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Voorwoord 

Voor u ligt mijn afstudeerscriptie die is geschreven in het kader van de master 

Communicatie Beleid en Management van de opleiding Bestuurs- en 

Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Ik heb het schrijven van mijn scriptie 

gecombineerd met een praktijkstage waardoor deze scriptie tot stand is gekomen op het 

snijvlak van theorie en praktijk. Het adviesbureau Lysias Consulting Group heeft mij de 

mogelijkheid geboden om onderzoek te verrichten bij twee adviesopdrachten. Ik ben hen 

daarvoor zeer dankbaar. In het bijzonder mijn stagebegeleider Carla de Rie.

Met mijn scriptie sluit ik ook mijn periode als student af. Een periode waarin ik de 

afgelopen twee jaar inspirerend onderwijs heb genoten op de Utrechtse School voor 

Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO). Vanuit de USBO heeft Mick Matthys me 

begeleid en ik wil hem bedanken voor zijn constructieve kritiek en zijn prettige manier 

van begeleiden.
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Samenvatting

In deze scriptie wordt procesmanagement bij gebiedsontwikkeling bestudeerd. De 

doelstelling van deze scriptie is aan de hand van het procesmanagement van Lysias de 

praktijk te beschrijven, te analyseren en te vergelijken met de literatuur over 

procesmanagement met het oog op theorievorming? Ik heb gedurende een aantal 

maanden een participerende observatie uitgevoerd binnen twee procesmanagement 

opdrachten van Lysias, te weten: gebiedsontwikkeling Vechtdal en gebiedsontwikkeling 

Midden Limburg.

De centrale deelvraag luid: In hoeverre kan er een theoretisch concept ontwikkeld 

worden met betrekking tot het procesmanagement van Lysias bij Gebiedsontwikkeling, 

uitgaande van de metafoor ‘organisatie als theater’? In het theater worden podium, 

coulissen en kleedkamers onderscheiden.

Met de metafoor ‘organisatie als theater’ (Verweel, 1987) tracht ik de krachten in een 

organisatie of proces te plaatsen. Door gebruik van deze metafoor wordt inzichtelijk 

welke processtrategie in de praktijk waar overheerst. Zijde en Nijsten (2003) 

onderscheiden twee processtrategieën bij procesmanagement: positionele en interactieve 

strategie. Een positionele strategie is adequaat wanneer er consensus bestaat over 

inhoud en leiderschap. Bij complexe projecten is dat echter vaak niet het geval. 

Belangrijk is dat dan geschakeld kan worden van positionele naar interactieve 

processtrategieën en dat het procesontwerp daar ruimte voor biedt.

Uit de resultaten blijkt dat deelnemers regelmatig terugvallen op de positionele strategie. 

Ook al zijn de intenties om vanuit een interactieve strategie te handelen. Dit is op het 

podium nog niet te merken, in de coulissen vindt de verschuiving plaats naar de 

positionele strategie en in de kleedkamers wordt schade - die is opgelopen in de 

coulissen - hersteld. 

Lysias geeft het proces vorm volgens de netwerkbenadering, partijen krijgen een gevoel 

van gelijkwaardigheid. Deze netwerkbenadering is een voorwaarde voor een interactieve 

processtrategie. De aanpak van Lysias herbergt vele elementen van het 

procesmanagement zoals omschreven in het boek van De Bruijn e.a. (2002). Uit de 

resultaten blijkt dat er op een aantal onderdelen een discrepantie aanwezig is tussen de 

visie van De Bruijn en de geanalyseerde casussen. Het is opgevallen dat de 

managementsvormen zijn vervlochten en dat vraagt om transparantie van 

procesmanagement. Daarnaast zijn het ´up to date´ houden van de actoranalyse en het 

uitstellen van commitment, facetten waar Lysias aandacht aan zou kunnen besteden.
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Door het gebruik van de theatermetafoor kan een omschrijving van procesmangement in 

de verschillende lagen van het ´organisatietheater´ worden gegeven. Het podium is de 

plek waar de procesmanager pleit voor een procesmatige aanpak en de daarvoor 

noodzakelijke interactieve houding. De strategie van procesmanagement wordt onder de 

aandacht gebracht, maar wordt pas op de proef gesteld in de coulissen. Daar komen de 

partijen samen om het eens te worden over de inhoudelijke vraagstukken. Partijen leren 

elkaars standpunten kennen. De nadruk van het werk van de procesmanager ligt bij het 

in stand houden van de interactieve houding van de partijen. Wanneer partijen vervallen 

in de positionele strategie, zijn de kleedkamers de plek waar de procesmanager de 

partijen binnenboord kan houden.
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Bijlage 1: observatienotities

In deze scriptie neemt de metafoor ´organisatie als theater´ een belangrijke plek in. Om 

die reden refereren de namen van de hoofdstukken aan de verschillende stadia van een 

toneeluitvoering. Stadia die gelijkenissen kennen met het schrijven van een scriptie.    
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Hoofdstuk 1: Repetitie

Deze afstudeerscriptie is geschreven in het kader van de master Communicatie, Beleid en 

Management. De doelstelling van deze scriptie is aan de hand van het 

procesmanagement van Lysias de praktijk te beschrijven, te analyseren en te vergelijken 

met de literatuur over procesmanagement met het oog op theorievorming. 

1.1 Aanleiding en probleemschets

In deze paragraaf begin ik met het schetsen van de maatschappelijke ambities ten 

aanzien van de ruimtelijke ontwikkeling. Vervolgens wordt gebiedsontwikkeling 

geïntroduceerd als aanpak bij ruimtelijke opgaven en tot slot wordt procesmanagement

nader toegelicht als veelgebruikte managementmethode bij gebiedsontwikkeling.

Meervoudige complexe opgaven

‘Nederland is vol.’ Een veelgehoorde uitspraak, die altijd weer te relativeren valt. Feit is 

dat de files groeien, Nederland als vol of in elk geval als druk wordt ervaren, 

binnenstedelijke groene ruimtes getypeerd worden als ‘schaamgroen’ en ook de druk op 

extensief bebouwde delen van Nederland – vooral in de Randstad – toeneemt. 

Tegelijkertijd moet vanwege de klimaatverandering het water meer ruimte geboden 

worden. 

Samenhangend met de toenemende druk op de ruimte in ons land, krijgen opgaven een 

steeds complexer karakter. Verschillende maatschappelijke opgaven vragen om een 

(ruimtelijke) oplossing in een begrensd en vaak ook beperkt gebied. Voorbeelden van 

maatschappelijke doelstellingen die vaak in samenhang met elkaar moeten worden 

gerealiseerd en niet zelden strijdig met elkaar blijken, zijn:

 De realisatie van woningbouw

 De aansluiting van de stad met de omgeving/het ommeland

 De klimaatverandering en de taakstelling die daar uit voortvloeit om ruimte te 

creëren voor water

 De Europese politiek tot intensivering en vermaatschappelijking van de 

landbouw

 De realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur

 De toenemende congestie op de weg en het spoor

 De (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen

 Het ontwikkelen van duurzame energie

 Krimp, ontgroening en vergrijzing
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Ik ga me concentreren op de druk op ruimte als onderdeel van de complexe opgaven die 

voorkomen uit de bovengenoemde doelstellingen. De complexiteit en het meervoudige 

karakter van de opgaven betekenen ook een toename van het aantal betrokken partijen. 

Het gaat om twee facetten: druk op de ruimte en de toename van de betrokken partijen. 

De maatschappelijke ambitie is groot en gebiedsontwikkeling moet deze ambities 

waarmaken. Gebiedsontwikkeling is een aanpak voor maatschappelijke opgaven die een 

interdisciplinaire aanpak eisen en die vragen om een ruimtelijke vertaalslag.

Gebiedsontwikkeling als ruimtelijke veranderingsstrategie

In de ruimtelijke ordening is gebiedsontwikkeling de laatste jaren een veelgebruikte 

aanpak of ruimtelijke veranderingsstrategie. Daar zal ik in hoofdstuk twee nader op 

ingaan. Het bestuurskundige adviesbureau Lysias Consulting Group past 

gebiedsontwikkeling toe bij ruimtelijke projecten. Het tot ontwikkeling brengen van 

ruimtelijk projecten vereist inzet, stuurmanskunst en adequaat management (Teisman, 

2001: p45). Lysias begeleidt het proces, vaak in de beginfase van de 

gebiedsontwikkeling wanneer het abstractieniveau nog hoog is en de partijen nog tot 

elkaar moeten komen. Lysias maakt daarbij gebruik van procesmanagement als 

managementmethode en wil graag hun werkwijze nauwkeuriger in kaart brengen. 

Daartoe zal deze scriptie een aanzet geven. Het is een zoektocht naar 

procesmanagement bij gebiedsontwikkeling, in theorie en praktijk.

Procesmanagement bij gebiedsontwikkeling

Maar wat verstaan we onder het hierboven genoemde begrip ‘procesmanagement’? 

Procesmanagement analyseert, ontwerpt, begeleidt en evalueert complexe bestuurlijke 

processen waarin uiteenlopende en vaak strijdige belangen spelen1. Er kunnen zich bij 

complexe trajecten omstandigheden voordoen die vragen om een aanpak die uitstijgt 

boven de klassieke vormen van management waarbij de inhoud centraal staat. De Bruijn 

e.a. (2002: p22/23) noemen drie redenen waarom managementmethoden, waarbij de 

inhoud centraal staan, niet altijd voldoen. Ten eerste ontstaat er altijd discussie tussen 

de betrokken partijen over de data, methode en systeemgrenzen, die bij de 

probleemdefinitie en keuze van de oplossing worden gehanteerd. Ten tweede kan 

bepaalde problematiek niet in isolement worden opgelost, maar is het vervlochten met 

andere problemen. Een laatste reden is dat de problemen vaak dynamisch zijn. Het 

probleem verandert in de loop van de tijd. Een logisch gevolg is ook dat het antwoord op 

de vraag of iets een oplossing is voor een probleem, in de loop van de tijd verandert.

                                               
1 www.berenschotprocesmanagement.nl
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Bij procesmanagement ligt de focus op het proces en niet op de inhoud. Het gaat niet om 

welke veranderingen gewenst zijn, maar om de manier waarop. Toch staat 

procesmanagement niet tegenover ‘inhoudelijk’ management, maar is het ermee 

vervlochten (De Bruijn e.a., 2002: p22). De ervaring leert dat bij veel opgaven een 

centraal besluitvormingsorgaan ontbreekt en samen met de belangentegenstellingen 

zorgt dat ervoor dat een klassieke vorm van management niet voldoet.

Procesmanagement is ontstaan omdat projectmanagement en programmamanagement 

te kort schieten bij het beheersen van complexe processen (Weggeman e.a., 2006, De 

Bruijn e.a., 2002: p28). Het is een relatief nieuwe managementmethode en ik wil deze 

methode graag positioneren ten opzichte van de andere managementmethoden. De 

verhoudingen tussen de verschillende managementvormen bij gebiedsontwikkeling is een 

facet van de problematiek.

Waar wordt procesmanagement toegepast? Bijvoorbeeld bij de totstandkoming van een 

publiekprivate samenwerking, de vorming van een fusie of bij ruimtelijke opgaven. 

Allerlei uiteenlopende factoren laten dan plotseling hun invloed gelden, zoals spanningen 

tussen betrokkenen, financiële en politieke belangentegenstellingen, niet adequaat 

strategisch gedrag en gestaag oplopende en dus onvoorziene kosten2. De manier hoe 

Lysias haar procesmanagement toepast komt in deze scriptie aan bod.

De verwachting is dat het toepassen van de managementmethode procesmanagement 

beter gaat wanneer het proces en haar spelregels helder zijn, zodat er een kader wordt 

gevormd waarin de inhoud aan bod kan komen. Vanuit dat oogpunt is 

procesmanagement een strategische benadering om complexe processen te beheersen 

en de besluitvorming te organiseren, zonder dat er sprake hoeft te zijn van de reductie 

van complexiteit. 

Zo blijkt uit onderzoek van Van Twist e.a. (2003) dat men complexiteit niet alleen 

ondervindt aan de ‘ronde tafel’, waar de afgevaardigden van de deelnemende partijen 

zitting nemen, maar ook en nog sterker binnen de partijen die deelnemen aan het 

proces. Intern is er ook sprake van uiteenlopende belangen en divergerende opvattingen. 

Voor geslaagde gebiedsontwikkeling is draagvlak vereist. Maar wanneer ontstaat er 

weerstand? Misschien ligt bij die vraag wel de kernopgave voor een procesmanager.

Want daardoor wordt het proces aanzienlijk complexer.

                                               
2 www.berenschotprocesmanagement.nl
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Kortom, deze scriptie is een onderzoek naar procesmanagement bij gebiedsontwikkeling. 

Waarbij procesmanagement in de theorie en in de praktijk bestudeerd wordt. De 

kanttekeningen bij procesmanagement worden langzaam zichtbaar. Ik streef ernaar een 

theoretisch concept te ontwikkelen waarin de kanttekeningen een plek krijgen. In de rest 

van dit hoofdstuk komen alleereerst de centrale vraagstelling en deelvragen aan bod. 

Daarna volgt de aanpak en het onderzoeksperspectief (1.2), de relevantie van het 

onderzoek (1.3) en de leeswijzer (1.4).

Centrale vraagstelling

“In hoeverre kan er een theoretisch concept ontwikkeld worden met betrekking tot het 

procesmanagement van Lysias bij Gebiedsontwikkeling, uitgaande van de metafoor 

‘organisatie als theater’?”

De doelstelling is om aan de hand van het procesmanagement van Lysias de praktijk te 

beschrijven, te analyseren en te vergelijken met de literatuur over procesmanagement 

met het oog op theorievorming. 

Deelvragen

- Hoe verhouden zich projectmanagement, programmamanagement en 

procesmanagement zich tot elkaar?

- Wat kenmerkt de aanpak van Lysias en welke elementen van 

procesmanagement zijn daarin terug te vinden?

- Waar in het metaforische ‘organisatietheater’ wordt er op welke manier invloed 

uitgeoefend op het proces?

Toelichting begrippen

Procesmanagement:

Procesmanagement analyseert, ontwerpt, begeleidt en evalueert complexe bestuurlijke 

processen waarin uiteenlopende en vaak strijdige belangen spelen.3

Gebiedsontwikkeling:

Gebiedsontwikkeling is het ruimtelijk vertalen van de maatschappelijke opgaven in een 

samenhangende veranderingstrategie voor een begrensd gebied, gericht op het 

realiseren van ruimtelijke kwaliteit.4

                                               
3 www.berenschotprocesmanagement.nl
4 Definitie gehanteerd door Lysias
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Organisatietheater:

In de theatermetafoor wordt de kleedkamer, de coulissen en het podium onderscheiden 

als onderdelen van een organisatie met verschillende kenmerken en functies (Verweel, 

1987).

1.2 Aanpak en onderzoeksperspectief

Ik maak voor het onderzoek gebruik van twee onderzoekstechnieken: participerende 

observatie en een documentanalyse. Tijdens mijn stage heb ik me verdiept in de 

gebiedsontwikkelingsopdrachten en deze van dichtbij kunnen observeren. Maar ik 

observeerde niet alleen, ik maakte ook deel uit van de organisatie. Dus een 

participerende observatie is de best passende omschrijving van mijn rol. Daarnaast heb 

ik als onderdeel van de documentanalyse onder andere de plannen van aanpak 

bestudeerd.

