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Proloog

Op een mooie voorjaarsmiddag vond op verzoek van een strategieteam 

van Rijkswaterstaat een door het team als ‘aambeeldsessie’ benoemde 

bijeenkomst plaats. In deze bijeenkomst presenteerden de strategen  

de bevindingen en werkwijze van een door hen doorlopen ‘scenario- 

project’ genaamd rws 2020 aan een gezelschap van toekomstonderzoe-

kers en adviseurs. Het doel van de bijeenkomst was om de deelnemers  

te laten reflecteren op de gebruikte methode en om een ‘akkoord’ te 

krijgen op de kwaliteit van de gekozen aanpak. Deugde onze aanpak,  

dat was de feitelijke vraag van de strategen aan de toekomstverkenners. 

De opkomst beloofde een mooi debat, belangrijke expertise op het terrein 

van toekomstverkenning was aanwezig. En ook de studie zag er fraai uit.  

Alle ingrediënten voor een productieve discussie waren aanwezig.

Het werd een verwarrende bijeenkomst. Sommige aanwezigen merkten 

op niet te begrijpen hoe hier scenario’s met organisatieontwikkeling 

werden verbonden en zag daarvan bovendien het nut niet. ‘Door een 

dergelijke verbinding’, zo betoogden ze meer of minder luid, ‘verwatert 

de kwaliteit en de toekomstgerichtheid van de scenario’s.’ ‘Organisatie-

ontwikkeling is belangrijk en goed’, betoogde iemand, ‘maar dan in een 

volgende fase, bij voorkeur door iemand anders’. Immers, zo liet een des-
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kundig deelnemer weten, ‘distantie is in een toekomstverkenning een groot 

en cruciaal goed’. ‘Gaat deze studie eigenlijk nog wel over de toekomst’, stelde 

een criticus de essentie van de studie in een retorische vraag ter discussie.  

Die vraag was voor hem en voor veel anderen inmiddels negatief beantwoord.

Een ander deel van het publiek daarentegen vond de verbinding juist erg  

interessant en was onder de indruk van de impact van de scenario’s in de 

organisatie en op het bestuurlijk niveau. Dit was een studie met gevolgen en 

dat alleen al was een bijzondere prestatie. Voor weer anderen was dat juist 

aanleiding voor verdere aanscherping van de kritiek: als invloed ten koste 

gaat van distantie en ‘kwaliteit’, dan is er iets mis, betoogden zij met een 

zekere felheid. 

De bijeenkomst liet het ‘scenarioteam’ (mocht het die naam nog wel voeren) 

in de nodige verwarring achter. Ging het nu mis, waren er vreemde dingen 

gedaan in deze studie of was de verwarring misschien juist goed en een teken 

van een interessante verbinding in de studie?  

De reflectie op die vraag liet het team niet meer los en leidde uiteindelijk tot 

deze publicatie. Wat ‘zegt’ het type vraag en het type debat dat hiervoor is 

beschreven over het proces van toekomstgerichte strategie-ontwikkeling?  

En wat betekent dat, nu en in de toekomst, voor strategen?

5
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Samenvatting1

Toekomstverkenning is een veelgebruikt instrument in strategische proces-

sen, ook bij overheidsorganisaties. Strategie en toekomst zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. De vraag is of en hoe dat goed gebeurt. Doorgaans 

wordt via scenariostudies verkend hoe de toekomst er uit zou kunnen zien 

(in termen van waarschijnlijkheid, mogelijkheid en wenselijkheid), om zo 

beter zicht te krijgen op de mogelijke gevolgen van verschillende mogelijke 

toekomsten voor de eigen organisatie. Organisaties krijgen in beeld waar 

zich kansen voordoen en wat potentiële bedreigingen zijn. Daarmee kunnen 

ze vervolgens met organisatieontwikkeling aan de slag, bijvoorbeeld door de 

organisatie aan te passen aan wat als toekomstige kansen en bedreigingen 

is benoemd. Soms gaat het om verandering van beleid, soms om het aanpas-

sen van de organisatiestructuur, de werkwijze en de gebruikte technologie en 

systemen. In de regel zijn dat gescheiden, op elkaar volgende trajecten: eerst 

verkennen, dan mogelijk – indien nodig – de strategische opties bepalen en 

eventueel daarna organisatieontwikkeling. Eerst verkennen, dan strategise-

ren. En dikwijls vindt verbinding helemaal niet plaats: er wordt wel veel aan 

verkenning gedaan, maar er wordt niet veel mee gedaan.

