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Abstract. 

 

In deze bijdrage werken we de spanning tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ maakbaarheid van 

samenleven uit voor de actuele problematiek van het beheer van natuurlijke hulpbronnen. Ons 

uitgangspunt daarbij is dat het falen van de ‘oude’ maakbaarheid te maken heeft met een 

specialistische en gefragmenteerde blauwdrukbenadering. De dramatische ecologische 

neveneffecten hiervan, zoals de opwarming van de aarde, de afnemende biodiversiteit en 

waterschaarste, en de toenemende wederzijdse afhankelijkheden tussen maatschappelijke 

actoren vragen een ‘nieuwe’ benadering van maakbaarheid die uitgaat van alternatieve 

manieren van kennen en organiseren. Deze innovatieve aanpak steunt op de samenwerking 

tussen wetenschappelijke disciplines en tussen de betrokken actoren: overheden, 

wetenschappers, gebruikers, sociale drukkingsgroepen, etc. Principes van multi-actor 

samenwerking vormen dus de basis voor een nieuwe maakbaarheidsbenadering. Zij leren hoe 

actoren door onderlinge afstemming op emergente wijze vorm geven en zich aanpassen aan 

een voortdurend veranderende context. Aan de hand van gevalsstudies in water- en 

materialenbeheer illustreren we deze principes in concrete werkvormen.  

 

0. Inleiding. 

 

Het recente World Economic Forum (januari 2008) in Davos stelde energie, water en voedsel 

als dé uitdagingen voor de komende decennia voorop. In het verleden heerste een eindeloos 

vertrouwen in wetenschappelijke en technologische kennis. Voor elk probleem bestond er wel 

een specialist die op basis van de voorspellende kracht van een model een planmatige 

oplossing kon voorstellen. Die ‘oude maakbaarheid’ volgens een ontwerpbenadering heeft 

echter tot onvoorspelbare negatieve neveneffecten geleid voor de natuurlijke hulpbronnen die 

essentieel zijn voor het menselijke voortbestaan. Een nieuwe benadering van maakbaarheid 

dringt zich op en kan gebaseerd worden op de principes van multi-actor samenwerking 

 

We vertrekken van een analyse van de huidige veranderingscontexten om de toegenomen 

onderlinge afhankelijkheid tussen actoren en verwevenheid tussen probleemdomeinen te 

verduidelijken. Die heeft verreikende implicaties voor de organisatieleer over veranderingen. 

Kenmerkend voor de nieuwe situatie waarop multi-actor samenwerking wil inspelen is de 

betrokkenheid van verschillende actoren tegelijkertijd in een ambigu, nog niet precies 

gedefinieerd of conflictueus probleemdomein met een onduidelijk toekomstbeeld. Er zijn 

uiteenlopende gevestigde belangen en verschillende partijen hebben ongelijke toegang tot 

hulpbronnen en organisatievormen. In veel gevallen kunnen we spreken van een onder-

georganiseerde situatie waarin niemand echt in staat is om te sturen, terwijl er toch grote 

onderlinge afhankelijkheden bestaan (Gray, 1989; Huxham & Vangen, 2005). Het 

‘organiseren’ als collectieve taak ligt nog wijd open.  

 

Bestaande ontwerpbenaderingen komen moeilijk van de grond omdat die een duidelijke 

sturing vragen, die nog niet aanwezig is, of omdat ze tot moeilijk hanteerbare conflictsituaties 

hebben geleid. Specialisten zijn grondig verdeeld over de vraag welke organisatorische dan 

wel economische processen nu precies cruciaal zijn om duurzame veranderingen mogelijk te 

maken (Beer & Nohria, 2000). De achterliggende assumpties van de gangbare vormen van 

kennen en organiseren bemoeilijken samenwerking en sociaal leren over de grenzen heen van 

disciplines, organisaties en maatschappelijke sectoren. We willen hier de mogelijkheden van 

een ‘relationeel organiseren’ perspectief aantonen (Gergen, 1994; Hosking, Dachler & 

Gergen,1995; Bouwen, 2005) om met de toegenomen interafhankelijkheid als een essentiële 
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organiseertaak om te gaan. De centrale vraag daarbij is hoe we verschillen tussen actoren in 

denken en handelen kunnen insluiten in plaats van deze weg te organiseren. 

 

Als afsluiting van deze bijdrage tonen we aan hoe de basisprincipes die we voorheen 

beschreven hebben, in drie verschillende multi-actor samenwerkingsinitiatieven in praktijk 

gebracht worden. In elk van deze initiatieven zijn actoren op zoek naar duurzaamheid met 

betrekking tot uiteenlopende natuurlijke hulpbronnen (materialen, natuurgebied, 

rivierbekken). De twee eerste cases situeren zich in Vlaanderen, de laatste in de Ecuadoraanse 

Andes. In elk van deze gevallen maakten de auteurs deel uit van het begeleidings- en 

onderzoeksteam. De hier voorgestelde “thick descriptions” zijn gebaseerd op rapporten en 

eigen observaties van multi-actor interacties en op retrospectieve interviews met 

sleutelactoren.   