Als uitgangspunt voor mijn onderzoek heb ik gezocht naar een passend 

onderzoeksperspectief. Burrell & Morgan (1979) maken onderscheid tussen een aantal 

sociologische onderzoeksparadigma’s onderscheiden, te weten: het functionalistische, het

interpretatieve, het radicaal humanistische en het radicaal structuralistische paradigma.

Het functionalistische paradigma ziet de maatschappij als concrete, reële wereld met een 

systematisch karakter. Gedrag van mensen is gebonden aan die wereld van tastbare

relaties. Het interpretatieve paradigma veronderstelt dat de sociale werkelijkheid niet 

objectief bestaat, maar dat die het resultaat is van subjectieve ervaringen en aldus 

sociaal geproduceerd wordt. Daarom kan de sociale werkelijkheid beter worden begrepen 

door de ogen van de deelnemer dan door die van een buitenstaander, een observant. In

het radicaalhumanistisch paradigma wordt de werkelijkheid ook sociaal geproduceerd. 

Tijdens het productieproces gaan mensen deel uit maken van die werkelijkheid, waardoor 

ze eigenlijk de gevangene worden van hun eigen werkelijkheid. De ervaren werkelijkheid, 

zoals kapitalisme, wordt gezien als een invloed die bijvoorbeeld technologie, logica en 

wetenschap bepaalt. In radicaal structuralistisch paradigma staat de dwang van een 

concrete maatschappij centraal. Hoe dragen machtsstructuren en processen die macht 

uitoefenen bij aan de instandhouding van de macht.

Het uitgangspunt voor mijn onderzoek is het functionalistische paradigma. Binnen het 

functionalistische paradigma wordt er, naast de hierboven gegeven omschrijving, een 

verbinding met de omgeving gemaakt en verklaringen worden gezocht in de interactie 

tussen de organisatie en haar omgeving. Dat is het gebied waar procesmanagement zich 

begeeft en waar ik me als onderzoeker op wil focussen. Daarnaast behoort tot het 
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functionalistische paradigma de metafoor ‘organisatie als politiek systeem’. Deze 

organisatiemetafoor is treffend voor mijn benadering bij het interpreteren van mijn data.

De politieke metafoor benadrukt dat er heersers en volgelingen zijn en dat ze met elkaar 

in een machtsstrijd zijn verwikkeld. Heerser of volgeling zijn wisselt naargelang wie de 

machtsstrijd heeft gewonnen. Het gaat om de relaties tussen belangen, conflicten en 

macht. Belangen zijn een complex geheel van doelen, waarden, verlangens, 

verwachtingen en andere oriëntaties en neigingen die een persoon ertoe brengen zich op 

een bepaalde manier te gedragen (Morgan, 1986). De politieke metafoor is bruikzaam bij 

het bestuderen van politieke processen. Echter, de ‘theatermetafoor’ van Verweel (1987)

geeft naar mijn mening een beter analysekader voor politieke processen. De metafoor 

‘organisatie als theater’ schept een analysekader om invloeden op het proces in kaart te 

brengen en van betekenis te voorzien. We krijgen meer grip op de invloeden op het 

proces door ons de volgende vragen te stellen: wat speelt er zich af op het podium, in de 

coulissen en in de kleedkamer? Daarover in hoofdstuk twee meer. 

1.3 Relevantie onderzoek

In dit onderzoek probeer ik een theorie te construeren aan de hand van 

praktijkgegevens. Daartoe bestudeer ik het procesmanagement van Lysias bij twee 

opdrachten. Het bureau leert graag en staat ook nu open voor een analyse van hun 

werkwijze. De relevantie van het onderzoek wordt gevormd doordat de procesmanagers 

van Lysias een bepalende rol innemen bij het al dan niet slagen van ruimtelijke opgaven. 

Bovendien kan een reflectie op en een explicitering van de werkwijze van Lysias een 

positieve bijdrage leveren aan kwaliteit van het procesmanagement van Lysias. 

Daarnaast is met het oog op de generalisering relevant om procesmanagement in de 

specifieke setting van gebiedsontwikkeling te onderzoeken. 

1.4 Leeswijzer

De centrale vraagstelling en de deelvragen worden behandeld en beantwoord in de 

verschillende hoofdstukken van deze scriptie. In hoofdstuk twee zal het theoretisch kader 

geschetst worden op basis daarvan wordt de verwachting uitgesproken over de 

resultaten. In hoofdstuk drie wordt aandacht besteed aan de operationalisering van het 

onderzoek. Daarin worden de casussen ingeleid en komt de methodologie aan bod. 

Vervolgens worden in hoofdstuk vier de resultaten toegelicht en tot slot worden in 

hoofdstuk vijf de conclusies weergegeven.
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Hoofdstuk 2: Script

In dit hoofdstuk verdiep ik mij in de literatuur om een theoretisch kader te vormen. Eerst 

ga ik kort in op de veranderde maatschappij (paragraaf 2.1) als aanloop naar het 

ontstaan van gebiedsontwikkeling (paragraaf 2.2) als gewaardeerde veranderingstrategie 

in de ruimtelijke ordening. Vervolgens introduceer ik drie managementmethoden, te 

weten: project-, programma- en procesmanagement (paragraaf 2.3). Daarna richt ik mij 

op het procesmanagement. Ik geef een theoretische beschrijving van procesmanagement 

(paragraaf 2.4). De eigenschappen en mogelijkheden van procesmanagement komen aan 

bod, maar ik plaats ook kanttekeningen (paragraaf 2.5) bij de methode. Vervolgens ga ik 

in op de metafoor ‘organisatie als theater’ (paragraaf 2.6) als hulpstuk om mijn 

bevindingen te kaderen en om meer grip te krijgen op de machtsvraag bij 

procesmanagement. Tot slot geef ik in de conclusie (paragraaf 2.7) aan wat ik op basis 

van de bestudeerde literatuur verwacht als antwoord op mijn deelvragen. 

2.1 De ‘ongrijpbare’ samenleving

Door fragmentering en individualisering in de samenleving is het erg lastig geworden om 

draagvlak voor democratische besluitvorming te realiseren. Noordegraaf (2004: 30) 

schetst een aantal veranderingen in de maatschappij die sterk van invloed zijn op het 

huidige management in het publieke domein. Zo zijn burgers eigenwijzer en bedrijven 

machtiger geworden. Kennis en expertise spelen in onze kennissamenleving een steeds 

centralere, maar ook diffusere rol. De paradoxale opgaven ontstaat dat het 

overheidsingrijpen belangrijker is dan ooit, maar het overheidsingrijpen blijkt ook 

moeilijker dan ooit. Hoe is die ontwikkeling tot stand gekomen?

Om een goed beeld te krijgen van het overheidsbeleid moet de veranderde overheid 

nader bekeken worden. Ten tijden van wederopbouw wilde de overheid onder invloed van 

het keynesiaanse denkkader een sterk centralistische nationale economie opbouwen. 

Volgens Kreukel en Simons (1988) leidde deze sterk centralistische manier van regeren, 

met het naar zich toetrekken van verantwoordelijkheden uit het publieke domein, tot een 

sterk uitdijende verzorgingsstaat. 

Begin jaren 80 werd steeds meer duidelijk dat een veranderde maatschappij vraagt om 

een andere sturingsfilosofie. Ontwikkelingen als de internationale economie, crisis in de 

verzorgingsstaat en individualisering zijn daar mede de oorzaak van. Deze 

ontwikkelingen zorgen uiteindelijk voor de opvatting dat de samenleving niet ‘maakbaar’ 

is (Bovens e.a., 2002: 266). Door de dreigende onbetaalbaarheid van de 

verzorgingsstaat was er de laatste decennia ruim baan voor de neoliberale ideologie. Als 
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oplossingen kwam de afbrokkeling van de verzorgingsstaat, marktwerking en het 

privatiseren van de staatsbedrijven5 uit de ‘neoliberale’ bus.

Deze veranderingen zorgen voor een veranderende samenleving die veelal wordt 

omschreven als complex of ongrijpbaar. Ruimtelijke en sociale processen verliepen in het 

verleden als gescheiden wegen, kaders waren helder. Veel processen bestonden uit 

eenzijdige functies. Bovens e.a. (2001:266) beschrijven deze verschuiving als de 

overgang van de ‘maakbare’ samenleving naar de ‘ongrijpbare’ samenleving. Een van de 

kenmerken van deze ongrijpbare samenleving zijn de vele gecombineerde functies 

waardoor er niet meer gesproken kan worden over gescheiden processen. De 

maatschappij wordt vanuit dit oogpunt moeilijk ‘grijpbaar’ voor actoren. 

Door deze veranderingen ontstaat er een verhoogde dynamiek die in de toekomst alleen 

nog maar kan toenemen. De Raad voor het Regeringsbeleid (WWR) schrijft in ‘De 

verzorgingsstaat herwogen’ (2006) daarover dat ontwikkelingen als de 

internationalisering van de economie, europeanisering van het bestuur, vergrijzing en 

ontgroening van de bevolking en een grotere sociaal-culturele differentiatie van burgers

facetten zijn van die dynamiek.

De overheid wordt als het ware steeds meer afhankelijk van de partijen om haar heen. Er 

heeft een emancipatieproces plaatsgevonden waardoor heel wat belangengroepen 

inspraak eisten en kregen. Zo ontstaat er een strijd tussen en met de partijen die mede 

door de overheid zijn gecreëerd en gelegitimeerd.

Deze ontwikkelingen hebben ook invloed gehad op de manier hoe de overheid haar 

beleid bepaalt. Een van de instrumenten die de overheid inzet is interactieve 

planvorming. Daarmee wil men de strijd tussen partijen in goede banen leiden. Beleid 

moest met steun van andere publieke en private partijen worden opgesteld. Diverse 

wetenschappers (Bruijn & Heuvelhof 1991, Teisman 1992, Koppejan & Klijn 2004) 

hebben de complexe interactie van actoren beschreven en daarmee stonden zij aan de 

wieg van het procesmanagement. In paragraaf 2.3 zal ik daar verder op ingaan. Eerst 

omschrijf ik in de volgende paragraaf de ontwikkelingen van beleidsvorming in de 

ruimtelijke ordening.

                                               
5 Privatisering van Nederlandse Spoorwegen (NS), nutsbedrijven en de PTT Post.



14

2.2 Gebiedsontwikkeling nader gepositioneerd

De vorige paragraaf heeft inzicht gegeven in de veranderingen in de samenleving en de 

rol van de overheid daarbij. In Nederland Boven Water (Van Rooy, 2006: 6) wordt de 

aanloop naar het ontstaan van gebiedsontwikkeling omschreven. Volgens Van Rooy 

getuigen de nota’s over de ruimtelijke ordening vanaf 1960 van het 

‘maakbaarheidsdenken’. In de nota’s klonk in toenemende mate het besef dat de 

ruimtelijke opgaven integraal moeten worden aangepakt en dat beantwoording van 

maatschappelijke vragen een interactieve aanpak vereisen.

De ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening lopen parallel met de ontwikkelingen en 

veranderingen in de samenleving zoals genoemd in paragraaf 2.1. Het 

‘maakbaarheidsdenken’ maakt plaats voor het besef dat actoren actief betrokken moeten 

worden. Volgens Van Rooy e.a. (2006: 6) De basis van gebiedsontwikkeling ligt in de 

totstandkoming van de nota Ruimte en is voor een groot deel een praktische vertaling 

van de ontwikkelingsplanologie die door de WRR is geïntroduceerd in 19986.

Maar het gaat verder dan alleen een naamswijziging. Het gaat volgens Van Rooy e.a. 

(2006: 6) niet om een semantisch verschil, maar om een volgende stap in het denken. 

Ontwikkelingplanologie was vooral een ruimtelijke opgave, terwijl het bij 

gebiedsontwikkeling gaat om de maatschappelijke opgave die een interdisciplinaire 

aanpak vereist. In de Nota Ruimte wordt veel verwacht van gebiedsontwikkeling. Ten 

eerste meer investeringen in ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid, ten tweede meer 

snelheid in uitvoering van gezamenlijke plannen en ten derde meer betrokkenheid van 

bewoners en gebruikers bij hun leefomgeving.

Bij gebiedsontwikkeling staan niet plannen van beleidsmakers of de institutionele

grenzen centraal, maar gebieden. De overheid faciliteert en zorgt voor de voorwaarden. 

Marktpartijen, bewoners en gebruikers krijgen de ruimte voor initiatief. Volgens Van 

Rooy e.a. (2006: 6) is de kwaliteit van de leefomgeving een gedeelde 

verantwoordelijkheid en ook een gedeeld belang van publiek, privaat en particulier. 

Overheden beperken regeldruk waar mogelijk en marktpartijen opereren transparant en 

maken werk van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo krijgen burgers meer 

verantwoordelijk voor het inrichten van hun eigen omgeving.

Samengevat kan worden gesteld dat gebiedsontwikkeling zich onderscheid van eerdere 

aanpakken in de ruimtelijke ordening. Het is een volgende stap in denken waarbij niet 

                                               
6 WRR, ‘Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek’, 1998.
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alleen de overheid de verantwoordelijkheid draagt, maar ook de marktpartijen en de 

burgers. Zo ontstaat er een dynamiek waardoor maatschappelijke opgaven in 

samenhang kunnen worden aangepakt. 

Gebiedsontwikkeling is een relatief nieuw begrip en dat is ook de reden dat verschillende 

organisaties diverse definities hanteren. Enkele definities of omschrijvingen van 

gebiedsontwikkeling zijn in rapporten en op websites te vinden, zoals:

 Gebiedsontwikkeling is de rode draad in het ruimtelijk beleid. Op het beperkte 

oppervlak dat Nederland ter beschikking staat, moeten we steeds bekijken hoe 

de ene activiteit de andere beïnvloedt en hoe we de kwaliteit van de ruimte 

kunnen verbeteren. Een woonwijk bouwen, een weg aanleggen of een 

natuurgebied beschermen, staat bij gebiedsontwikkeling nooit op zichzelf. Bij 

gebiedsontwikkeling worden al die verschillende belangen tot één gezamenlijk 

resultaat samengebracht. Dat resultaat wordt vaak vastgelegd in een 

gebiedsvisie en een uitvoeringsprogramma.7

 Gebiedsontwikkeling is een resultaatgerichte werkwijze om een verzameling 

van uiteenlopende grootschalige opgaven op verschillende beleidsterreinen die 

bestuurlijke en sectorale grenzen doorsnijden en betrekking hebben op een 

afgebakend gebied, in samenhang uit te voeren, waarbij de overheid 

maatschappelijke partners verbindt en daarbij zelf een ondernemende, 

risicodragende rol kiest.8

 Regionale gebiedsontwikkeling is het ruimtelijk vertalen van de 

maatschappelijke opgaven in een samenhangende veranderingstrategie voor 

een begrensd gebied, gericht op het realiseren van ruimtelijke kwaliteit.9

Gebiedsontwikkeling kan je verdelen in stedelijke, regionale en nationale 

gebiedsontwikkeling. De principes blijven gelijk, maar de grootte van het gebied verschilt

en dat vraagt een andere aanpak. In deze scriptie wordt onder gebiedsontwikkeling 

regionale gebiedsontwikkeling verstaan. Wanneer je de definities leest lijkt het de 

oplossing voor de beperkte ruimtes in ons land. Maar zoals vaak is ook bij ruimtelijke 

opgaven de werkelijkheid weerbarstiger dan de theorie. Gebiedsontwikkeling vraagt veel 

van de sturing en gebruikt verschillende managementmethoden. In de volgende 

paragraaf ga ik daar verder op in. 