Dit essay beschrijft een traject waarbij het nadrukkelijk de ambitie was om 

de verkenning expliciet en meteen vanaf het begin te verbinden met de or-

ganisatieontwikkeling. Toekomstverkenning en organisatieontwikkeling 
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waren in dit traject van meet af aan verknoopt. Dat betekende dat het traject 

van toekomstverkenning sterk in het teken stond van de organisatieontwik-

keling, van de strategische thema’s en kwesties die daar speelden. Sterk gere-

deneerd vanuit de actualiteit en dus nadrukkelijk vanuit randvoorwaarden 

die vooral met het ‘heden’ te maken hebben. Dat staat, zo liet de beschreven 

‘aambeeldsessie’ heel beeldend zien, op gespannen voet met wat in de klas-

sieke betekenis van toekomstverkenning geldt als ‘vrij’ toekomst verkennen. 

Dit essay laat op een beschrijvende manier, op basis van etnografisch onder-

zoek, zien welke dilemma’s met deze verknoping gepaard gingen, hoe de 

strategen met die dilemma’s zijn omgegaan en hoe zij probeerden niet in de 

verknoping verstrikt te raken. We laten zien hoe het hen uiteindelijk lukte, en 

tegen welke prijs, om door specifieke ontwerpkeuzes en procesinterventies 

te komen tot een traject dat tegelijkertijd als ‘verkenning van toekomst’ en 

als ‘impuls voor organisatieontwikkeling’ kan voldoen. Dit ‘voldoen in twee 

typen arena’s’ is een bijzonder resultaat, zo zal blijken uit deze theoretische 

reflectie. 

Door analyse van de casus rws 2020 dragen we bij aan nader inzicht in de 

wijze waarop overheidsorganisaties tot robuuste handelingsopties kunnen 

komen. Hiermee ontstaan mogelijkheden om een toekomstgerichte oriëntatie 

met actuele organisatiedoelen en -processen te verbinden. 
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1 Toekomstverkenning als strategiseren

1.1 regeren, uitvoeren en vooruitzien
‘Regeren is vooruitzien’, zo luidt een inmiddels grijsgedraaid cliché.  

Even grijsgedraaid is de vervolgopmerking dat het er in de praktijk niet zo erg 

van komt, terwijl er toch evidente baten zijn. Politiek bestuurders, maar ook 

bestuurders van bedrijven, behalen voordelen door zich tijdig rekenschap te 

geven van datgene wat ‘verder weg gelegen in de tijd’ mogelijk op hun pad ligt. 