 

1. Oude maakbaarheid en gebrek aan duurzaamheid 

 

In deze tijd van globalisering en steeds snellere technologische evoluties wordt de 

samenleving geconfronteerd met enorme uitdagingen, zoals de wereldwijde aantasting van het 

ecosysteem, de uitputting van natuurlijke reserves, toenemende economische ongelijkheid, 

hardnekkige internationale conflicten en oplopende sociale en culturele spanningen. Deze 

evoluties stellen de vraag naar de maakbaarheid van een hoopvolle toekomst sterk op de 

proef. 

 

In kringen van wetenschappers en in overleggroepen van de Verenigde Naties spelen de 

samenhang van ecologie, ontwikkeling en vrede al jarenlang een belangrijke rol. Hun 

inzichten hebben echter niet de verwachte effecten gehad op het beleid. Dit artikel biedt niet 

de ruimte om de ontwikkelingen en mislukkingen te schetsen sinds de Club van Rome in 1972 

haar eerste rapport uitbracht. De Brundtland Commissie in 1987, de ‘United Nations 

Conference on Environment and Development’ in Rio 1992 en de ‘World Summit on 

Sustainable Development’ in Johannesburg in 2002 zijn hiervan enkele markante momenten.  

 

Het jaar 2007 zal in de geschiedenis misschien geboekstaafd blijven als het jaar van het 

ecologisch ontwaken. Dit gebeurde mede onder invloed van de acties van de gewezen 

Amerikaanse vice-president Al Gore met zijn film ‘An Inconvenient Truth’. De stijgende 

prijzen voor grondstoffen, energiebronnen en voedingsgewassen scherpen het ecologisch 

besef aan. Dit weerspiegelt zich in metingen van de ecologische voetafdruk, aandacht voor de 

waterbehoefte in verschillende teeltvormen van voedsel, bereidheid tot investeringen in 

hernieuwbare energiebronnen, wijziging van levensstijl en mobiliteitspatronen en dergelijke. 

Indringende gezamenlijke acties blijven echter moeilijk. Het recente voorstel van de Europese 

Commissie om tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 20% tegenover 

1990 en om 20% van de energiebevoorrading te halen uit hernieuwbare bronnen wordt door 

milieubewegingen bekritiseerd als te weinig ambitieus.  

 

Ecologische problemen staan niet op zichzelf, ze hangen nauw samen met de sociaal-

economische ontwikkeling op wereldschaal en met de vredesopbouw in conflictgebieden. 

Duurzame ontwikkeling wordt in de werking van de Verenigde Naties al langere tijd voorop 

gesteld als het samengaan van ecologie, economie en internationale vrede in een lange termijn 

perspectief (Castro, 2004). De Lissabon Groep met haar rapport ‘Limits to Competition’ 

(1995) over duurzame globale sociale verhoudingen heeft echter nooit dezelfde weerklank 

gevonden als de Club van Rome. Onder het voorzitterschap van Ricardo Petrella, toen 
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wetenschappelijk directeur van de Europese technologieprogramma’s, stelde een groep van 

wetenschappers en politici dat het dominante paradigma van hypercompetitie niet in staat is 

duurzame ontwikkelingsprocessen op gang te houden. Zij pleitten voor een gereguleerde 

integratie van industrielanden en ontwikkelingslanden om de doemscenario’s van wereldwijde 

confrontatie en ecologische uitputting te kunnen voorkomen.  

 

Wanneer de organisatielogica van competitie en eigenbelang overheerst, kunnen de fouten die 

eruit voortkomen steeds moeilijker ontdekt en gecorrigeerd worden. Argyris en Schön (1978) 

hebben dit in hun theorie over organisationeel leren indringend aangetoond. De 

onmogelijkheid tot ‘double loop’ leren ondergraaft de capaciteit tot het ontdekken en 

corrigeren van fouten en op langere termijn daarom ook de effectiviteit. Senge (1990) werkte 

dit vanuit een systeemperspectief verder uit in zijn populaire werk ‘The Fifth Discipline’. 