                                               
7 www.vrom.nl/ dossier gebiedsontwikkeling
8 Raad Landelijk gebied, Rapport ‘Achter gesloten deuren’
9 Definitie van Lysias
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2.3 Project-, programma- en procesmanagement

Na de ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening en de introductie van 

gebiedsontwikkeling, komen in deze paragraaf de managementmethoden aan bod die 

worden ingezet bij gebiedsontwikkeling, namelijk: project-, programma- en 

procesmanagement (Weggeman e.a., 2006 & Teisman, 2001). Als toevoeging kan 

worden vermeld dat de methodeomschrijvingen van Kor & Wijnen (2005) grotendeels

overeenkomen met die van Weggeman.

Projectmanagement

Weggeman e.a. (2006) omschrijft projectmanagement als de toepassing van kennis, 

vaardigheden, tools en technieken op projectactiviteiten met als doel de behoeften en 

verwachtingen van de belanghebbenden te realiseren of te overtreffen. Daarbij zijn 

gedurende het project de volgende vijf aspecten van belang voor de projectmanager:

 Geld: welke kosten en opbrengsten zijn al gemaakt en welke kosten en 

opbrengsten volgen er nog 

 Organisatie: verdeling van de rollen, vormgeving aan en bewaking van de 

besluitvormingsprocessen en overige managementtaken

 Tijd: opstellen en bewaken van een gedegen planning

 Informatie: verstrekken en beheren van gegevens

 Kwaliteit: formuleren en toetsen van vooraf bepaalde kwaliteitsniveaus 

Programmamanagement

Weggeman e.a. (2006) schrijft dat een programma bestaat uit een groot aantal 

projecten, deze kunnen na elkaar plaatsvinden maar de projecten kunnen ook 

tegelijkertijd lopen. Een programma kan gezien worden als een paraplu waaronder 

projecten maar ook andere, daarmee samenhangende activiteiten in een groter geheel 

worden geplaatst. Programma’s zijn niet aan te pakken als projecten, omdat 

programma’s de volgende onderscheidende kenmerken hebben:

 Ze zijn gericht op het bereiken van een doel(stelling) en niet op het bereiken van 

een van tevoren gespecificeerd resultaat

 Ze hebben projectoverstijgende doelstellingen 

 Ze omvatten een groot aantal projecten 

 Ze worden gestuurd op tempo, haalbaarheid, efficiëntie, flexibiliteit en 

doelgerichtheid
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Procesmanagement

Volgens Weggeman e.a. (2006) gaat het bij procesmanagement om de vraag wat te 

doen als er de noodzaak is tot verandering bij participerende partijen om een vraagstuk 

op te lossen. De aandacht verschuift van inhoudelijke aspecten van een project naar de

procesmatige aspecten daarvan. Procesmanagement richt zich op het sturen van de 

omgeving en het begrijpen van de context. Daarnaast is deze vorm vooral aan de orde in 

het beginstadium van ontwikkelingen en neemt af naarmate de doelen van de 

ontwikkeling duidelijker worden. Bij procesmanagement staat consensus- en 

draagvlakvorming centraal aangezien de betrokken partijen verschillende belangen 

hebben en de balans tussen eigenbelang en het belang van de ontwikkelingen nog 

gevonden moet worden. Dit doet zich voornamelijk voor in de startfase van het proces. 

De procesmanager organiseert het besluitvormingsproces en richt zich op de volgende 

aspecten:

 Het organiseren van samenwerking tussen partijen 

 Het organiseren van het besluitvormingsproces

 De projectorganisatie

 De communicatie

 De ‘financial engineering’ en contractering (vastleggen d.m.v. contracten)

De verhouding en samenhang tussen de managementmethodieken project-, programma-

en procesmanagement is door Pleijte (2005) visueel gemaakt in figuur 1. Daarin wordt 

weergegeven hoe het programma een kader vormt waar zowel project- als 

procesmanagement binnen valt. Het programma kan één of meer projecten (bijvoorbeeld 

project X, Y, Z) omvatten. Procesmanagement loopt dwars door programma en projecten 

heen.

Figuur 1: Samenhang tussen  project-, programma- en procesmanagement (Pleijte, 

2005)

In figuur 2 hebben Weggeman e.a. (2006) aan de hand van een aantal thema’s de drie 

verschillende managementmethoden met elkaar vergeleken.
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Thema 1. Projectmanagement 2. Programmamanagement 3. Procesmanagement

Doel Een concreet resultaat, 

behalen van een vooraf 

overeengekomen 

resultaat.

Een ensemble van doelen en 

ambities die niet exact 

definieerbaar zijn. Waaronder 

een x-aantal projecten.

Het organiseren van het 

besluitvormingsproces 

het hoe, consensus etc.

Sturing Tijd, geld, kwaliteit, 

informatie en organisatie.

Tempo, haalbaarheid, 

efficiëntie, flexibiliteit en 

doelgerichtheid.

Openheid, veiligheid, 

voortgang en inhoud.

Fasering Initiatief-, definitie-, 

ontwerp-, voorbereidings-

, realisatie- en 

beheersfase. 

Opbouw, effectuering en 

afbouw.

Geen fase en geen 

duidelijk begin en eind.

Toepassing Tijdelijke organisatie, 

beperkte duur.

Lange termijn. Oneindig, met wisselend 

perspectief.

Karakter Nieuwe eenmalige 

activiteiten. Drijft een 

project de fuik in.

Meerdere peilers of thema’s. 

Verandert met omstandigheden.

Meervoudige activiteiten. 

Wisselende interacties om 

gedrag op elkaar te 

betrekken 

Structuur Eén doel onder gedeeld 

regime.

Diverse doelen en mogelijk 

gescheiden regime.

Diverse doelen en 

gedeeld regime. 

(On)zekerheid Aanzienlijke onzekerheid 

over prestaties, kosten en 

tijdsperspectief.

Doelgerichte prestaties, 

onzekerheid over kosten en 

tijdsperspectief.

Onzekerheid en 

ambiguïteit over 

prestaties, kosten en 

tijdsperspectief.

Locatie realisatie Realisatie vindt plaats 

buiten de lijnorganisatie.

Realisatie komt op hoger niveau 

in de organisatie tot stand.

Realisatie komt in 

interorganisatorische 

arena’s tot stand.

Relatie tot bestaande 

organisatie 

Schendt bekende 

gebruiken. Verstoort 

procedures en posities in 

lijnorganisatie. 

Bestaat naast huidige 

organisatie.

Zoekt nieuwe gebruiken. 

Genereert dynamiek en 

eist flexibiliteit

Context sturing Beheersen gesloten 

systeem.

Overall sturing. Sturen omgeving.

Opdrachtgeverschap Kent slechts één 

opdrachtgever.

Accepteert kwalitatieve en 

onderling strijdige doelen.

Geen duidelijke 

opdrachtgever.

Tabel 2.1: Indicatie van verschillen tussen project-, programma- en procesmanagement 

(Pleijte, 2005)

Uit tabel 1 kan worden opgemaakt dat project- en programmamanagement eenduidiger 

en scherper omschreven kunnen worden dan procesmanagement. Procesmanagement is 

breder en lijkt overal in verweven te zijn. (Weggeman e.a., 2006). 
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Kor & Wijnen (2005) stellen dat een algemeen geaccepteerde definitie van proces 

moeilijk zo niet onmogelijk is te geven. Dit omdat het begrip proces in diverse domeinen 

een sterke maar onvergelijkbare betekenis heeft. Zo betekent proces in het technische 

domein zoiets als een precies voorgeschreven werkwijze, procedure of stappenplan.

Bij projecten en programma’s komt het begrip proces ook vaak voor. Daar heeft het 

afhankelijk van degene die het gebruikt één van de hiervoor gegeven betekenissen (plan 

van aanpak dan wel interacties), óf het betekent een natuurlijke gang van zaken waar 

niemand een beslissende invloed op kan uitoefenen óf de combinatie van informatie- en 

organisatiebeheersing (van projecten). En sommigen spreken volgens Kor & Wijnen van 

een proces waarmee ze het traject bedoelen dat aan een project of programma 

voorafgaat. En in sommige gevallen is het begrip proces (en procesmanagement) zo 

ongedefinieerd dat betrokkenen zelf ook niet weten wat zij ermee bedoelen (Kor & 

Wijnen, 2005). De Bruijn e.a. (2002: 7) geven in het voorwoord te kennen dat 

procesmanagement de kenmerken van een ‘hype’ heeft gekregen en dat als gevolg 

daarvan iedereen er een eigen betekenis aan geeft en het begrip uiteindelijk 

betekenisloos wordt.

Ook De Bruijn e.a. (2002) zijn zich bewust van de verschillende betekenissen. Bij de 

resultaten in hoofdstuk vier zal ik trachten de verhoudingen tussen de 

managementvormen aan de hand van de praktijk weer te geven. Op basis van de 

aangehaalde literatuur verwacht ik dat de managementvormen door elkaar zullen lopen 

en dat de verschillende interpretaties van proces en procesmanagement voor 

onduidelijkheid zorgen bij de deelnemers aan het proces. Temeer omdat 

procesmanagement geen vooraf vastgesteld resultaat kent en door de uiteenlopende 

belangen een grote onzekerheid kent.

Ik zal in de volgende paragraven met behulp van het enthousiast ontvangen en 

veelgebruikte boek10 over procesmanagement van De Bruijn, Ten Heuvelhof en In ’t Veld 

(2002) het procesmanagement verder uitdiepen.

2.4 Procesmanagement als methode

Weggeman e.a. concluderen in 2005 dat project- en programmamanagement alleen niet 

meer voldoen als je complexe gebiedsontwikkelingen goed wil besturen. Er is in de 

wetenschap en de ruimtelijke ordening behoefte ontstaan aan manieren om partijen 

succesvol te laten samenwerken bij complexe besluitvormingsprocessen. De Bruijn e.a. 

                                               
10 Voorwoord Procesmanagement: besluitvorming in een netwerk
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(2002) schuiven procesmanagement daarom naar voren als waardevolle toevoeging aan 

het managementarsenaal. 

De Bruijn e.a. (2002: 53) noemt een aantal kernelementen of ontwerpprincipes die bij 

procesmanagement als methode een plek moeten krijgen. Ze onderscheiden vier 

kernelementen bij procesmanagement, te weten: openheid, bescherming van

kernwaarden, voortgang en inhoud. Voor succesvol proces zal volgens de Bruijn e.a. 

recht moeten worden gedaan aan deze vier kernelementen. De kenmerken zijn tot stand 

gekomen door literatuuronderzoek en empirisch onderzoek.  

Openheid betekent dat een initiatiefnemer niet eenzijdig besluiten neemt, maar een open 

houding aanneemt. Andere partijen worden in de gelegenheid gesteld de besluitvorming 

mede richting te geven en kunnen dus ook aangeven wat voor hen interessante 

onderwerpen zijn die een plaats op de agenda horen te krijgen.

Bescherming van kernwaarden Openheid is voor partijen die worden uitgenodigd om in 

een proces te participeren niet altijd aantrekkelijk. Het risico bestaat immers dat zij in 

onvoldoende mate hun eigen belangen kunnen realiseren. Het gevolg kan zijn dat zij aan 

het einde van het proces niet tevreden zijn met het resultaat, terwijl het tegelijkertijd 

moeilijk voor hen is zich nog terug te stekken uit het proces. Partijen moeten voldoende 

bescherming van de kernwaarden krijgen. Hierdoor wordt het proces voor hen een veilige 

omgeving.

Voortgang Wanneer er wordt besloten tot een open besluitvorming waarbij de 

belangrijkste kernwaarden worden beschermd, is er gerede kans dat er weliswaar 

overleg wordt gevoerd en er wordt onderhandeld, maar niet dat er tot besluitvorming 

wordt gekomen. De kans bestaat dat er alleen maar stroperige processen ontstaan, die 

nooit een duidelijk resultaat opleveren. Het derde ontwerpprincipe heeft betrekking op de 

noodzaak dat het proces voortgang kent.

Inhoud De voortgang moet ook voldoen aan de eis van voldoende inhoudelijke kwaliteit. 

De partijen kunnen immers, gedwongen door sterke belangentegenstellingen, tot een 

besluitvorming overgaan die inhoudelijk gezien armoedig of zelfs onjuist is. Belangrijk is 

daarom dat een proces voldoende inhoudelijke elementen heeft.

Op basis van deze ontwerpprincipes heeft De Bruijn het volgende schema opgesteld:
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Openheid 1. Alle relevante partijen worden bij het besluitvormingsproces betrokken

2. Inhoudelijke keuzes worden getransformeerd tot procesmatige afspraken

3. Transparantie van proces en procesmanagement

Bescherming 

kernwaarden

4. De centrale belangen van de partijen worden beschermd

5. Commitment aan het proces, niet aan het resultaat.

6. Commitment kunnen door partijen worden uitgesteld.

7. Het proces kent exitregels. 

Voortgang 8. Het proces kent winstmogelijkheden en prikkels voor coöperatief gedrag, 

vooral bij de afronding van het proces.

9. Het proces kent een zware personele bezetting.

10. De omgeving van het proces wordt benut voor een versnelling van het 

proces.

11. Conflicten worden zo diep mogelijk in het proces weggelegd.

12. ‘Command and control’ wordt als aanjager van het proces benut.

Inhoud 13. Inhoudelijke inzichten worden gefaciliteerd gebruikt; de rollen van experts 

en belanghebbenden worden gescheiden en vervlochten.

14. Het proces kent een verloop van inhoudelijke variëteit naar selectie.

Tabel 2.3: ontwerpprincipes van De Bruijn

De Bruijn (1999) schets ook de risico’s van de procesbenadering. Zo kan de 

initiatiefnemer vasthouden aan de klassieke managementstijl (inhoud, ‘command en 

control’, enz.) en dat procesmanagement hieraan dienstbaar wordt gemaakt. Gevolg kan 

zijn ‘uitleggen in plaats van overleggen’ en ‘beheersen in plaats van ruimte geven’. Een 

tweede risico is dat de sturing volledig procesmatig wordt weergegeven en dat klassieke 

managementvormen geen enkele rol meer spelen, dit kan stroperigheid of verarming van 

de besluitvorming tot gevolg hebben.

Totdat er sprake is van consensus over resultaatspecificaties, is er bij complexe projecten 

een interactieve processtrategie in de vorm van een cyclisch zoek- en constructieproces 

nodig (Zijde & Nijsten, 2003). Hieronder staat puntsgewijs de inhoud van een cyclus

(Susskind e.a., 1999)

 beginnend bij de initiatiefnemer en zijn ideeën; 

 met een steeds grotere groep van stakeholders in het krachtenveld; 

 door in verschillende achtereenvolgende cycli - krachtenveldanalyse, procesafspraken, joint fact 

finding, overleg en onderhandeling, besluitvorming - steeds achter de verschillende waarheden 

van betrokken partijen te kijken (niemand heeft 'de' waarheid in pacht); 

 door te zoeken naar probleemdefinities en oplossingen waar de stakeholders zich in kunnen 

vinden (geen 'grijze compromissen') of, bij zijdelingse betrokkenheid, oplossingen waarvan de 

consequenties worden geaccepteerd ('geen bezwaar'); 

 waarbij in een zo laat mogelijk stadium knopen worden doorgehakt vanuit door partijen 

gelegitimeerde posities. 
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Het procesdesign van een dergelijk zoekproces bestaat uit de volgende stappen 

(Susskind e.a., 1999):

De ontwerpprincipes vormen een goed kader om het procesmanagement van Lysias te 

analyseren. Welke ontwerpprincipes zijn te ontdekken en welke ontbreken. De 

procesmanagers van Lysias werken nauw samen met de initiatiefnemer en werken niet 

alleen volgens procesdesigns, maar ook volgens ervaringen elders. Ik verwacht dat niet 

alle ontwerpprincipes te herkennen zijn in het proces. 