Vooruitziende bestuurders anticiperen op ongewenste rampspoed, of wenden 

de steven in de richting van mogelijke toekomstige kansen, net of lang voordat 

de concurrentie het doet. Of ze kiezen doordacht een koers die, met kennis van 

de belangrijkste onzekerheden voor de toekomst, de meeste wendbaarheid 

biedt om op de mogelijke toekomst in te spelen wanneer deze zich werkelijk 

voordoet. Ze beseffen zich dat de toekomst de voorspelbaarheid te boven gaat 

en reageren door zich op die onzekerheid in te stellen. Besturen en toekomst 

zijn, kortweg, met elkaar verbonden door het voordeel: behalen van winst of 

het vermijden van verlies. Het loont voor bestuurders om zich bezig te houden 

met de toekomst. En toch doen ze het doorgaans niet, of in ieder geval niet zo 

vaak. En al helemaal niet ‘structureel’ of ‘systematisch’. Wat is dan het pro-

bleem zou je zeggen? Het is volgens ons begrijpelijk en ‘normaal’ dat het er 

niet van komt. Bestuur is immers veel méér dan alleen vooruitzien. Vaak is 

het vooral een intelligente vorm van ‘achterom kijken’. Het vooruit kijken en 

denken is belangrijk en beloftevol, maar staat op gespannen voet met actuele 

en om andere redenen dringende en legitieme zaken. Bedrijven en overheids-

organisaties overleven niet door de toekomst scherp in beeld te hebben, maar 

door er in te slagen om in de complexiteit van ‘vandaag’ te overleven. Zonder 

toekomstvisie gaan organisaties niet per se ten onder, zonder actuele presta-

ties wel. Dat betekent dat de schaarse tijd, aandacht en middelen die voor ‘de 

toekomst’ ingezet zouden kunnen worden, per definitie onder druk staan.  

De toekomst moet in prioriteit opboksen tegen het heden. Bestuur mag dan 

vanzelfsprekend over toekomst gaan, tegelijk is toekomstgericht bestuur 

allerminst vanzelfsprekend. Dat is niet ‘raar’, maar een ‘fact of life’ van 

bestuur(ders). En dus ook van ambtenaren.

De casus die de aanleiding voor dit essay vormt was in dit perspectief om 

twee redenen bijzonder. Het gaat om een praktijk waarin duidelijk sprake 

was van een verbinding tussen bestuur en toekomst. En bijzonder daarbij is 

bovendien dat het gaat om een casus waarin het onderwerp niet (de organisa-

tie van) beleidsontwikkeling, maar (de organisatie van) beleidsuitvoering was. 

Het gaat dus om toekomstgerichte uitvoering. In dit eerste deel van het essay 

bieden we een reflectie op deze wat ons betreft bijzondere praktijk.
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Uitvoeren is ook vooruitzien

In de logica van het organisatiemodel van veel beleidsdomeinen zijn beleid en 

uitvoering sterk van elkaar losgekoppeld. Uitvoering is in dat model een ver-

lengstuk van wat in beleidsontwikkeling wordt ‘bedacht’. Het denken gebeurt 

in het beleid en vervolgens moet het bedachte in de uitvoering praktijk worden. 

Daar kan men op allerlei manieren nog op intelligente wijze tot betere invul-

ling komen, maar het denken beperkt zich tot de vanuit beleid gestelde ‘kaders’. 

Voorbij die kaders, zo is soms stilzwijgend de veronderstelling, hoeft niet 

gedacht te worden. Dat deel van het denkwerk is, al dan niet ook daadwerke-

lijk en expliciet, in het ‘beleid’ gedaan, zoals in aandelenkoersen in theorie alle 

verwachtingen over de toekomstige waarde van een bedrijf zijn verwerkt en 

verrekend.

Ook in het beleidsdomein van Verkeer en Waterstaat is in de afgelopen jaren een 

dergelijke scheiding van beleid en uitvoering tot stand gebracht. Bij het minis-

terie van Verkeer en Waterstaat zijn beleid, uitvoering en toezicht ‘ontvlochten’ 

en is Rijkswaterstaat (‘rws’) omgevormd tot een agentschap. Dit betekent dat 

rws vanuit het bestuursdepartement de ruimte heeft gekregen om binnen de 

gestelde kaders vanuit een zelfstandige positie tot uitvoering te komen. Het 

bestuursdepartement bepaalt wat er in een bepaalde periode op bepaalde ter-

reinen moet gebeuren, en geeft aan welke middelen daarvoor beschikbaar zijn, 

maar voor de rest wordt het agentschap rws zelf in staat geacht om keuzes over 

een effectieve en efficiënte invulling te maken. De relaties tussen de verschil-

lende departementsonderdelen zijn hiermee meer expliciet gemaakt en worden 

professioneler – ieder verantwoordelijk en aanspreekbaar voor zijn eigen deel in 

het proces – ingevuld. Overigens is daarbij onduidelijk, en dat is in het perspec-

tief van de casus belangrijk, in hoeverre rws zelf als instrument een ‘gegeven’ is 

en in hoeverre verandering daarin tot de door de ‘principaal’ toegestane moge-

lijkheden behoort.