Argyris (1980) spreekt ook over ‘the unintended consequences of rigorous research’. Met 

rigoureus onderzoek bedoelt hij onderzoek volgens de deterministische logica en methodes 

van de exacte wetenschappen. De onderzoeker bepaalt eenzijdig de methode en sluit bij 

voorbaat andere stemmen en invloeden uit. Dit werkt goed voor eenvoudige mechanische 

systemen, zoals machines, die volledig van buitenaf kunnen gestuurd worden. Complexe 

‘autopoietische’ of zelfsturende systemen worden echter niet alleen van buitenaf maar ook 

van binnenuit gestuurd (Maturana & Varela, 1998). Het elimineren van mogelijkheden tot 

‘double loop’ leren leidt in dat geval tot ‘onbedoelde effecten’. Zo kan het eenzijdig bevragen 

van een ‘doel’-groep met een gesloten vragenlijst contraproductief werken om betrokkenheid 

en mede-eigenaarschap voor verandering te creëren.  

 

De huidige sociale en ecologische toekomstbedreigende problemen kunnen we aldus 

beschouwen als onbedoelde effecten van menselijke keuzes en interventies. De belangrijkste 

drijvers van het ‘oude’ maakbaarheidsdenken waren zowel van ideologische als van 

economisch-technologische aard.  Aan de ene kant heeft het verdwijnen van de socialistische 

regimes in Oost-Europa de wereld geleerd dat het maken van een “ideale” maatschappij op 

basis van een ideologische blauwdruk gemakkelijk verwordt tot autoritarisme, 

gewelddadigheid en prerogatieven voor een elite (Wallerstein, 2002). Aan de andere kant lijkt 

ook de opinie veld te winnen dat de maatschappij niet zomaar mag overgelaten worden aan de 

“blinde marktkrachten”. Ongebonden marktmechanismen blijken immers te leiden tot 

groeiende sociale ongelijkheid en verwaarlozing van de niet-kwantificeerbare of moeilijk 

monetariseerbare aspecten en ze houden niet afdoende rekening met de draagkracht van het 

ecosysteem. Het lijkt wel alsof de wereld voor een dilemma staat: overleven in een onleefbare 

ecologische en sociale dictatuur of in een vrije competitie met elkaar allemaal samen ten 

onder gaan (Lemaire, 2002).  

 

Duurzaamheidsdenken kunnen we opvatten als een poging om aan dit dilemma te ontsnappen. 

Tussen diverse actoren en organisaties, van bedrijven over publieke tot sociale organisaties, 

bestaat echter een brede waaier van opvattingen over de betekenis van duurzaamheid. Dat 

varieert van gecorrigeerd neo-liberalisme tot ecocentrisme met daartussen allerlei varianten 

van zwak tot sterk reformisme ten aanzien van de actuele economische en ecologische 

opvattingen en praktijken (Jermier et al. 2006, Senge et al. 2007). Duurzaamheid betekent 

voor de reformisten een verder ontwikkelen van de bestaande technologieën, bijvoorbeeld 

“groene kernenergie”. Voor ecologisten moeten de actuele technologieën grondig herdacht 

worden, door bijvoorbeeld volledige recycleerbaarheid van organische en minerale 

hulpbronnen. Deze uiteenlopende opvattingen vormen een afspiegeling van de 

verscheidenheid van probleemdefinities, wetenschapsopvattingen, waarden en belangen.  
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Een nieuwe maakbaarheidsbenadering van een duurzame maatschappij zal adequaat rekening 

dienen te houden met deze verscheidenheid. In de volgende delen tonen we aan hoe een 

multi-actor samenwerkingsbenadering hiertoe een vruchtbare bijdrage kan leveren. 

 

 

2. Toegenomen interafhankelijkheden en verschillende soorten van kennis 

 

Omgaan met verschillende soorten kennis bij het maken van probleemdefinities, analyses en 

actiealternatieven tussen verschillende actoren, ligt aan de basis van gezamenlijke betekenis- 

en waardecreatie. Dit is des te meer het geval als het zeer complexe, ambigue en onzekere 

milieuproblemen betreft  (Cooperrider & Dutton, 1995). Dergelijke uitdagingen overstijgen 

duidelijk de grenzen van afzonderlijke organisaties en moeten daarom op inter-

organisationeel niveau benaderd worden. Bij dergelijke probleemdefinities zijn een veelheid 

van actoren betrokken. Om bijvoorbeeld problemen van bodemconservering grondig en 

effectief aan te pakken, zijn naast landbouwkundigen, ook geografen, geologen, 

waterbouwkundigen, economen en sociale wetenschappers nodig. Daarnaast zijn ook andere 

praktijkgemeenschappen direct betrokken: plaatselijke overheden, landbouworganisaties, 

waterbeheerders, drukkingsgroepen en gebruikers, zowel gezinnen als bedrijven, en andere 

sociale ‘stakeholders’ (Bouwen & Taillieu, 2004). De onderlinge afhankelijkheden tussen 

deze groepen van actoren nemen steeds toe. Anderzijds werken globaliserende krachten zoals 

communicatietechnologieën en internationaal verkeer de onderlinge afstand en de 

fragmentatie in de hand. Het samenwerken tussen diverse organisaties of 

praktijkgemeenschappen wordt daarom een belangrijke uitdaging (Aerts et al. 2007). 