2.5 Besluitvorming in een netwerk

De ontwerpprincipes en een globale opbouw van een proces zijn in de paragraaf hiervoor 

toegelicht. In deze paragraaf ga ik nader in op de voorwaarden voor procesmanagement: 

besluitvorming in een netwerk.

De Bruijn e.a. (2002) onderscheiden besluitvormingsprocessen in een hiërarchie en in 

een netwerk. Zij stellen dat in een hiërarchie een besluitvormingsproces past dat lineair 

en gestructureerd verloopt, van een probleemsignalering, via een aantal fasen, naar een 

oplossing. Het besluitvormingsproces wordt geïnitieerd door een hiërarchisch 

1. Initiatief (bij de start) 
 Een of meerdere stakeholders nemen het initiatief om een door hen ervaren probleem tot 

een oplossing te brengen 
2. Krachtenveldanalyse 

 Wie zijn de betrokken stakeholders? 
 Wat is hun formele rol en positie? 
 Welke gezichtspunten en belangen brengen zij in? 
 Over welke problemen en oplossingen bestaat consensus en over welke dissensus? 
 Hoe verloopt het zoekproces tot nu toe: waar constructief en waar stagnatie? 

3. Procesafspraken 
 Wie wordt op welke manier en op welk moment betrokken? 
 Eventuele inschakeling van derden: faciliterend en/of vanuit onpartijdige positie. 
 Procedureafspraken ('ground rules') en planning. 
 Eventuele relatie met wettelijke procedures. 
 Wijze van commitment van stakeholders aan procesafspraken. 

4. Joint fact finding 
 Waar kan feitelijke informatie er toe bijdragen dat tegenstellingen worden overbrugd? 
 Omdat feiten snel versluierd worden door interpretaties vanuit verschillende belangen en 

gezichtspunten commitment van stakeholders aan probleemstelling, onderzoekmethode, 
keuze van onderzoekers, begeleiding van onderzoek, wijze waarop met resultaten wordt 
omgegaan, eventuele contra-expertise en dergelijke. 

5. Overleg en onderhandeling 
 Zoeken naar oplossingen in wederzijds belang. 
 Bij conflicterende belangen zoeken naar gezamenlijke principes waar de oplossing aan 

moet voldoen (Fisher c.s., 1998) en naar wegen om dissensus te accepteren (Spano, 
2001). 

 Pas in een laatste stadium resterende knopen doorhakken vanuit door betrokken partijen 
gelegitimeerde posities. 

6. Besluit 
7. Krachtenveldanalyse, enzovoort 
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bovengeschikte actor. De overige actoren die in dit besluitvormingsproces participeren 

gedragen zich coöperatief. De besluitvorming is dan volgens De Bruijn voor een 

belangrijk deel een zaak van projectmanagement. Bij een projectbenadering is er de 

aanname dat problemen en oplossingen redelijk stabiel zijn. 

Een dergelijke benadering werkt uiteraard alleen in een als statisch gedefinieerde wereld. 

Wanneer een activiteit niet statisch is, maar dynamisch, is een projectbenadering minder 

bruikbaar en is een procesbenadering dus gewenst. 

De Bruijn e.a. (2002) schrijven dat wanneer besluitvorming in een netwerk moet 

plaatsvinden, zich er dynamiek zal voordoen. De verschillende partijen hebben meestal 

een verschillende opvatting over het definiëren van het probleem en de oplossing. De 

besluitvorming zal daarom grillig en ongestructureerd verlopen. In een netwerk is van 

een degelijk projectmatig en fasegewijs verloop geen sprake. Veel problemen worden 

door één of meerdere partijen geformuleerd, maar worden vervolgens nooit onderdeel 

van besluitvorming of worden nooit tot een oplossing gebracht. De verklaring is 

eenvoudig: de overige parijen zien onvoldoende in de agendering van het probleem of 

verliezen tijdens het besluitvormingproces hun belangstelling voor de problematiek. De 

partijen in dit bestuurlijke proces gedragen zich strategisch. (De Bruijn e.a., 2002)

Het onderscheid tussen besluitvorming in een hiërarchie en een netwerk staat aan de 

basis van het onderscheid tussen project- en procesmanagement. Een netwerk is nodig 

wanneer gebruik wordt gemaakt van procesmanagement. In de onderstaande tabel 

worden de verschillen aangegeven tussen besluitvorming in een hiërarchie en in een 

netwerk.

  

Hiërarchie Netwerk

Regelmatig Onregelmatig

Fasen Ronden 

Actoren zijn stabiel, gedragen zich loyaal en zijn 

betrokken bij de probleemformulering en de keuze 

van de oplossing

Actoren treden in en uit, gedragen zich strategisch; 

bij de probleemdefiniëring zijn er vaak winnaars en 

verliezers

Duidelijk begin en eindpunt Geen geïsoleerd begin en eindpunt

Inhoud probleem stabiel Inhoud probleem verschuift

Probleem  oplossing Oplossing  probleem

Tabel 2.2: Besluitvorming in een hiërarchie en een netwerk (De Bruijn e.a., 2002)

Het verschil tussen besluitvorming in een hiërarchie en een netwerk doet denken aan het 

onderscheid dat Kingdon (2002) maakt. Besluitvorming in een hiërarchie kent 

gelijkenissen met rationele besluitvorming. En besluitvorming in een netwerk kent 



24

gelijkenissen met het stromenmodel van Kingdon. In dat model zijn er drie stromingen: 

partijen, problemen en oplossingen. Door een ‘policy window’ komen de stromingen bij 

elkaar en komt een onderwerp op de agenda. Vervolgens wordt een probleem aan een 

oplossing gekoppeld. In de gebiedsontwikkeling zorgt een gedeelde urgentie vaak voor 

het ‘policy window’. Het probleem wordt erkend door de partijen en komt op de agenda. 

De oplossing voor het probleem wordt vervolgens aangegrepen om - door middel van 

gebiedsontwikkeling - kansen in het gebied te benutten. Maar dan kan het lastig worden. 

Koppenjan e.a. (1987) wijzen op de arena’s waar processen zich afspelen. De processen 

zijn ingewikkeld, vergen veel inspanning van betrokkenen spelers en resulteren niet 

zelden in impasses in de fase van besluitvorming, tegenvallende uitkomsten en/of 

moeizame uitvoeringstrajecten.

Eerst dient er een kanttekening geplaatst te worden bij de hierboven aangehaalde 

literatuur. Hoewel de auteurs een beroep doen op wetenschappelijke inzichten, zijn de 

inzichten niet empirisch getoetst. Bovendien is er een grote afwezigheid: de 

mechanismen van de macht. Wie heeft het laatste woord en hoe zorg je ervoor dat je dat 

krijgt? Waar worden de invloeden op het proces uitgeoefend? De vraag wordt dan niet: 

hoe moet ik sturen als procesmanager in een netwerk, maar: hoe stuurbaar is een 

netwerk gezien de machtscoalities, de partijen en belangen en welke betekenis krijgt het 

sturend handelen van de procesmanager daarin? 

De hierboven aangehaalde literatuur gaat ervan uit dat sturing afhankelijk is van 

individueel optreden. Maar sturing is een product van een contextueel proces, waarvan

degene aan het roer deel uitmaakt. Een persoon kan wel een sterke en strategische 

factor zijn, maar dat hangt maar gedeeltelijk af van zijn of haar strategische 

competenties. 

Met andere woorden: de machtvraag blijft onderbelicht. Die constatering is vertaald in de 

derde deelvraag waarbij de invloed op het proces getracht wordt in kaart te brengen. 

Zoals hierboven is omschreven is een netwerkbenadering een randvoorwaarde voor 

succesvol procesmanagement. Maar het is niet vanzelfsprekend dat partijen zich 

conformeren aan die netwerkbenadering. Daarover en over de machtsvraag in de 

volgende paragraven meer.
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2.6 Processtrategieën

In deze paragraaf wordt het onderscheid tussen besluitvorming in een hiërarchie en 

besluitvorming in een netwerk toegelicht en tot slot worden kritische kanttekeningen

zichtbaar. Allereerst komen twee processtrategieën aan bod. 

Zijde en Nijsten (2003) onderscheiden twee processtrategieën bij procesmanagement: 

positionele en interactieve strategie. Een positionele strategie is adequaat wanneer er 

consensus bestaat over inhoud en leiderschap. Bij complexe projecten is dat echter vaak 

niet het geval. Rond bepaalde kwesties bestaan fundamentele tegenstellingen in 

belangen en visies tussen betrokken partijen. Bij dergelijke tegenstellingen is een 

positionele processtrategie disfunctioneel, omdat dit leidt tot veel mogelijke vormen van 

verzet die stagnaties en vertragingen opleveren. Belangrijk is dat dan geschakeld kan 

worden van positionele naar interactieve processtrategieën en dat het procesontwerp 

daar ruimte voor biedt.

Zijde en Nijsten concludeerden dat bij complexe projecten positionele strategieën 

domineren en dat partijen moeite hebben met schakelen naar interactieve

processtrategieën. Zij zijn ervan overtuigd dat in de huidige maatschappelijke - waar 

steeds meer via netwerkachtige structuren verloopt - aan vormen van interactieve 

processtrategieën steeds meer behoefte ontstaat. 

Het verschil tussen inhoudelijk en procesmanagement loopt parallel met het onderscheid 

tussen het positivisme en sociaalconstructivisme. Een reden waarom men vaak het 

positivisme hanteert als model om complexe trajecten te managen, ligt volgens Argyris 

(1993) in het onderscheid tussen intenties en het feitelijke gedrag. Men heeft de intentie 

open te staan voor verschillende waarheden (sociaalconstructivisme), maar uit het 

feitelijke gedrag blijkt dat men uitgaat van een objectieve waarheid (positivisme). Het 

gaat om een rechtlijnige aanpak waarbij het organisatiedoel de strategische en 

operationele middelen als het ware logisch bepaalt (positivistisch), tegenover een aanpak 

waarin men al construerend en interactief deze doelen probeert te bereiken. Hierbij krijgt 

het proces van constructie het belangrijkste accent.

Zijde en Nijsten (2003) gaan ook nader in op de achterliggende filosofische stromingen 

van de processtrategieën. In het positivistische paradigma is men voortdurend op zoek 

naar een partij die de waarheid in pacht heeft of naar boven kan halen om 

tegenstellingen te beslechten. Deze benadering past goed bij positionele 

processtrategieën. Als reactie op het positivisme laat het sociaalconstructivisme in het 

midden of er een objectieve waarheid is, maar stelt vast dat men in sociale processen te 
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maken heeft met sociaalgeconstrueerde werkelijkheden. In dit paradigma is het 

belangrijke gezamenlijke zoekprocessen van betrokken partijen te faciliteren en open te 

houden, een interactieve processtrategie. Volgens Zijde en Nijsten geeft het werk van 

Argyris ook aanwijzingen waarom mensen snel vervallen in een positionele strategie. 

Iedereen is zijn gelijk daarbij aan het verdedigen.

Uit onderzoek van Argyris (1993) blijkt dat mensen onder druk geneigd zijn om 

defensieve routines te gaan hanteren. Dit is een eeuwenoud patroon: als men zich 

aangevallen voelt, gaat men zich verdedigen. Die defensieve routines vat Argyris samen 

in een model I: win, maar verlies niet. Houd controle, onderdruk gevoelens en wees 

rationeel. Men sluit zich als het ware af voor de ander en verdedigt alleen nog zijn eigen 

gelijk. Model II kenmerkt zich door open interactie, waarbij kwetsbaarheden en emoties 

getoond worden en voortdurend wordt geverifieerd of de veronderstellingen over de 

ander kloppen. Basisvaardigheid bij tegenstellingen is enerzijds goed te luisteren naar de 

opvattingen en achterliggende waarden, belangen en emoties van de ander en daarbij 

oordelen en conclusies voortdurend te verifiëren. Anderzijds is een belangrijke 

vaardigheid om de eigen opvattingen en wat daarachter ligt stevig in te brengen zonder 

de ander daarmee te beoordelen. Goed luisteren naar de ander en de eigen opvattingen 

stevig inbrengen creëert het noodzakelijke wederzijdse begrip om vervolgens punten van 

consensus te bereiken. Maar ook om dissensus, verschil in opvattingen, te respecteren.

Bij onderzoek onder zijn eigen leerlingen stelde Argyris echter tot zijn verrassing vast dat 

zij zeiden volgens model II te werken ('espoused theory'), maar dat zij in stresssituaties 

feitelijk volgens model I werkten ('theory in use'), zonder zich daarvan bewust te zijn.

De Bruijn e.a. (2002) en Zijde & Nijsten (2003) bepleiten vrijwel hetzelfde. De Bruin 

constateert dat verticale en op macht gebaseerde managementmethodieken niet passen 

bij complexe besluitvormingsprocessen met veel partijen. De visie van De Bruijn, dat een 

netwerkbenadering noodzakelijk is voor succesvol procesmanagement, komt in grote 

lijnen overeen met interactieve processtrategie. Zijde & Nijsten zijn echter wel van 

mening dat de Bruijn voorbij gaat aan de inzichten van Argyris.

Partijen zeggen mee te gaan met de netwerkbenadering, maar handelen in werkelijkheid 

op basis van hiërarchische macht. Zonder zich daar bewust van te zijn. Het vormgeven 

van de interactie vergt dus meer aandacht dan de Bruijn voorschrijft.

Tot dusver is de machtsvraag aan bod gekomen bij de twee gedragsmodellen van 

Argyris. De omschrijving daarvan heeft echter een normatief karakter. Model 1 is een 

defensieve routine en wordt als ´fout´ bestempeld. En model 2 pretendeert productiever 
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te zijn. Het gaat hier om een goed/fout model, dus kan je legitiem zeggen dat de één

vervangen moet worden door de ander. Het is positivistisch denken als het ene legitiem 

(en daarom waar) is en de ander niet. Het is consistenter om te zeggen dat ieder zijn 

macht nastreeft en daarin altijd coalities aangaat wanneer hij ziet dat hij het niet alleen 

zal halen.

De derde deelvraag brengt de invloed op het proces in kaart en zal daarmee ook inzicht 

geven in de gehanteerde processtrategieën die in de deze paragraaf besproken zijn. In 

paragraaf 2.7 zal de metafoor ‘organisatie als theater’ worden toegelicht als kader waarin 

de bevindingen worden geanalyseerd en waarmee de invloed op het proces in kaart kan 

worden gebracht. Op basis van gebruikte literatuur in deze paragraaf verwacht ik dat de 

intenties vaak worden uitgesproken om samen te werken vanuit de intentie om 

interactieve besluitvorming plaats te laten vinden, maar als het erop aankomt en de 

coalitie geen voordeel lijkt te bieden, wordt de positionele strategie ingenomen.

2.7 De theatermetafoor

Aanhakend op de kritiek van Zijde & Nijsten op De Bruijn ga ik in hoofdstuk vier aan de 

hand van de theatermetafoor van Verweel (1987) analyseren op welke plek in het 

theater de in de vorige paragrafen beschreven kanttekeningen bij 

procesmanagementaanpak waar te nemen zijn. Daartoe dient eerst de theatermetafoor 

uitgebreid toegelicht te worden.

