voer 
een interactie-analyse uit voor specifieke paren van actoren (kies de meest rele-
vante interfaces uit het model). Neem hun intentionele matrix als uitgangspunt, en 
gebruik onderstaande figuren als invulhulp. Betrek ook notoire tegenstanders, dat is 
heel verhelderend!

Actor .......................... Actor........................... Actor .......................... Actor........................... 

Actor .......................... Actor........................... Actor .......................... Actor........................... 
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Opdracht 15:  Strategieën in multi-actor procesmanagement 

Bekijkt u eens diepgaand hoe u eigenlijk te werk gaat in uw eigen multi-actor proces.

11.1 Modus van samenwerking. Werkt u geïsoleerd, verborgen of participatief of in een 
mengvorm? Waarom kiest u precies die variant? Beargumenteert u voor zichzelf 
eens een betere variant, en denk na hoe u deze in zou kunnen zetten in uw eigen 
situatie.

11.2 Volgorde in perspectiefontwikkeling. Lijkt uw aanpak op backcasting, trouble 

shooting, trick exploiting, stepwise improvement of flow adjustment? Of is er sprake van 
een ander patroon? En is deze aanpak, gezien de relatieve sterkten en zwakten 
van de verschillende aanpakken, ook wel de meest geëigende? Beargumenteer, 
gebruik makend van de aard van uw gewenste verbetering en de karakteristieken 
van de verschillende ontwikkelpatronen, welk patroon het beste bij uw situatie past. 
Ontwerp daarvoor een aanpak.

11.3 Aankijken of ingrijpen. Volgt u vooral een scenario aanpak of bent u bij uitstek 
interveniërend gericht? Wellicht hanteert u beide strategieën in samenhang? En 
klopt die modus ook, gezien uw onderliggende verbeterwens? Hoe zit het met 
scenariorobuuste onderdelen en scenariovrije elementen, heeft u ze voldoende in 
het vizier?
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Opdracht 16:  Project, programma, maatschappelijke praktijk 

Aard van problematiek en aard van aanpak dienen liefst maximaal met elkaar te 
sporen. Karakteriseert u daarom de feitelijke aard van uw multi-actor verbeteropgave 
eens als typisch projectmatig, typisch programmatisch of typisch maatschappelijk. 
Hanteer daarbij karakteristieken als:
– heel concreet projectresultaat of breder maatschappelijk verbeterdoel
– afgeschermde projectomgeving of de echte maatschappij
– heldere maar inflexibele fasering of open maar flexibele werkvorm
– een helder begrensd veld van betrokken spelers of juist een open veld
– veel getrainde professionals of veel maatschappelijke spelers

En kijkt u dan eens naar uw werkwijze. Is die typisch projectmatig, typisch program-
matisch of typisch maatschappelijk? Corresponderen aard van problematiek en aard 
van aanpak voldoende met elkaar? Zo ja, wat kunt u doen om dit nog verder te ver-
beteren? Zo nee, wat kunt u doen om de discrepantie tussen aard van de materie en 
werkvorm zoveel als mogelijk te verhelpen?