 

Gangbare onderzoeks- en actiemodellen, die steunen op een specifieke probleemanalyse en –

oplossing, onderschatten de mate van verbondenheid van de deeldomeinen en de onderlinge 

afhankelijkheid van de verschillende betrokken actoren (Tenkasi & Mohrman, 1995). Deze 

actoren kennen elk een complexe problematiek vanuit hun eigen perspectief. Het onderkennen 

van de interafhankelijkheden is noodzakelijk voor inzicht in de complexiteit en voor 

duurzame gezamenlijke acties. In ‘normaal’-denken gaat men er van uit dat het geheel de 

optelsom is van de samenstellende delen, zoals in een mechanisch systeem. Een organische 

systeemvisie spreekt over een sterke onderlinge vervlechting van de delen en een veelheid van 

terugkoppelingen, die zelfsturing ondersteunen en mogelijk maken (Maturana & Varela, 

1998; Scharmer, 2007).  

 

Weick (1979) ziet interafhankelijkheid als het belangrijkste vormgevende proces van iedere 

act van organiseren. Het begrip interafhankelijkheid komt uit de ontwikkelingspsychologie 

om de ouder-kind relatie aan te duiden. In de groepsdynamica wordt interafhankelijkheid 

beschouwd als de maturiteitsfase die volgt op de afhankelijkheidsfase en de 

tegenafhankelijkheid. Het beleven van interafhankelijkheid wordt  gezien als de voltooiing 

van een groei- of ontwikkelingsproces naar een  maturiteit van wederkerigheid in geven en 

ontvangen (Bouwen & Taillieu, 2004:148). Actoren kunnen leren om sociale dilemma’s te 

aanvaarden en om te leven met onevenwichten en verschillen in een flexibele en evoluerende 

wijze van geven en nemen, om zo tot duurzame interactiepatronen te komen (Wilber, 1981, 

1997, 2000). 

 

Bij interafhankelijk organiseren wordt ieders probleemperspectief, belang, bijdrage en sociale 

identiteit wederzijds erkend (Bouwen & Taillieu, 2004). Dikwijls vergt dit een moeizaam 
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leerproces vooraleer de verschillende actoren ontdekken, door reflectie op eigen ervaringen en 

het gezamenlijk onderzoeken van alternatieven, hoe verschillende bijdragen als onderling 

aanvullend in een gemeenschappelijke actie kunnen uitmonden. Afhankelijkheid van elkaar 

erkennen als uitgangspunt voor multi-actor samenwerking betekent dus niet dat consensus 

vereist is of dat verschillen dienen uitgeschakeld te worden, wel integendeel. Actoren kunnen 

misschien om zeer uiteenlopende redenen deelnemen aan een multi-actor initiatief , maar 

essentieel is dat hun eigenheid en identiteit erkend worden als deel van een groter geheel 

(Craps et al. 2004).  

 

3. ‘Nieuwe’ opvattingen van maakbaarheid en interorganisationele samenwerking 

 

Volgens de ‘nieuwe’ opvatting van maakbaarheid die we hier voorstellen, kunnen we de 

onbedoelde effecten van onze menselijke interventies slechts opvangen door het 

gefragmenteerde, disciplinegerichte en specialistische denken los te laten om tot nieuwe 

integratie te komen. Daarbij komt de contextgebondenheid van bruikbare kennis op de 

voorgrond. Verschillende ‘kennistalen’, niet alleen die van het technische weten maar ook die 

van het sociale en misschien zelfs van het esthetische weten, moeten op elkaar betrokken 

worden zodat de sociale realiteit in zijn diverse aspecten onderkend en ‘mee-gemaakt’ kan 

worden. 

  

Op het vlak van productieorganisaties was de socio-technische benadering baanbrekend om 

een dominante ‘techno-logica’ te verbinden met inzichten uit de ‘socio-‘ en ‘psycho-logica’. 

Op een gelijkaardige manier dienen op het vlak van het wereldwijde technologisch 

productieapparaat processen die te maken hebben met het verwerven en delen van kennis en 

maatschappelijk lidmaatschap met elkaar geïntegreerd te worden. Dit vraagt nieuwe 

horizontale en relationele vormen van organiseren. De organisatiewetenschap wordt dan ook 

in sterke mate uitgedaagd om, in gesprek met wetenschap en technologie, die 

organisatievormen uit te denken die én duurzaam zijn én de sociale kwaliteit tot hun recht 

laten komen. Multi-paradigma benaderingen in de organisatiewetenschap pleiten voor het op 

elkaar betrekken van diverse vormen van weten en organiseren (Gioia & Pitri, 1999; Lewis & 

Keleman, 2002). Auteurs als Gergen (1994), Shotter (1993) en Hosking & Dachler (1995) 

formuleren een theorie van relationeel organiseren volgens sociaal-constructionistische 

principes.  