In de theatermetafoor van Verweel wordt de kleedkamer, de coulissen en het podium 

onderscheiden als onderdelen van een organisatie met verschillende kenmerken en 

functies. Ze hebben allen een eigen sociale dynamiek. Het podium is de plek waar de 

ontmoeting met de klant plaatsvindt, waar op besluitvorming gerichte richtlijnen gelden 

en waar bijeenkomsten plaatsvinden die in de organisatiestructuur zijn vastgelegd. In de 

coulissen vindt de voorbereiding op de formele besluitvormingsstructuur gerichte 

bijeenkomsten plaats en worden door informele verhoudingen gestructureerd. De 

kleedkamers is de laatste plek die wordt onderscheiden in het organisatietheater. Daar 

vinden gerichte en ongerichte ontmoetingen plaats in een vertrouwelijke sfeer, die 

gestructureerd worden door persoonlijke verhoudingen. (Siebers, Verweel, de Ruijter, 

2002: p.26)

Met het onderscheid in niveaus (ruimtes en lagen) hangt ook een onderscheid samen in 

de aard van het gedrag dat op elk van deze niveaus ontstaat. Op het podium van de 

organisaties domineert de dynamiek van rollen functies en openbaarheid. Op de podia 

van de organisatie, die gevormd worden door de ontmoeting met de klant, en de formeel 
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door de organisatie voorgeschreven vergaderingen, domineert de dynamiek van de 

formele verhouding en argumentatie. (Siebers e.a. 2002: 26)

De organisatie heeft naast principiële opstellingen en formele rolposities echter ook 

leefbare compromissen nodig. In de coulissen worden de principes en persoonlijke 

antipathieën en sympathieën van de deelnemers op elkaar afgestemd. De coulissen 

kennen in tegenstelling tot het podium geen formele plaats en voorgeschreven 

deelnemers. Meningen worden uitgewisseld, belangen gewogen, principes op 

haalbaarheid getoetst, (vertrouwelijke) relaties geijkt en uiteindelijk compromissen 

gesloten. (Siebers e.a., 2002: 27)

Op het podium verschijnt een mens als functionaris en in de coulissen beweegt de mens 

zich als een belangengebonden actor, maar in de kleedkamer regeren de puur menselijke 

drijfveren. Het vertrouwen in de inter-persoonlijke relatie komt pas aan de orde in de 

kleedkamers. Hier vinden de (re)productie van de menselijke betekenissen plaats die 

voor de uitoefening van de organisatietaken van groot belang zijn, maar die door de 

dynamiek op het podium en in de coulissen, niet in intermenselijke termen worden 

gecommuniceerd. (Siebers e.a., 2002, p27)

Kleedkamers coulissen en podia zijn in een organisatie wel met elkaar verbonden en 

grijpen op elkaar basisvoorwaarden in. De dynamieken van formele verhoudingen, 

belangenuitruil en inter-persoonlijke vertrouwensrelatie zijn met elkaar verweven. Het is 

volgens Siebers e.a. (2002, p28) niet de vraag of alle drie de niveaus aanwezig zijn in 

een organisatie, maar hoe de verhoudingen en krachten tussen de niveaus eruitziet.

Volgens Mintzberg (1992) worden organisaties nu niet meer door één enkele, maar door 

een aantal krachten tegelijk beheerst. De uitkomst van dit krachtenspel wordt beheerst 

door de politieke en culturele verhoudingen in de organisatie. Deze twee krachten 

vormen volgens Mintzberg (2002) het tandem dat samenwerking en concurrentie 

(politieke strijd) regelt. Samenwerking en concurrentie vormen het spanningsveld waarin 

andere krachten vorm en inhoud krijgen. Dit is in tegenstelling tot het eenheid denken 

waar spanning als probleem wordt gezien. Daaruit vloeit het streven voort om 

spanningsvelden op te heffen door de nadruk te leggen op één van de beide polen.

Uit de vorige paragrafen is gebleken dat net als binnen een organisatie, ook in een 

proces er zich een zoektocht afspeelt naar de balans tussen samenwerking en 

concurrentie. In die lijn is te veronderstellen dat samenwerking een beroep doet op de 
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interactieve strategie en dat bij concurrentie de partijen een positionele strategie 

hanteren.

De structuur van de organisatie is het gevolg van de verhoudingen tussen partijen en 

individuen. Met andere woorden, structuur is een stolling van het tijdelijk evenwicht 

tussen die partijen en individuen. Individuen, partijen en het systeem zijn het gevolg van 

een proces van wederzijdse beïnvloeding. (Siebers e.a., 2002: p32) 

Een organisatie kan dus gezien worden al een theater, maar dan een theater met een 

verscheidenheid aan gelaagde actoren en krachten en met een samenspel aan relaties 

tussen actoren. Binnen het theater neemt de menselijke behoefte aan associatie en 

samenwerking het op tegen de eveneens menselijke behoefte om zijn eigenbelang te 

dienen. De verwachting is dat de metafoor ‘organisatie als theater’ inzicht geeft in de 

verhoudingen, krachten en dynamiek die zich afspelen in het proces. 

2.8 Conclusie

De in dit hoofdstuk gebruikte literatuur geeft mij de mogelijkheid verwachtingen uit te 

spreken over de in hoofdstuk één geformuleerde onderzoeksvragen. De eerste deelvraag 

luidt: Hoe verhouden projectmanagement, programmamanagement en 

procesmanagement zich tot elkaar? Op basis van de literatuur kan verwacht worden dat 

de managementvormen vervlochten zijn en dat proces en procesmanagement niet voor 

iedereen dezelfde betekenis heeft. De tweede deelvraag luidt: Wat kenmerkt de aanpak 

van Lysias en welke elementen van procesmanagement zijn daarin terug te vinden? De 

aanpak van Lysias zal in de praktijk geanalyseerd worden. Ik verwacht aan de hand van 

de literatuur dat de ontwerpprincipes van De Bruin een goed uitgangspunt zijn om de 

aanpak van Lysias te analyseren. De ontwerpprincipes moeten er mede voor zorgen dat 

de partijen de interactieve strategie blijven hanteren. Ik verwacht dat men zegt volgens 

de interactieve strategie te handelen, maar in werkelijkheid vervalt in de positionele 

strategie. De derde deelvraag luidt: Waar in het metaforische ‘organisatietheater’ wordt 

er op welke manier invloed uitgeoefend op het proces?

De metafoor ‘organisatie als theater’ geeft de mogelijk de krachten die zich afspelen in 

een organisatie of een proces te plaatsen. Door deze metafoor kan inzichtelijk worden 

gemaakt welke processtrategie in de praktijk waar overheerst en of er een verschil te 

merken is tussen intenties en feitelijk gedrag.
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Hoofdstuk 3: Techniek

In dit hoofdstuk komen de praktijkcasussen en onderzoeksmethode aan bod. Om de 

casussen in een context te kunnen plaatsen zal ik de doelstellingen en activiteiten van 

mijn stagebureau Lysias Consulting Group eerst toelichten.

3.1 Lysias Consulting Group

Lysias bestaat sinds 2000 en is inmiddels een middelgroot bestuurskundig adviesbureau. 

Lysias voert opdrachten uit op het gebied van beleid en organisatie, in proces en inhoud. 

Ministeries, provincies, grotere gemeenten, regio’s, maatschappelijke organisaties en 

private partijen die opereren in het publieke domein zijn de opdrachtgevers. Sinds kort is 

Lysias aangesloten bij de ROA (Raad voor Organisatie-Adviesbureaus). Vanuit drie 

adviesgroepen geeft Lysias invulling aan het organiseren van beleid:

 Mobiliteit, Ruimte & Economie

 Bestuur, Stad & Veiligheid

 Sociaal Maatschappelijke Ontwikkelingen

Gebiedsontwikkeling valt onder de adviesgroep Mobiliteit, Ruimte & Economie. De 

afgelopen jaren heeft Lysias ruime ervaring opgedaan als procesmanager bij 

gebiedsontwikkelingsopdrachten. De opdrachten werden zowel vanuit Lysias Advies als 

vanuit Lysias Interim-management uitgevoerd, beiden zijn onderdeel van Lysias 

Consulting group.

Lysias werkt vrijwel altijd met teams van de opdrachtgevende organisaties. Zo blijft 

kennis in de organisatie en kan de opdrachtgever na afloop zelfstandig verder. De 

organisatie wordt zelf sterker door de samenwerking met Lysias. En Lysias leert op die 

manier ook. Lysias heeft veel expertise ontwikkeld op het vlak van Gebiedsontwikkeling. 

3.2 Inleiding Casussen

Ruimte voor de Vecht

Ruimte voor de Vecht is een van de speerpunten uit het provinciale coalitieakkoord van 

Overijssel: ‘Vertrouwen, verbinden, versnellen’. De provincie Overijssel heeft zich 

hiermee verbonden aan een perspectief voor het Vechtdal. Naast het creëren van ruimte 

voor water staat de ruimtelijke kwaliteit hier centraal. 

In de periode van juli tot november 2007 verzorgde Lysias de projectleiding om te komen 
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tot de ‘Strategische agenda, Ruimte voor de Vecht, gebiedsontwikkeling Vechtdal’. In 

vervolg op deze opdracht, is Lysias Interim-management sinds november 2007 

ingeschakeld om de programmaleiding te verzorgen voor de uitvoering van deze 

strategische agenda. Het programmaplan voor Ruimte voor de Vecht is in mei 2008 

vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Overijssel. 

De programmaleider is verantwoordelijk voor het verder concretiseren van de visie op 

het Vechtdal in 2020. De studie de “Levende Vecht” van het Atelier Overijssel 

(werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit) vormt de basis voor deze visie. Het 

programmateam ‘Ruimte voor de Vecht’ is daarnaast verantwoordelijk voor het oppakken 

van vragen en discussiepunten, het realiseren van projecten en het opstellen van een 

masterplan. Net als bij het opstellen van de strategische agenda is de samenwerking met 

de gebiedspartners cruciaal. 

Het valt op dat de term programma in zowel de naam van het traject ´programma

Ruimte voor de vecht´ als de naam van de leider/manager ´de progammaleider´

terugkomt. De provincie Overijssel heeft Ruimte voor de Vecht de status van programma

gegeven. Dit vanwege het feit dat er onder de noemer Ruimte voor de Vecht 

verschillende projecten gestart zullen worden. Maar de naam programma wil niet zeggen 

dat er geen procesmanagement wordt toegepast.

Ruimte voor de Vecht is een programma van en voor gebiedspartners. Samen met de 

gemeenten Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Zwolle, de waterschappen Velt & Vecht, 

Groot Salland en Regge & Dinkel, Staatsbosbeheer, het Overijssels Particulier Grondbezit 

(OPG), het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) en tal van andere betrokken 

organisaties en ondernemers geeft de provincie Overijssel invulling aan Ruimte voor de 

Vecht. 

De ontwikkeling in het Vechtdal is bij uitstek een opgave die past bij de uitgangspunten 

van gebiedsontwikkeling. De opgaven zijn divers en laten zich beter oplossen door een 

integrale inhoudelijke en procesmatige benadering. Daarnaast is de looptijd lang en zijn 

er veel partijen betrokken bij de realisatie van de opgaven in het gebied.11

Het uiteindelijke resultaat zal een Masterplan, samenwerkingsverklaring, 

uitvoeringsagenda en investeringsplan zijn. Het masterplan is een inhoudelijke 

detaillering en concretisering van de visie. In het masterplan worden beleidsvragen die 

voortvloeien uit de visie uitgewerkt. Waar de visie het ‘wat’ beschrijft (wat willen we), 

                                               
11 Programmaplan Ruimte voor de Vecht
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beschrijft het masterplan het hoe en het waar (waar komen bepaalde ontwikkelingen en 

wat zijn de randvoorwaarden voor realisatie). In de samenwerkingsverklaring staan 

afspraken over de planning, de inzet van middelen (geld en personeel), de communicatie 

en de organisatie. De uitvoeringsagenda bevat de projecten en activiteiten die bijdragen 

aan het realiseren van de visie. En het investeringsplan bevat een benadering van 

kosten, opbrengsten, kostendragers en bijdragen van gebiedspartners. Uit deze 

financiële onderbouwing moet duidelijk worden of er voldoende middelen (van provincie 

en van gebiedspartners) beschikbaar zijn voor het realiseren van de ambities.12

Bij het programma ‘Ruimte voor de Vecht’ maakte ik onderdeel uit van een 

programmateam. Het team staat onder leiding van Carla, senior adviseur van Lysias, en 

bestaat verder uit een secretaresse, een projectsecretaris, een algemeen lid en een 

communicatieadviseur. Naast het observeren en het leren door mee te kijken, heb ik 

regelmatig taken uitgevoerd. Zo maakte ik bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten het 

verslag. 

Gebiedsontwikkeling Midden Limburg 

Midden Limburg beschikt over een uniek leef-, woon- en werkgebied. Het kent een 

dynamisch bedrijfsleven en is strategisch gesitueerd in een Euregionale omgeving met 

Belgisch Limburg en het Roergebied als naaste buren. Er is een grote dichtheid van weg-, 

water-, spoor-, en luchtverbindingen. Maar de symbiose tussen stad en ommeland staat 

onder druk. Krimp in het buitengebied, druk, toenemende congestie en concurrentie 

vanuit stedelijke metropolen van buiten Midden Limburg zetten de stedelijke vitaliteit en 

de leefbaarheid van het platteland onder druk. Om die reden slaan bestuurders, 

raadsleden en ondernemers van Midden Limburg de handen ineen.13

Het atelier Midden Limburg is opgericht waar Lysias verantwoordelijk is voor de 

procesbegeleiding bij Gebiedsontwikkeling Midden Limburg. De partners in het proces, en 

de dragers van het programma, zijn de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, 

Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert, samen met de provincie Limburg. 

Uitgangspunt van de verkenning, én van het ‘snelkookpanproces’ is volwaardigheid en 

gelijkwaardigheid van elk van de partners, los van omvang of investering. Centraal staat 

de gezamenlijke meerwaarde van regionale samenwerking. 

                                               
12 Programmaplan Ruimte voor de Vecht
13 Regiovisie Midden-Limburg



33

De kern van het proces wordt aangeduid als een ‘snelkookpan’. Er is een ontwerpproces

opgesteld14 en dat heeft in juni 2008 geresulteerd in:

 een gezamenlijke visie

 een gezamenlijk uitvoeringsprogramma rond een beperkt aantal projecten van 

bovenlokale, regionale betekenis: de ‘snelkookplan’

 een financieringsstrategie, verbinding van kostendragers en –makers met 

heldere businesscases op het niveau van elk van de projecten én van het 

gehele programma

 met die businesscases, met inzicht in de financiering, rendementen, 

opbrengsten en maatschappelijke kosten en de verdeling over de publieke 

partijen, maatschappelijke en private partijen

 op basis daarvan, een samenwerkingsovereenkomst tussen de realiserende 

publieke en private partijen.

Voor de ontwikkeling van het programma worden de principes van regionale 

gebiedsontwikkeling15 gevolgd:

 Geen beleidsontwikkeling, maar concrete programmering en ontwikkeling van 

slagkracht met markt, maatschappelijke partijen en de overheden

 Integrale programmering, met infrastructuur, leefmilieu en regionale 

economie, welzijn en ruimtelijke projecten, in balans

 Selectie van een beperkt aantal bovenlokale, regionale projecten, geen 

doublures of doorkruising van lopende krachtige allianties 

 Een afgewogen programma dat voor iedereen een directe maatschappelijke 

meerwaarde heeft.

De drie fasen in het proces worden steeds besloten met onder meer een ontmoeting met 

de colleges en gemeenteraden van de gemeenten in Midden-Limburg onder leiding van 

prof. dr. Riek Bakker. Riek Bakker is een gezaghebbende landschapsarchitect en in deze 

opdracht actief als adviseur op het gebied van strategische planvorming in de ruimtelijke 

ordening. 

Het atelier is het hart van het proces. De partners nemen aan het atelier deel met hun 

‘beste man of vrouw’, op basis van gelijkwaardigheid. De deelnemers werken in het 

atelier als een ongedeeld team, zonder last of ruggespraak, als ambassadeur richting de 

                                               
14 Plan van Aanpak ‘Atelier Midden Limburg’ : Een snelkook pan in een snelkookpan. 
15 Plan van Aanpak ‘Atelier Midden Limburg’ : Een snelkook pan in een snelkookpan.
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eigen organisatie en liaison in zowel de inhoudelijke ontwikkeling van het programma als 

het proces.16

Riek Bakker (Financieel Dagblad, 05-11-2007): ”Onze opdracht is een aantal gemeenten 

in Limburg te helpen bij het bepalen van een overkoepelde regiovisie. Samen moeten ze 

een horizon schetsen en daar een paar duidelijke punten - projecten - op plaatsen. Uit 

die projecten moeten maakbare resultaten komen, die worden ondersteund door een 

businesscase waarmee ondernemers die willen investeren in zee gaan. Deze smeltkroes 

gaat in een snelkookpan, zodat alle betrokkenen in het aanstaande halfjaar bepalen of en 

hoe ze mee gaan doen. Wat wij in feite doen is diverse partijen bij elkaar zetten en het 

vuurtje onder de pan een beetje opstoken”.

De opdracht van Lysias heet ‘procesbegeleiding bij de Gebiedsontwikkeling Midden 

Limburg’. De adviseurs van Lysias maken tijdens de begeleiding van het proces gebruik 

van procesmanagement. In mijn optiek is het onderscheid tussen begeleiding en 

management in dit geval voornamelijk taalkundig. In deze opdracht nemen de adviseurs 

Frans (senior) en Frank (medior) de procesbegeleiding voor hun rekening. Ik spreek in 

de rest van het onderzoek over procesmanagers in plaats van procesbegeleiders. 

Ik heb in het atelier het proces en de ontwikkeling van dichtbij kunnen meemaken. Ik 

ben getuige geweest van het vuurtje dat werd opgestookt zoals Riek Bakker dat

formuleerde in het Financieel Dagblad. Ik heb bij deze opdracht veel kunnen observeren

doordat ik een beperkt aantal taken kreeg toegewezen en veel overleggen kon bijwonen.

Het is een ambitieuze opdracht vanwege het feit dat de verschillende fases erg kort op 

elkaar volgen, de naam snelkookpan is mede daardoor terecht. In zeer korte tijd zal een 

uitgebreid masterplan geschreven worden waar zeven gemeenten mee instemmen. Dat 

terwijl de samenwerking tussen de zeven gemeenten voorheen niet als vanzelfsprekend 

was. Al met al een uitdagende opdracht voor Lysias.

3.3 Methode van onderzoek

In deze paragraaf zet ik uiteen wat mijn onderzoeksmethode is, hoe de cases zijn 

geselecteerd en hoe de dataverzameling heeft plaatsgevonden.

Onderzoeksmethode

Ik maak voor het onderzoek gebruik van twee onderzoekstechnieken: participerende

observatie en een documentanalyse. Tijdens mijn stage heb ik me volop verdiept in de 

                                               
16 Plan van Aanpak Midden Limburg
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gebiedsontwikkelingsopdrachten. Ik heb met een frisse blik en met de literatuur in mijn 

achterhoofd de opdrachten van dichtbij kunnen observeren. Maar ik observeerde niet 

alleen, ik maakte ook deel uit van de organisatie. Dus een participerende observatie is de 

best passende omschrijving van mijn rol. 

De definitie van participerende observatie wordt door Hofland & Hofland (1995: p18) 

omschreven als ‘het proces waarin een onderzoeker een veelzijdige en lange relatie met 

een gemeenschap tot stand brengt en onderhoudt in een natuurlijke setting met een doel 

wetenschappelijke kennis over die gemeenschap te ontwikkelen. Volgens Boeije (2005: 

p55) is de acceptatie door de onderzochte personen van belang voor het slagen van de 

onderneming. Voor mijn onderzoek was dat zeker het geval.

Participerende observatie is een paraplu begrip voor diverse methoden van 

informatievergaring, dat wil zeggen dat de onderzoeker observaties verricht, toekijkt 

terwijl andere dingen doen, meeloopt met personen, deelneemt aan hun bezigheden, 

stukken leest hulp verleent of klusjes doet, gesprekjes voert en interviews houdt 

(Delamont, 2004). Deze beschrijving komt overeen mijn methoden van 

informatievergaring en mijn stagewerkzaamheden.

De methode vraagt veel aandacht en concentratie van de onderzoeker. De onderzoeker is 

insider en outsider tegelijk, doet mee en neemt waar, participeert en maakt 

aantekeningen (Boeije, 2005: 56). Zo heb ik mijn rol ook ervaren. Ik maakte tijdens of 

achteraf aantekeningen van mijn observaties.

De onderzoeksmethode sluit aan bij het uitgangspunt van mijn onderzoekperspectief, het 

functionalistische paradigma. Binnen het functionalistische paradigma worden er onder 

andere verklaringen gezocht in de interactie tussen de organisatie en haar omgeving. 

Een participatieve observatie geeft daarover inzicht.  Tijdens de observatie heb ik 

voornamelijk gekeken naar de volgende punten:

 De interactie tussen de procesmanager en omgeving.

 Interactie tussen teamleden onderling

 Het ontstaan van en omgaan met uiteenlopende meningen en belangen van de 

deelnemers aan het proces

Het ging in deze bovengenoemde situaties om wat gezegd werd in welke onderdelen van 

het organisatietheater. Zowel de verbale als non-verbale communicatie zijn geobserveerd 

en in de notities opgenomen. Ik heb ook specifiek gelet op de momenten waarop
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elementen van project-, programma- of procesmanagement zichtbaar werden. Van 

gesprekken in de auto tot de presentatie van de voorlopische uitkomsten van de 

gebiedsontwikkeling, alle momenten in het theater zijn geobserveerd.

        

De bestudeerde overleggen bestaan uit: kernteam, projectteam, stuurgroep. Bij 

Gebiedsontwikkeling Midden Limburg heb ik ook de ‘2e dag van Midden Limburg’

bijgewoond, daar waren meer dan honderd betrokkenen uit de regio bijeen om de 

ontwikkelingen van het atelier te volgen. Een podium bij uitstek. 

Naast de participerende observatie heb ik een documentanalyse uitgevoerd. Lysias heeft 

haar aanpak omschreven in onder andere plannen van aanpak. Daarnaast zijn er 

verslagen van bijeenkomsten en tussentijdse eindproducten. Bovendien zijn er de laatste 

jaren rapporten over gebiedsontwikkeling verschenen waarin succesfactoren en 

aanbevelingen worden gegeven.

Selectie cases

Lysias is een middelgroot adviesbureau en beweegt zich op diverse terreinen. 

Gebiedsontwikkeling is daar één van. Er was om die reden niet echt sprake van een 

keuze bij het bepalen van de opdrachten waarin ik zou gaan meelopen. Mede vanwege 

de bereidheid van de adviseurs om mij te begeleiden en het stadium waarin de 

opdrachten verkeerde, heeft Lysias doen besluiten om mij te betrekken bij ‘Ruimte voor 

de Vecht’ en ‘Gebiedsontwikkeling Midden Limburg’. Beide opdrachten draaide op dat 

moment op volle toeren.

Dataverzameling en interpretatie

Mijn observatie- en gespreksnotities waren de input van mijn observatiedagboek. Naast 

de participerende observatie is een uitgebreide documentanalyse uitgevoerd. Zo wordt er 

een combinatie gemaakt van subjectieve en meer objectieve data. 

De eerste weken ben ik voornamelijk exploratief (open) te werk gegaan. Dat betekent 

dat ik met een zo open mogelijk vizier de opdrachten ben ingegaan. Na een aantal weken 

hebben mijn onderzoeksvragen vorm gekregen en is er een focus aangebracht zodat de 

observaties ook daadwerkelijk de deelvragen zouden dienen. Het laatste deel had een 

meer toetsend (gesloten) karakter. Deze werkwijze komt overeen met de visie van 

Eisenhardt (1989). Namelijk dat het verstandig is bij een casusonderzoek te starten met 

een open benadering. Daarmee voorkom je dat er waardevolle informatie over het hoofd 

wordt gezien doordat je theoretische perspectieven of vooronderstellingen je beperken 

bij het verzamelen van de data (Eisenhardt, 1989, p.536).
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Bij het analyseren van de data wordt zowel conflicterende als gelijkgestemde literatuur 

gebruikt. Het toetsende deel van het onderzoek zorgt ervoor dat er meer generaliserende 

uitspraken gedaan kunnen worden.
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Hoofdstuk 4: Stuk

In dit hoofdstuk wordt de data - bestaande uit het observatienotities en relevante 

documenten - geanalyseerd. De data wordt vertaald naar geordende resultaten. De 

resultaten worden per theaterlaag weergegeven. Ik de paragrafen met een omschrijving 

van een eerste kennismaking met de verschillende lagen van het organisatietheater. In 

paragraaf 4.4 wordt de werkwijze van Lysias belicht binnen verschillende onderwerpen 

waar theorie en praktijk van procesmanagement bij elkaar komen. Ditmaal niet specifiek 

vanuit het de metafoor ´oganisatie als theater´. Om de data te plaatsen wordt in dit 

hoofdstuk een aantal keer teruggegrepen op het theoretische kader uit hoofdstuk twee.

4.1 De kleedkamer

“Ik heb voorafgaand aan de 3e dag van Midden Limburg het hele weekend druk gebeld 

om de provincie mee te krijgen.” Frans, procesmanager Lysias

Het eerste kleedkamergesprek dat indruk op me maakte was tijdens een wandeling met 

de leden van het atelier in Midden Limburg. Een ambtenaar van de gemeente Echt-

Susteren vertelde mij dat Riek Bakker (supervisor) goed weet wat de kansen in Midden 

Limburg zijn, “Anders was ze er nooit aan begonnen” aldus de ambtenaar. Ze heeft 

volgens de ambtenaar de kans van slagen deels in het informele gepeild voordat ze 

begon aan de opdracht. Terwijl ik me zelf in een kleedkamer bevind, hoor ik over het 

gebruik van de kleedkamers door Riek Bakker. De korte wandelingen met de atelierleden 

leveren interessante informatie op. De atelierleden waaieren dan uiteen en bespreken het 

reilen en zeilen in het atelier. Er vinden elke pauze tal van kleedkamer gespreken plaats. 

Ik besluit mijn ogen en oren ook in deze situaties open te houden. 

Plusjes

Tijdens individuele kennismakingsgesprekken met de ambtenaren in het atelier komt 

naar voren dat zij van mening zijn dat zij zich in een lastige positie bevinden17. De 

burgers hebben veel te zeggen en dat staat ‘goed’ beleid in de weg. Daarnaast is er nog 

een ander punt dat naar voren komt. Gebiedsontwikkeling vraagt om samenwerking, 

zowel tussen provincies en gemeenten als tussen gemeenten onderling. In het verleden 

hebben gemeenten gestreden voor het eigen hachje en ze zijn geneigd dat te blijven 

doen. De ‘what’s in it for me’ mentaliteit lijkt diep ingebakken. Met andere woorden: de 

ambtenaren, die in het atelier fungeren als afgevaardigden van de deelnemende 

                                               
17 Zie bijlage 1, dinsdag 1 april Midden-Limburg
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gemeenten, geven zelf aan dat gemeenten gewend zijn de positionele strategie te 

hanteren. Terwijl nu anders van ze gevraagd wordt.

Weerstand

In beide mondelinge verslagen van de adviseurs van Lysias over bepalende 

bijeenkomsten eind juni, komt de weerstand aan bod18. Zowel in Overijssel als in Midden 

Limburg was het moment bereikt waarbij bestuurders gevraagd werd zich te scharen 

achter de gebiedsvisie. Uit de mondelinge verslagen blijkt dat de kleedkamer een 

belangrijke rol speelde bij het succes van de bijeenkomsten. 

In Limburg vormde op het laatste moment de provincie het struikelblok. De 

procesmanagers hebben in het weekend voor de cruciale bijeenkomst vele 

telefoongesprekken moeten voeren om de provincie alsnog mee te krijgen. In Overijssel 

was de belangrijke bijeenkomst gecombineerd met een excursie. De procesmanager had 

er bewust voor gekozen eerst een excursie onderdeel te plannen alvorens het overleg 

begon. Voor het overleg begon waren de hete hangijzers al besproken en de bijeenkomst

verliep vervolgens uiterst soepel.

De weerstand is mede overwonnen doordat in de ‘kleedkamers’ (telefoongesprekken en 

onderonsjes tijdens excursies) de plooien zijn gladgestreken. Vanuit de kleedkamers 

wordt er veel invloed uitgeoefend op de voortgang, zonder dat de inhoud afzwakt. 

Volgens de De Bruijn e.a. (2002) is de voortgang van cruciaal belang bij het ontwerpen 

van het proces.

4.2 De coulissen

“Het integreren van provinciale belangen was het meest lastige aan deze opdracht.”

Carla, procesmanager Lysias

De coulissen waren goed te herkennen tijdens de vele besprekingen in Limburg. Tijdens 

het eerste projectgroepoverleg waar ik aanwezig was kregen de afgevaardigde 

ambtenaren het woord om te horen wat er speelt bij de gemeenten. De grote politieke 

betekenis van het project werd al snel duidelijk.

Achterban

In de coulissen wordt er tijdens discussies diverse malen gerefereerd aan de 

beleidsbepalende rol van de gemeenteraad. “Ik heb met een raad te maken”19 is in zowel 

                                               
18 Zie bijlage 1, Gesprek Carla op 28 juni over Excursie en Breed Bestuurlijk Overleg OverijsselV
19 Zie bijlage 1, Overleg 2 april Midden-Limburg & Breed Bestuurlijk Overleg 21 april Overijssel    
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Overijssel als Midden Limburg een veelgehoorde uitspraak. De raden zullen uiteindelijk 

goedkeuring moeten geven en het is er om die reden belangrijk dat de ambtenaren met 

een voorstel komen waar de raad het mee eens is, waar genoeg ‘plusjes’ in zitten. Dit is 

de spagaat waar de deelnemers aan het proces in terecht kunnen raken. Ze moeten 

balanceren tussen het geven en nemen dat gepaard gaat met samenwerken en enigszins 

eenzijdige blik van de gemeenteraden. Van Twist (2005) heeft in onderzoek aangetoond 

dat bij procesmanagement de spanning zich vooral bij de deelnemende partijen intern 

voordoet. Dat is wellicht de reden dat Riek Bakker, zoals in de alinea hierboven 

omschreven wordt, constant op de hoogte gehouden wil worden van de interne perikelen 

bij de gemeenten en zich om die reden responsief opstelt20.