 

Horizontale vormen van organiseren bouwen verder op de relationele kwaliteiten van 

afstemmingsprocessen (Bouwen, 2005; Bouwen, 2001). Proceskenmerken van hoog 

kwalitatieve relationele praktijken tussen de actoren zijn: gedeeld eigenaarschap, wederkerige 

en stimulerende activiteiten, open en tegenspreekbare communicatie met ruimte voor ‘diep 

leren’. De probleemdefinities die vanuit de verschillende actoren worden ingebracht kunnen 

dan bevraagd en herkaderd worden. Sociale identiteiten kunnen wederzijds erkend en 

eventueel geherdefinieerd worden. Kennis-als-participatie eerder dan kennis-als-

overdraagbare-subsantie kan dan ontwikkeld en herontwikkeld worden (Wenger, 1998). 

Verschillen in macht en competentie tussen de actoren kunnen daarbij onderkend worden en 

een plaats krijgen in de wederzijdse erkenning van elkaars bijdragen. Leren over deze 

interafhankelijkheden komt door gezamenlijk ervaren en reflecteren tot stand en stelt hoge 

relationele en emotionele eisen aan alle deelnemers en begeleiders. 

 

4. Case ‘Transitie naar duurzaam materialenbeleid’: relationele kwaliteiten en 

maatschappelijke transformatie 
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Een eerste case illustreert hoe de initiatiefnemers doelbewust aandacht besteedden aan de 

relationele kwaliteit van de interacties tussen de deelnemers aan een beperkte werkgroep om 

een breed maatschappelijk transformatieproces op gang te brengen. Het betreft hier de eerste 

fase van een transitie-initiatief naar een duurzaam materialenbeleid in Vlaanderen. Onder de 

deelnemers was een duidelijke spanning voelbaar tussen de aanhangers van een meer 

‘reformistische’ benadering en een meer ‘ecologistische’ benadering van duurzaamheid, waar 

we in het eerste deel van het artikel op gewezen hebben.  We benoemen enkele concrete 

werkvormen die hen toelieten om een gezamenlijk ontwerpproces op gang te brengen en te 

houden (Craps, Bouwen & Taillieu, 2007). 

 

Het initiatief werd op gang gebracht door een publiek agentschap verantwoordelijk voor het 

afvalbeheer. Dit agentschap was de afgelopen 25 jaar erg succesvol geweest bij het invoeren 

van selectief ophalen en recycleren van huishoudelijk en industrieel afval. Desondanks blijft 

de afvalberg en de impact hiervan op het milieu toenemen terwijl de voorraden aan 

grondstoffen slinken. In een denktank binnen het agentschap groeide de overtuiging dat een 

grootscheeps ambitieus initiatief, samen met verschillende andere overheden, de industrie en 

het middenveld, hoogdringend nodig was om deze trend te keren. Afval en duurzaam 

materiaalbeheer hebben immers te maken met productie, distributie en consumptie. De 

actielogica en werkmethodes van het initiatief waren gebaseerd op de methodologie van 

transitiemanagement, voorgesteld door Jan Rotmans (2001), en op eerdere ervaringen hiermee 

in Nederland (bijvoorbeeld met betrekking tot energie) en in Vlaanderen (met betrekking tot 

woningbouw). 

 

Een zeer gedreven en geëngageerde topambtenaar van het agentschap werd aangesteld om het 

initiatief op gang te brengen. Hij vormde de drijvende kracht tijdens de eerste fase. De 

bedoeling van een eerste fase bestond erin om een inspirerend maatschappelijk toekomstbeeld 

te ontwikkelen voor een duurzame omgang met materialen. Daarvoor werd een beperkte 

groep van personen uitgenodigd om deel te nemen aan een zogenaamde “transitie-arena”. 

Deze deelnemers behoorden tot de reeds vermelde maatschappelijke sectoren (industrie, 

verbruikersorganisaties, materialenexperts), maar werden niet uitgenodigd als 

vertegenwoordigers van de posities van deze sectoren ten aanzien van de behandelde 

problematiek. Zij werden op voorhand zorgvuldig gescreend en via een intake gesprek 

voorbereid. Daarbij werd niet alleen gekeken naar de technische expertise van de kandidaat-

deelnemers, maar evenzeer naar hun openheid, innovatieve capaciteiten, interesse in de 

problematiek van duurzaamheid en relationele bekwaamheden om in heterogene groepen te 

functioneren. 

 

In de loop van het overleg vormden zich twee “clusters” van opinies. Aan de ene kant bleek 

een groep van deelnemers de oplossingen voor de groeiende afvalbergen en slinkende 

materiaalvoorraden vooral te zoeken in de richting van technologische innovatie en 

economische groei. Aan de andere kant was er een groep van deelnemers die overtuigd was 

van de nood aan diepe ideologische en culturele veranderingen met betrekking tot consumptie 

en de relatie tussen mens en natuur. De grote verdienste van de ‘transitie-arena’ bestond er 

echter volgens de deelnemers in dat ze deze verschillen hadden kunnen bespreken zonder dat 

dit tot polarisering geleid had. Zij schreven dit zelf toe aan de zorgvuldige selectie en 

voorbereiding van de deelnemers, het procesdesign, de interactieve werkvormen, de kwaliteit 

van de facilitatie, een stimulerende omgeving, enz.  
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De deelnemers slaagden erin om een gezamenlijk “Leitbild” op te stellen als resultaat van de 

eerste fase. Dit betekent niet dat ze een volledige consensus bereikt hebben, maar wel dat ze 

voldoende overeenstemming vonden om met dit beeld naar buiten te treden, om nieuwe 

deelnemers te werven die in “transitieteams” zouden werken aan de operationele voorstellen 

met betrekking tot verschillende deelaspecten. Niemand van de deelnemers distantieerde zich 

van dit “Leitbild”, maar er dient wel aan toegevoegd te worden dat de meesten vonden dat de 

andere "cluster" wat te luid doorklonk in het gezamenlijke beeld: de "technologen" vonden 

het "Leitbild" nogal soft en ecologisch-ideologisch, de andere cluster vond zijn visie nog 

onvoldoende terug in het eindresultaat. Maar tegelijk zagen de meeste deelnemers het als een 

persoonlijke missie om erover te waken dat hun perspectief op en hun specifieke kennis van 

de problematiek, in de toekomstige plannen zoveel mogelijk tot zijn recht zou komen. 

 

Het moge duidelijk zijn dat bij een initiatief als deze transitie-arena vooraf niet geweten is wat 

het inhoudelijk resultaat zal zijn na een bepaalde periode, noch welke actoren zich concreet 

zullen engageren. In veel gevallen treedt de overheid echter als een uitgesproken sturende 

instantie op, zeker als het over maatschappelijke en ecologische thema’s gaat. De leidende 

ambtenaren zijn gesocialiseerd met de oude opvattingen van maakbaarheid en houden vast 

aan een blauwdruk benadering op basis van technisch-wetenschappelijke expertise, zelfs met 

zeer uitgesproken ecologische intenties. In de volgende case beschrijven we enkele concrete 

relationele interventies, die niet evident waren voor de initiatiefnemende ambtenaren maar 

waardoor ze er wel in slaagden om vooruitgang te boeken. 

 

5. Case “Inrichting van een vallei”: relationele interventies en reflectief leren over 

interafhankelijkheid 

 

Een project om een ‘geïntegreerde’ visie voor de inrichting van een vallei in Vlaanderen te 

ontwikkelen illustreert hoe nieuw het voor velen is om expertkennis (ingenieursbureaus, 

ambtenaren) te plaatsen naast de kennis van ervaringsdeskundigen (landbouwers, bewoners, 

lokale besturen, belangengroepen van bijvoorbeeld jagers en toerisme) (Craps, et al., 2005; 

Prins, Craps & Taillieu, 2006). Twee departementen van het Ministerie van Leefmilieu 

stuurden het project aan. De technische complexiteit van de thematiek bracht hen ertoe om 

twee externe bureaus in te schakelen. Hun taak bestond onder andere uit: metingen, 

modellering, simulaties van overstromingen en in kaart brengen van de belangen en 

perspectieven van de verschillende actoren.  

 

Door een sterke identificatie met de eigen waarden en belangen (natuurbehoud en –

ontwikkeling) bleek het aanvankelijk zeer moeilijk voor de initiatiefnemers om anderen 

daadwerkelijk te betrekken bij het denk- en ontwikkelingsproces. Ze voelden zich gewrongen 

tussen twee dilemma’s: het plan dat zij als ‘optimaal’ zagen verkopen aan de 

belanghebbenden, of zich open stellen voor de kritiek en suggesties van een scala aan 

betrokkenen. Ze hielden het proces sterk onder controle. Dit uitte zich bijvoorbeeld door de 

manier waarop ze de eerste stuurgroep organiseerden waar ongeveer 40 belanghebbenden op 

uitgenodigd waren. De ingenieurs, consultants en projectleiders vulden de tijd met 

presentaties over de stand van zaken. De tijd voor vragen hadden ze tot een minimum beperkt. 