Taal

Tijdens de bijeenkomsten achter de schermen wordt gesproken over ‘masseren’, 

‘reparatiewerk’, ‘piket paaltjes slaan’ en ‘beelden scherp stellen’ als het gaat over de 

omgang met de bestuurders in de colleges en raden van voornamelijk gemeenten. De 

taal verraadt dat het gaat om een politiek spel. Riek Bakker hamert tijdens diverse 

overleggen op het samenwerken. De ‘ruifperceptie’21 moet weggenomen worden bij 

gemeenten. De perceptie dat er een grote zak geld boven de tafel hangt waar iedere 

partij zoveel mogelijk uit moet zien te plukken. Ze zet haar betoog kracht bij door 

gedreven te spreken in termen als ‘we hebben elkaar nodig’, ‘we moeten los van 

belangen denken’ en ‘we moeten het samen doen’. Ook in Overijssel wordt het belang 

van samenwerking tijdens de bijeenkomsten telkens benadrukt, in dat geval door de 

gedeputeerde in de rol van gespreksleider.

Provincie

De provincie is vaak de initiator bij gebiedsontwikkeling. Met de invoering van het ILG 

(Investeringsbudget Landelijk gebied) is daartoe aangestuurd. Uit diverse rapporten22

blijkt dat de provincie nog zoekende is naar de regierol. De provinciale rol verandert van 

toetsen naar ontwikkelen en van kijken naar doen. De provincie heeft besluitvorming in 

een hiërarchie moeten verschuiven naar besluitvorming in een netwerk. Deze 

omschakeling is nodig om gebiedsontwikkeling en ook procesmanagement succesvol te 

laten plaatsvinden. Bij gebiedsontwikkeling staat de provincie niet langer boven de 

partijen, maar ertussen. In de praktijk blijkt die rol voor provincies lastig in te vullen. Er 

                                                                                                                                                  

20 Zie bijlage 1, overleg 23 april Midden-Limburg
21 Zie bijlage 1, overleg 16 april Midden-Limburg
22 - Commissie Lokker, De provincie als publieke ontwikkelaar, 2005. Rol en ambitie van  provincies in 

het landelijk gebied.
- Commissie De Graaf, Kansen verzilveren, 2005. Eindrapportage Visitatiecommissie ILG.
- Raad landelijk gebied, Achter open deuren, 2007. Provinciale regierol bij gebiedsontwikkeling.



41

is een cultuuromslag nodig. Uit de rapporten blijkt dat het vaak ontbrekende bestuurlijk 

lef noodzakelijk is en dat de uitvoeringorganisatie nog niet voldoende is toegerust. Deze 

rapporten zijn een aantal jaren geleden geschreven. Echter uit de ‘Dialoog 

Gebiedsontwikkeling’, een door Lysias georganiseerde bijeenkomst waar de rol van 

provincies binnen gebiedsontwikkeling is besproken, bleken dezelfde kwesties nog te 

spelen. In dat overleg kwamen dezelfde punten naar voren als in de rapporten 

beschreven zijn. De provincies zijn er nog niet, maar ze zijn onderweg. Al moet erbij 

vermeld worden dat er niet over ‘de’ provincie gesproken kan worden omdat het om een 

dusdanig groot orgaan met verschillende lagen gaat. Ook de provincies en de diensten 

daarbinnen verschillen onderling.

Zo vertelde Carla dat ze vooral in het begin veel moeite moest doen om iedereen binnen 

de provincie Overijssel op één lijn te krijgen23. En in Limburg ontstond de weerstand 

vanuit de provincie niet tijdens het begin van het proces, maar vlak voor de 3e dag van 

Midden Limburg24. Dit in de wetenschap dat in beide casussen de provincie de 

opdrachtgever is. Het samenbrengen en integreren van de provinciale belangen blijkt in 

beide opdrachten een belangrijke en lastige opgave. 

4.3 Het podium

“Of wordt hier in Limburg de echte discussie pas gevoerd na de bijeenkomst met een 

pilsje in de hand?”

Riek Bakker tijdens 2e dag van Midden Limburg 

Mijn eerste confrontatie met het podium beleefde ik in Overijssel, het ‘Breed Bestuurlijk 

Overleg (BBO)’. De verschillende ‘toneelspelers’ houden zich erg op de vlakte en zetten 

hun belangen en visie uiteen. Van echte interactie is nog weinig sprake in het begin.

Wanneer de bestuurders om een grote kaart van het gebied komen staan, ontstaat er 

dynamiek. Langzaam worden de belangen zichtbaar. Maar er lijkt een rem op te zitten. 

De gespreksleider van de provincie Overijssel moet scherp samenvatten omdat zo de 

contouren van de belangentegenstellingen zichtbaar worden, maar slaagt daar niet in. Ik 

ben gevraagd het verslag te maken van het overleg en dat valt door de politieke 

gevoeligheid niet mee.

Podiumvrees

Op de 2e dag van Midden Limburg, een onmiskenbaar podium, openbaart Riek Bakker 

haar zorgen over het feit dat de reacties zo positief en mild zijn. Terwijl er toch 

                                               
23 Zie bijlage 1, gesprek Carla 8 mei
24 Zie bijlage 1, Adviesgroep Overleg Lysias 26 juni
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ingrijpende en nieuwe dingen worden gepresenteerd. Ze vraagt zich af of “hier in 

Limburg de echte discussie pas gevoerd wordt na de bijeenkomst met een pilsje in de 

hand”25. Maar ze wil er nu in alle openheid over spreken. Blijkbaar geven de aanwezigen 

de voorkeur aan de kleedkamer en coulissen. In haar presentatie probeert ze de 

aanwezigen te prikkelen met plaatjes over samenwerking tussen de gemeenten uit het 

verleden en de voorwaarden voor samenwerking ten behoeve van gebiedsontwikkeling 

Midden Limburg. Op de titelpagina is een tekening te zien uit deze presentatie, 

gemeenten roeien tegen elkaar in.

De inleiding van deze paragraaf geeft een beeld van bestuurders in Overijssel die aan het 

aftasten zijn. De bestuurders waren voorzichtig met hun standpunten. Het aftasten kan 

duiden op podiumvrees. Echter, de bijeenkomst was uiteindelijk vruchtbaar doordat er 

een aantal richtinggevende uitspraken zijn gedaan.

4.4 Het theatergezelschap Lysias

“Bij weinig weestand is het proces sterk of de inhoud zwak.” Frans, procesmanager

Lysias

In deze paragraaf zijn de resulaten niet specifiek vanuit het de metafoor ´oganisatie als 

theater´ weergegeven. De werkwijze van Lysias wordt belicht binnen verschillende 

onderwerpen waar theorie en praktijk van procesmanagement bij elkaar komen.

Procesmanagement als begrip

In beide casussen heb ik begrippen van verschillende managementmethoden horen 

langskomen. In de plannen van aanpak staat zowel ’procesmanagementtaal’ als 

‘projectmanagementtaal’. Met het laatste wordt de projectorganisatie uitgelegd. Tijdens 

mijn observaties heb ik de populariteit van projectmanagement waargenomen. In een 

‘kleedkamer’ sprak ik met een ambtenaar waar hij zijn enthousiasme uitsprak over 

projectmanagement. Toen ik begon over procesmanagement gaf hij niet thuis. In zijn 

gemeente wordt projectmanagement veel toegepast. Hij is van mening dat het voor 

Gebiedsontwikkeling Midden Limburg ook bruikbaar is. Carla zei daarover: “na een cursus 

projectmanagement plakt men vervolgens overal hetzelfde label op, dan weten ze in 

ieder geval wat ze moeten doen”. Het woord procesmanagement is in de plannen van 

aanpak wel, maar tijdens het proces niet in mijn bijzijn gevallen. 

Zoals in paragraaf tabel 2.1 duidelijk wordt is procesmanagement een zoektocht waarbij 

gedurende de reis de bestemming steeds meer zichtbaar wordt. Ik heb in alle lagen van 

                                               
25 Zie bijlage 1, 2e dag van Midden-Limburg
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het organisatietheater de onzekerheid over de volgende stap, de ontwikkelingen en het 

eindresultaat gemerkt. Van een onderling gesprek tussen kernteamleden tot een overleg 

tussen gemeentesecretarissen26. 

Actoranalyse

Het is mij opgevallen dat de deelnemers aan het proces voornamelijk in de coulissen en 

kleedkamers worden geanalyseerd. Zoals eerder gezegd willen de deelnemers ‘plusjes’ 

zien aan het einde van het verhaal. Ook al doen de procesmanagers en de supervisors er 

alles aan om de deelnemers de ‘plusjes’ van de regio te laten tellen en niet de ‘plusjes’

van de individuele deelnemer.

De plusjes zijn niet zelden het verlengde van de kernwaarden (of core values) van een 

deelnemer. De kernwaarden die volgens De Bruijn beschermd moeten worden tijdens het 

proces. Anders bestaat het risico dat een deelnemer terug deinst wanneer de

kernwaarden worden aangetast. Een voorbeeld van die kernwaarden in Overijssel is het 

perspectief voor het toerisme van een gemeente. Vanuit dat oogpunt is de 

bevaarbaarheid van de rivier de Vecht een belangrijke waarde. Zo heeft elke 

actor/deelnemer zijn kernwaarden en andere waarden die in het begin van het proces in 

kaart worden gebracht. In Overijssel is een ‘stakeholdersanalyse’ uitgevoerd. En in 

Midden Limburg heeft Riek Bakker een ronde langs de gemeenten gemaakt om de 

contouren te verkennen van een regionaal uitvoeringsprogramma.

De Bruijn e.a. (2002: 77) stelt dat de actorenscan of stakeholdersanalyse niet alleen aan 

het begin van het proces uitgevoerd dient te worden, maar ook gedurende het proces: 

een continue actorenscan. Tijdens het proces maken deelnemers een leerproces door. Ze 

maken kennis met standpunten van anderen. De standpunten zullen zich ontwikkelen en 

ook nieuwe informatie heeft invloed. De uitkomst van de eerste actoren scan is dus 

enigszins verouderd na verloop van tijd. 

Het ontwerp

Het ontwerp van beide casussen kent vele elementen van procesmanagement zoals is 

gedefinieerd in het boek van De Bruijn e.a. (2002). Er is een relatief onafhankelijke 

procesmanager aangesteld. In beide gevallen zijn dat de adviseurs van Lysias. Beide 

procesmanagers zijn begonnen met oriënterende gesprekken. Ze zijn het veld ingestapt 

en hebben een actoranalyse gemaakt. In samenspraak met de partijen in het veld is er 

overeenstemming bereikt over het inrichten van het proces. In de plannen van aanpak is 

te lezen hoe de processen zijn opgetuigd. Zo is er een stuurgroep met zware personele 

                                               
26 14 april op provinciehuis Overijssel & Gemeente Secretarissen overleg 21 mei  
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bezetting opgericht, zij houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en bepalen de 

inhoud. Daarnaast is er een projectgroep, zij hebben de kennis van belangen, maar zijn 

voornamelijk uitvoerend bezig. Er zijn overeenkomsten tussen het procesmanagement 

van De Bruijn en de manier hoe Lysias te werk gaat. 

Naast de overeenkomsten met het procesmanagement van de Bruijn zijn er ook een 

aantal elementen te ontdekken die verschillen. Zo zijn de Bruijn e.a. van mening dat de 

openheid – als één van de ontwerpprincipes – gewaarborgd moet zijn tijdens het proces. 

Het is mij opgevallen dat de procesmanagers in beide opdrachten graag snel naar 

commitment van de deelnemende parijen toewerken. Op de derde dag van Midden 

Limburg waar de globale plannen gepresenteerd werden, wilden de procesmanagers dat 

de burgemeesters van de deelnemende gemeenten op het podium verschenen om hun 

commitment te tonen. De procesmanagers lijken een ‘point of no return’ te willen 

creëren. Bij Ruimte voor de Vecht deed zich een vergelijkbaar geval voor. Tijdens een 

overleg met het projectteam vroeg men om een document waarin de conclusies of 

richtinggevende uitspraken van bestuurlijke overleggen in kwamen te staan. Het lijkt of 

de betrokkenen de voortgang willen vastleggen.

De Bruin e.a. (2002: 136) benadrukken dat uitstel van commitment van waarde kan zijn 

voor het proces. Zij geven aan dat de partijen niet de indruk mogen krijgen dat hun 

participatie impliceert dat zij worden ingekapseld in een besluitvormingsproces. Dat het 

te nemen besluit eigenlijk al vaststaat en dat zij dit door hun deelname mede 

legitimeren. Intuïtief lijkt het noodzakelijk de partijen tussentijds te committeren. Zo zijn 

er tussentijdse resultaten zichtbaar en worden de partijen in een richting gedwongen. 

Dat lijkt daadkrachtig, maar kan in werkelijkheid als bedreigend voelen voor de partijen 

in het proces. Als commitments uitgesteld mogen worden, is er de mogelijkheid voor 

partijen zich niet te commiteren als er een inhoudelijke beslissing wordt genomen. Door 

dit ontwerpprincipe voorkom je dat het proces wordt ervaren als een fuik.

Kernwaarden

Tijdens een ‘Breed Bestuurlijk Overleg’ in Overijssel van 21 april kwam de 

bevaarbaarheid van de rivier de Vecht ter sprake. Voor de gemeenten Dalfsen en Ommen 

is de bevaarbaarheid van de Vecht een toeristische trekker. Ontwikkelingen waardoor de 

bevaarbaarheid in het geding komt zien zij niet zitten. De bestuurders van de twee 

gemeenten namen daarover een ferm standpunt in. De voorzitter van het bestuurlijk 

overleg grijpt in na de opmerkingen door te melden dat “standpunten hier niet worden 

ingenomen” en dat ze “anders beter naar huis kunnen gaan”. De reactie van de 

voorzitter lijkt sterk op de inschakeling van hiërarchie als defensieve routine zoals deze is 
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omschreven in paragraaf 2.5. De kernwaarden worden hier in onvoldoende mate 

beschermd. Bovendien was de voorzitter een gedeputeerde van de provincie Overijssel 

die hiermee de gelijkwaardige netwerkrelatie tussen de partijen doorbrak. Volgens 

Carla27, senioradviseur Lysias, is die gelijkwaardigheid nodig voor succesvolle 

gebiedsontwikkeling. Ook in de procesmanagementliteratuur wordt een netwerk verkozen 

boven een hiërarchische verhouding. De kernwaarden moeten volgens de Bruin (2002) 

beschermd worden omdat partijen anders uit het proces kunnen stappen. En dat moet 

voorkomen worden. 

Exit-regels

Exit-regels zijn regels die de partijen de mogelijkheid geven het proces te verlaten. De 

drempel om tot het proces toe te treden wordt hierdoor verlaagd en het risico voor 

deelnemende partijen wordt zo gereduceerd. Voor de procesmanager is het uiteraard 

zaak ervoor te zorgen dat partijen geen gebruik maken van de regelingen. (De Bruijn 

e.a., 2002).

In midden Limburg wordt de exit-regel expliciet genoemd in het plan van aanpak:

“Op het snijvlak van de fasen, en aan het eind, worden de colleges en raden 

geraadpleegd om de voortgang te ijken. Aan het eind van de rit vindt een formele 

toetsing plaats met elk van de partners. Daarmee wordt op het einde van dit proces 

(na al de drie stappen, in mei-juni) expliciet de mogelijkheid geboden om in of uit 

het proces van samenwerking te stappen.”

Er staan in het plan van aanpak van Ruimte voor de Vecht geen expliciete exit-regels.