Uit interviews achteraf bleek dat heel wat aanwezigen zich niet gehoord voelden. Voor hen 

was het een expertgedreven proces dat bovendien sterk gestuurd werd door de ambtenaren en 

de politiek. Velen vonden dat ook zij een stem in het uiteindelijke plan moesten hebben. 
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Gaandeweg probeerden de initiatiefnemers toch op verschillende manieren het perspectief van 

anderen te betrekken. Ze nodigden vertegenwoordigers van een andere overheidsdienst uit in 

het dagelijkse opvolgingscomité, ook al hadden die een nog meer sturende en controlerende 

visie op waterbeleid (bv. focus op preventie van overstroming door technische ingrepen, 

participatie tot een minimum beperken). Maar de projectleiders beseften dat ze zonder deze 

actor geen ‘geïntegreerd’ plan konden ontwikkelen. Ze startten ook kleinere werkgroepen op 

met rechtstreeks betrokkenen die werkten rond concrete thema’s. Dit was oorspronkelijk niet 

voorzien in het project. Zo werkte één groep met vertegenwoordigers van de actoren die de 

vallei voor recreatiedoeleinden gebruiken rond het thema: hoe de vallei aantrekkelijk maken 

voor wandelaars, fietsers, ruiters, watertoeristen? Hiervoor ging de groep op bezoek bij een 

gelijkaardig project in een andere provincie. Dergelijke ‘relationele praktijken’ hielpen de 

actoren om de interafhankelijkheden feitelijk te ervaren en samen iets nieuws te ontwikkelen.  

 

De initiatiefnemers trokken samen waardevolle lessen uit deze ervaring. Ze beseften dat een 

dergelijk project voldoende middelen moet voorzien voor ‘communicatie en participatie’. Nu 

waren ze verrast door de tijd en energie die ze hier - uit eigen initiatief- in hadden 

geïnvesteerd. Ze hadden geleerd dat een plan niet noodzakelijk ‘klaar’ moet zijn voor je in 

gesprek kunt gaan met andere actoren. Ze kwamen ook tot de conclusie dat procesbegeleiding 

van een multi-actor proces een specifieke rol is die moeilijk te combineren is met het 

verdedigen van de eigen visie en belangen. Een procesbegeleider biedt een betere garantie dat 

alle stemmen gehoord worden en dat een veelheid van stemmen tot een innovatief plan kan 

leiden (Prins, Craps & Van Rossen, 2005). Een procesbegeleider zal de ‘kwaliteit van de 

relationele praktijken’ in het oog houden. Door ten gepaste tijde deelgroepen op te zetten, 

reflectiemomenten in te lassen, ‘common ground’ te toetsen, herformuleringen aan te reiken, 

verschillen op elkaar te betrekken en actieplannen op te volgen, wordt zowel de inhoudelijke 

uitwerking van het thema als de vorming van de collaboratieve gemeenschap opgevolgd 

(Bouwen & Taillieu, 2004:142).  

 

In een laatste case beschrijven we hoe de procesbegeleiders er dankzij dergelijke werkvormen 

en instrumenten in slaagden om een duurzaam multi-actor beleidsplatform op het spoor te 

zetten. 

 

6. Case ‘Oprichting van een rivierbekken beheerraad’ in de Andes: relationele werkvormen en 

multi-actor beleidsstructuren 

 

Een laatste illustratie van een dergelijk multi-actor proces betreft het tot stand komen van een 

beheerraad voor een rivierbekken in de Ecuadoraanse Andes (Dewulf, Mancero, Sucozhañay 

& Cárdenas, 2006). In dit geval nam de gemeentelijke drinkwatermaatschappij het initiatief. 

Andere belangrijke actoren waren: de waterkrachtcentrale, een cementfabriek, een 

zandgroeve, verschillende niet-gouvernementele organisaties, plaatselijke en regionale 

besturen, etc. Als start van het project maakten sociale wetenschappers een actorenkaart op, 

terwijl een universitair ingenieurscentrum een technische diagnose maakte van het gebied. 

Deze beide actoren waren gecontracteerd als consulenten in dit proces. Op basis van hun 

vooronderzoek stelden zij een ‘actor-thema matrix’ op die het uitgangspunt vormde voor een 

eerste workshop. Die had tot doel een gezamenlijke probleemomschrijving te ontwikkelen die 

de diverse perspectieven omvatte en die toch zoveel mogelijk gedeeld was: kwaliteit en 

beschikbaarheid van water, natuurbehoud en erosiebestrijding, sociale en economische 

ontwikkeling. Tijdens de discussies van deze workshop konden de deelnemers informatie 

uitwisselen via tegenspreekbare bijdragen, waardoor ze het thema inhoudelijk verkenden en 
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verduidelijkten. De uitwisseling had tevens belangrijke relationele gevolgen: de actoren 

voelden zich meer betrokken, ze waardeerden elkaars bijdragen en ze spraken hun 

engagement tegenover elkaar uit.  