Procesontwerp als resultaat van onderhandeling

In Midden Limburg heeft Riek bakker eerst geïnventariseerd wat de kansen van slagen 

zijn in het gebied. Of zoals in het plan van aanpak staat vermeld: ‘de contouren zijn 

verkend voor een regionaal uitvoeringsprogramma’ door gesprekken te voeren met 

colleges en raden. In het plan van aanpak staat over die verkenning het volgende:

 of er een basis is voor een dergelijk programma

 of de urgentie voor elke partij groot genoeg is om inhoudelijke en procesmatige 

afspraken te maken ter invulling van de regionale samenwerking

 hoe, als het antwoord op deze vragen bevestigend is, een dergelijk proces eruit 

ziet.

                                               
27 Zie bijlage 1, gesprek Carla 8 mei
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En ook in Overijssel is er door Carla een ronde langs de stakeholders gemaakt waarin 

ook het procesontwerp is besproken. In overleggen heeft het ontwerp verder vorm 

gekregen. In beide gevallen is ‘onderhandeling’ een te zware term. Er kan vastgesteld 

worden dat de partijen er intensief bij zijn betrokken. 

Omgevingsmanagement

In het procesontwerp van zowel Overijssel als Midden Limburg, zijn er momenten 

ingelast waarop de raden en staten geïnformeerd worden of waar om een 

(tussen)producten worden opgeleverd. De Bruijn e.a. (2002) omschrijft dit als 

impressiemanagement en het maakt daarmee onderdeel uit van omgevingsmanagement.

Er wordt bij het informeren van derden veel aandacht besteed aan de ontvangers van 

informatie.

Belang communicatie

Met teksten als ‘de achilleshiel van het proces is communicatie’ en ‘de communicatie 

strategie is gebaseerd op het vergroten van het verkrijgen van draagvlak en daarmee 

vergroten van tijdwinst en uitvoerbaarheid van het programma’ wordt het belang van 

communicatie aangehaald in de plannen van aanpak. 

Metaforen

Er wordt in Midden Limburg gebruik gemaakt van de metafoor ‘snelkookpan’. Het gebruik 

van deze metafoor zorgt voor een excuus om ‘het vuurtje op te stoken’ en ‘de druk hoog 

te houden’. Ik merkte dat er tijdens het proces ambtenaren geregeld opmerkten dat het 

allemaal erg snel ging. Anderen herinnerden hen dan aan het feit dat ze onderdeel waren 

van een snelkookpan. De snelkookpan is bewust gekozen bij een proces dat volgens Ben 

Koopman28 (directeur Lysias) eigenlijk helemaal niet kan in de tijd die ervoor staat. 

Project-, programma- en projectmanagement

De procesmanagers van Lysias beschrijven in het plan van aanpak de werkwijze. Daarin 

schemeren de managementmethoden door die worden gebruikt bij het project of proces.

Als je op zoek gaat naar de managementmethoden dan valt op dat er - los van het 

procesmanagement - een projectorganisatie moet functioneren om het proces mogelijk 

te maken. Om die reden zijn facetten als een planning en financiën terug te vinden in het 

plan. Beide kenmerken die thuishoren bij het projectmanagement.

                                               
28 Kleedkamergesprek na de dialoog gebiedsontwikkeling 
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Ruimte voor de Vecht heeft binnen de provincie Overijssel de status van Programma 

gekregen en om die reden is de naamgeving aangepast van project naar programma. De 

naam programma is op den duur terecht aangezien uiteindelijk als onderdeel van het 

programma een aantal projecten zullen starten. Programmamanagement komt dan aan 

bod.

Zoals uit de resultaten uit in dit hoofdstuk is gebleken, zijn er veel elementen van 

procesmanagement terug te vinden in de bestudeerde casussen. Procesmanagement 

termen vallen wel, maar er wordt niet specifiek over procesmanagement of over het 

procesontwerp gesproken. De ‘kritiek’ op de procesbenadering is ook te horen. Zowel 

procesmanagers als ambtenaren en wethouders, geven aan dat het uiteindelijk toch om 

de inhoud gaat. In Overijssel hebben de bestuurders in de initiatieffase zelfs aangegeven 

eerst over de inhoud te willen praten alvorens er over het proces gesproken wordt29.

                                               
29 Zie bijlage 1, gesprek Carla 8 mei
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Hoofdstuk 5: Recensie 

5.1 Inleiding

De doelstelling van deze scriptie is om aan de hand van het procesmanagement van 

Lysias de praktijk te beschrijven, te analyseren en te vergelijken met de literatuur over 

procesmanagement met het oog op theorievorming. In dit hoofdstuk wordt duidelijk in 

hoeverre ik erin ben geslaagd de doelstelling te halen. 

Ten behoeve van het behalen van de doelstelling heb ik de theatermetafoor gebruikt om 

daarmee grip te krijgen op de machtsvraag. De machtsvraag is de vraag waar in het 

proces welke invloed op het proces wordt uitgeoefend. Door het uitvoeren van een 

participerende observatie is de data verkregen. In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten 

aan de orde gekomen. In dit hoofdstuk worden de deelvragen beantwoord en wordt tot 

slot een algemene conclusie gegeven van het onderzoek.

5.2 Beantwoording deelvragen

Hoe verhouden projectmanagement, programmamanagement en 

procesmanagement zich tot elkaar?

Uit de resultaten blijkt dat er vele elementen uit de methode procesmanagement zijn te 

herkennen in de werkwijze van Lysias. Tegelijkertijd is ook projectmanagement te 

herkennen en daarvan is de bijbehorende terminologie volop aanwezig. De 

‘projectorganisatie’ blijkt een wezenlijk onderdeel van het procesmanagement om het 

operationele deel te verzorgen. Tevens blijkt uit de resultaten dat er zelden in de 

terminologie van procesmanagement wordt gesproken. Mogelijk door de populariteit van 

projectmanagement blijft procesmanagement als methode onderbelicht. Wellicht 

vanwege een gebrek aan kennis bij de deelnemers over procesmanagement. 

Programmamanagement komt in het proces pas in een later stadium aan bod als het 

masterplan is geschreven en er verschillende projecten worden gestart die passen in de 

gezamenlijk opgestelde visie. Desondanks heeft Ruimte voor de Vecht van de provincie

Overijssel nu al de status van programma gekregen.

Kortom, managementmethoden zijn in de praktijk vervlochten. Deze conclusie komt 

overeen met de opvattingen van Kor & Wijnen (2005). Volgens een organisatieadviseur 

van Lysias is dat niet de plek waar de schoen wringt. Hij is van mening dat juist het 

inpassen van deze managementmethoden binnen de lijnorganisatie de uitdaging vormt.  
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Wat kenmerkt de aanpak van Lysias en welke elementen van procesmanagement 

zijn daarin terug te vinden?

Zoals hierboven is aangegeven herbergt de aanpak van Lysias vele elementen van het 

procesmanagement. In het resultatenhoofdstuk wordt de aanpak van Lysias vergeleken 

met het procesmanagement zoals omschreven in het boek van De Bruijn e.a. (2002). En 

dan meer specifiek aan de hand van de vier ontwerpprincipes30 van de Bruijn.

Uit de resultaten blijkt dat er bij de ontwerpprincipes openheid en bescherming van de 

kernwaarden een discrepantie aanwezig is tussen de visie van de Bruijn en de 

geanalyseerde casussen. De transparantie van het procesmanagement, het up to date 

houden van de actoranalyse en het uitstellen van commitment zijn de meest opvallende

punten in de casussen. Het bewaken van de voortgang als ontwerpprincipe komt echter 

wel duidelijk terug in het ontwerp en in de praktijk. Als de werkwijze van Lysias wordt 

vergeleken met het procesdesign van Susskind (1999)31, zijn de globale overeenkomsten 

groot. Het initiatief komt bij de stakeholders vandaan. Er worden krachtenveldanalyses

en procesafspraken gemaakt. Er wordt aangestuurd op ‘joint fact finding’ waarna overleg 

en onderhandeling volgen. Dan herhaalt de cyclus zich weer.   

De werkwijze van Lysias kenmerkt zich onder andere door intensieve samenwerking met 

de opdrachtgever en het inzetten van een gangmaker met gezag, Riek Bakker in Limburg 

en de gedeputeerde in Overijssel. Door de intensieve samenwerking stippelt Lysias 

samen met opdrachtgevers en gangmakers de route (het procesontwerp) uit en dat kan 

ten koste gaan van het procesmanagement. Desalniettemin is de gangmaker van grote 

waarde en vormt hij of zij een duo met de procesmanager. 

Kortom, het procesmanagement van Lysias kent grote overeenkomsten met de 

literatuur. De verschillen verdienen de aandacht. Zoals de transparantie van het 

procesmanagement, het up to date houden van de actoranalyse en het uitstellen van 

commitment. Lysias geeft het proces vorm volgens de netwerkbenadering, partijen 

krijgen een gevoel van gelijkwaardigheid. Een voorwaarde bij het succesvol uitvoeren 

van procesmanagement bij gebiedsontwikkeling. Wanneer partijen hun macht gaan 

misbruiken, komt de netwerkbenadering in gevaar. Tijdens het observeren van de 

casussen zijn daar voorbeelden van gezien. De procesmanagers van Lysias treden op die 

momenten adequaat op om de netwerkverhoudingen te herstellen. De laatste deelvraag 

                                               
30 Zie tabel 2.3: ontwerpprincipes van de Bruijn
31 Zie tabel 2.4: Procesdesign Susskind (1999)
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gaat daar nader op in, daar wordt antwoord gegeven op het machtsvraagstuk door de 

verschillende lagen van het ‘organisatietheaters’ te belichten.

Er dient opgemerkt te worden dat – overeenkomstig met de conclusie van de eerste 

deelvraag - ondanks het feit dat Lysias adequaat omgaat met de spanningen die 

ontstaan tijdens het proces, de spanningen niet worden benoemd in termen van 

procesmanagement.

Waar in het metaforische ‘organisatietheater’ wordt er op welke manier invloed 

uitgeoefend op het proces?

Ik heb van het ‘organisatietheater’ als metafoor gebruik gemaakt om grip te krijgen op 

de machtsvraag. Of specifieker, om de invloeden op het proces in kaart te brengen bij 

een complex proces als gebiedsontwikkeling. 

In de resultaten komt naar voren dat op het podium de interactieve strategie wordt 

gehanteerd. Het zou kunnen dat deze strategie wordt geacteerd. Er wordt in elk geval 

heftig geknikt als er gesproken wordt in termen van ‘samen’ toewerken naar een 

versterkte regio. Wanneer je doordringt tot de coulissen blijken de deelnemers op zoek 

naar ‘plusjes’. Plusjes voor de regio, maar ook voor de deelnemers zelf. De deelnemers 

van het proces stappen over op een positionele strategie. Daardoor ontstaan in de 

coulissen de plooien die niet zelden in de kleedkamer recht worden gestreken. Argyris 

(1993) ontdekte dat er een verschil is tussen intenties en feitelijk gedrag. Ik concludeer 

dat de intenties worden uitgesproken op het podium en in het plan van aanpak. Echter 

het feitelijk gedrag dat even later in de coulissen en vooral in de kleedkamers zich laat 

zien, komt daarmee niet overeen. Daar wordt wellicht mede door de druk van de 

achterban de positionele strategie ingenomen. 

5.3 Algemene conclusie

In hoeverre kan er een theoretisch concept ontwikkeld worden met betrekking tot 

het procesmanagement van Lysias bij Gebiedsontwikkeling, uitgaande van de 

theatermetafoor?

Er kan gesteld worden dat het procesmanagement van Lysias te beschrijven is met 

behulp van de theatermetafoor. Deze metafoor levert de mogelijkheid om kritische 

kanttekeningen bij het procesmanagement volgens het ‘boekje’ te plaatsen en een 

theoretisch concept te ontwikkelen. 
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Voor succesvol procesmanagement dienen de deelnemers aan het proces een 

interactieve strategie te hanteren. De deelnemers vallen echter tijdens het proces 

regelmatig terug op de positionele strategie. Ook al zijn de intenties om vanuit een 

interactieve strategie te handelen. Dit is op het podium nog niet te merken, in de 

coulissen vindt de verschuiving plaats naar de positionele strategie en in de kleedkamers 

wordt schade die is opgelopen in de coulissen hersteld.

Uit het geschetste theoretisch concept van hierboven en de overige conclusies kan een 

aantal aandachtspunten worden afgeleid voor de praktijk van procesmanagement bij 

Gebiedsontwikkeling. Aandacht voor transparantie van de methode procesmanagement 

kan zorgen voor meer duidelijkheid bij de deelnemers. De managementmethoden lijken 

vervlochten en om die reden is transparantie van procesmanagement van belang. Mede 

daardoor kunnen verwachtingen bij deelnemers meer helderheid krijgen. Tevens kan 

Lysias bij haar procesmanagement aandacht besteden aan de openheid en de 

bescherming van de kernwaarden in het proces. En aandacht voor het verschil tussen 

intenties en feitelijk gedrag zorgt voor kansen zodat ingespeeld kan worden op partijen 

die overstappen naar een positionele strategie.

De adviseurs spelen een belangrijke rol om de genoemde aandachtspunten terug te laten 

komen in de verschillende onderdelen van het ‘organisatietheater’. Het podium is de plek 

waar de procesmanager pleit voor een procesmatige aanpak en de daarvoor 

noodzakelijke interactieve houding. De strategie van procesmanagement wordt onder de 

aandacht gebracht, maar wordt pas op de proef gesteld in de coulissen. Daar komen de 

partijen samen om het eens te worden over de inhoudelijke vraagstukken. Partijen leren 

elkaar standpunten kennen. De nadruk van het werk van de procesmanager komt te 

liggen op het stand houden van de interactieve houding van de partijen. Die opgave doet

me denken aan de jeugdtrainer uit de film All Stars. De trainer wil dat zijn pupillen

overspelen naar elkaar, de pupullen knikken voorafgaand aan de wedstrijd, maar 

eenmaal op het veld zijn ze het vergeten. De trainer blijft benadrukken: samen is niet 

alleen.

Naast het instand houden van de interactieve houding van de partijen heeft de 

procesmanger de rol van vertrouwensman en bruggenbouwer. Maar de procesmanager 

moet ook toezien dat de procesafspraken worden nagekomen, refereren aan de urgentie 

en de uitspraken van het podium, zijn daar onderdeel van. Wanneer partijen vervallen in 

de positionele strategie, zijn de kleedkamers de plek waar de procesmanager de partijen 

binnenboord kan houden. De vertrouwensrelatie die wordt opgebouwd op het podium en 
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in de coulissen kan de procesmanager gebruiken in de kleedkamers. Deze situatie doet 

zich voor wanneer ontwikkelingen dreigen vast te lopen en partijen in de positionele 

strategie vervallen.          

De doelstelling van deze scriptie is het aan de hand van het procesmanagement van 

Lysias de praktijk te beschrijven, te analyseren en te vergelijken met de literatuur over 

procesmanagement met het oog op theorievorming. Dat is ten dele gelukt. Tijdens het 

schrijven van het theoretische kader bleek een versmalling noodzakelijk. Een versmalling 

binnen procesmanagement waardoor voornamelijk de invloeden op het proces zijn 

uitgelicht. Daarnaast bleek de data niet veelzijdig en uitgebreid genoeg om het 

procesmanagement van Lysias daadwerkelijk te beschrijven. Het onderzoek heeft naar 

mijn mening meer een beschouwing op haar procesmanagement opgeleverd. Het 

uiteindelijke doel van theorievorming is bereikt door mijn bevindingen te plaatsen binnen 

de theatermetafoor.
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