 

Deze eerste workshop betekende een goede start voor het verdere proces. De aangepaste en 

gezamenlijk gevalideerde lijst van problemen vormde de basis voor het vaststellen van de 

prioriteiten voor de volgende workshops en voor de onderdelen van het toekomstige 

bekkenbeheersplan. De personen die in deze reeks workshops deelnamen, lagen ook aan de 

basis van de oprichting van een bekkenbeheerraad. Hun onderlinge interacties, die doorgaans 

bestonden uit constructieve discussies, genereerden voldoende energie voor de oprichting van 

deze raad. De grondige verkenning van het probleemdomein vanuit verschillende 

perspectieven vergemakkelijkte ook het uittekenen van de samenstelling van de 

bekkenbeheerraad en van de subcommissies.  

 

Na de samenstelling van de bekkenbeheerraad was een belangrijke volgende stap de 

gezamenlijke ontwikkeling van een visie met alle betrokken actoren. Deze werd in een zeer 

geanimeerd seminarie uitgewerkt. Sociale wetenschappers begeleidden deze besprekingen 

door gebruik te maken van een stapsgewijze metaplan-methode en van een ‘real time’ 

visualisering op groot scherm, die een brede en betrokken participatie van alle actoren 

ondersteunde. Deze vergadering vormde een referentiepunt in het verdere verloop van het 

project. Telkens verwezen de deelnemers naar deze bijeenkomst en naar de toen gemaakte 

samenvattingen als een ankerpunt. Wie er niet bij was geweest, kon het zich moeilijk laten 

vertellen. De verslagen werden met verhalen, over hoe het precies gelopen was, telkens 

opnieuw geactualiseerd. De kwaliteiten van de sterk relationele werkvormen – interactief, 

concreet,  met gedeeld eigenaarschap, open en toetsbaar, met reflexieve leermomenten – 

vormen de basis voor de resultaten van het waterbeheer en de duurzaamheid van de 

bekkenbeheerraad en zijn deelgroepen. 

 

 

7. Conclusie 

 

De uitdagingen van de huidige turbulente omgeving kunnen beantwoord worden vanuit een 

visie op organiseren en veranderen als een sociale constructie tussen betrokken actoren. Van 

specialistisch en gefragmenteerd denken volgens een dominante technisch-wetenschappelijke 

en economische benadering, evolueert het relationeel constructionisme naar een inclusief 

denken en handelen. Verschillen van taal, kennis, macht, belang enz. worden in één 

gespreksruimte gebracht, zodat de onderlinge afhankelijkheden erkend kunnen worden. De 

multi-actor methodiek brengt verschillende stemmen samen op een generatieve wijze door 

een gezamenlijk zoekproces op gang te brengen naar nieuwe mogelijkheden. Kern van dit 

generatief proces is het ‘in-relatie-brengen’ van de verschillen: de betrokken actoren zetten 

‘relationele praktijken’ op – door te praten en te doen – zodat via gemeenschappelijke 

ervaringen nieuwe samenwerkingsvormen kunnen ontstaan. Deze relationele praktijken – 

interorganisationele workshops, overlegplatforms, ontwerpgroepen, veldexperimenten, 

publieke sessies, enz – worden geassembleerd tot een veranderingstraject onder wisselende 

maar afgestemde sturing. Probleemdefinitie, richtingbepaling en implementatie worden 

gezamenlijk doorlopen als een meerstemmig gebeuren onder zeer verschillende 

maatschappelijke actoren. Voor begeleiders en deelnemers vraagt dit een omschakeling in 

denken en doen met ontologische, epistemologische en theoretisch-methodische implicaties.  
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De organisatieleer kan door deze vorm van multi-actor procesbegeleiding een eigen bijdrage 

leveren tot de enorme uitdagingen van het duurzaam beheer van energie, water, voedsel en 

andere ecologisch-maatschappelijke thema’s die zich dringend aanmelden voor de 21
ste
 eeuw.  
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English Abstract. 

 

Surviving together. 

Relational tuning of new interdependencies between multiple actors. 

 

In this article the tension between ‘old’ and ‘new’ approaches to the ‘makeable’ society is 

elaborated for the current problems of managing natural resources and related ecological 

challenges. The point of departure is that the failure of the ‘old’ approach can be related to an 

over specialized and fragmented blueprint approach to these problems. The dramatic 

unintended ecological side effects, such as global warming, decreased bio-diversity and 

scarcity of water are indicative for the ever increasing interdependencies among all actors 

involved. And these increased interdependencies are demanding a new approach, based on 

alternative ways to look at knowledge work and organizing. This innovative approach is 

based on the collaboration between scientific disciplines and all social actors involved: 

governments, scientists, user groups, social pressure groups, etc. The principles and concrete 

work forms of such multi-actor approaches are illustrated in case studies on river basin and 

materials management.  

 