In de agentschapsvorming van rws en de gedachtevorming over adequate invul-

ling van de uitvoering, ligt de aanleiding voor dit onderzoek besloten. Volgens 

rws is adequate invulling van uitvoering in het domein van Verkeer en Water-

staat een in hoge mate toekomstgerichte activiteit. rws vindt dat niet alleen 

het ‘beleid’ – en dus de beleidsmakers – maar ook de uitvoering – en dus de uit-

voerders – vanuit de eigen professionele rol vooruit moet kijken. Uiteraard met 

andere aandachtsgebieden en uitgangspunten dan de beleidsmakers, maar met 

een vergelijkbare doelstelling: beter weten wat de toekomstige omstandighe-

den, kansen en uitdagingen zijn, zodat daarop in enigerlei vorm te anticiperen 

valt. Een emanciperende uitvoeringsorganisatie ‘hoort’, zo is de opvatting van 

rws, zijn eigen toekomst te onderzoeken en vorm te geven: niet alleen regeren, 

maar ook uitvoeren is volgens rws vooruitzien.
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1.2 kennen of verkennen

Onmogelijke kennis

Er zijn zowel op het niveau van beleid als uitvoering goede redenen voor 

het verkennen van de toekomst. Een praktisch lastige kwestie is echter dat 

toekomstverkenning strikt genomen niet mogelijk is: over de toekomst zijn 

geen feiten te verzamelen en is dus ook geen kennis mogelijk. De toekomst 

is niet te kennen. Aan de toekomst valt niets te ‘meten’, bijvoorbeeld over 

het aantal kilometers file dat er in 2020 staat, zoals dat met de filedruk van 

‘vandaag’ wel mogelijk is. Alle kennis over de toekomst bestaat zodoende uit 

een mix van feiten, fictie en meningen van de producenten van de ‘kennis’ 

(Van der Steen, 2008).

En dat is nog maar het begin van de moeilijkheid. Het probleem gaat verder 

dan meetbaarheid alleen. Toekomstverkenningen hebben betrekking op een 

sociale werkelijkheid die door actoren niet alleen wordt verkend, maar door 

hen mede wordt gemaakt (Van der Steen, 2009). De actoren die toekom-

stige processen proberen te voorspellen, zijn zelf deel van die processen. 

Toekomstverwachtingen ‘maken’ mede de toekomst. Met een toekomst-

verwachting voegen actoren kennis toe aan de wereld die ze probeerden te 

kennen, waarmee die wereld is veranderd. De befaamde ‘self-fullfilling’ of 

‘self-denying prophecy’ is daarvan een voorbeeld, maar in feite zijn alle uit-

spraken over de toekomst in enige mate self-fullfiling of self-denying: als 

gevolg van een uitspraak gebeurt er iets dat betekenis heeft voor de mate 

waarin de voorspelling wel of niet ‘uit komt’. Deze reflexiviteit van kennis 

over sociale systemen maakt elke vorm van kennen en weten betrekkelijk 

(In ’t Veld, 2001).

Praktisch werkbare kennis

Dat er over de toekomst geen ‘zekere’ kennis te ontwikkelen is, betekent niet 

dat er helemaal geen uitspraken over de toekomst mogelijk zijn (Armstrong, 

2001). Zodra de uitspraak betrekking heeft op complexe en/of sociaal-maat-

schappelijke werkelijkheden is het alleen wel lastig: die zijn niet volledig te 

modelleren of in wetmatigheden te vangen, door grote complexiteit én door 

de eerder beschreven werking van reflexiviteit. Het kan wel, bijvoorbeeld in 

de vorm van stellingen, hypotheses, verwachtingen of mogelijkheden, maar 

dat zijn allemaal in essentie speculatieve uitspraken. Het zijn meer of minder 

systematische speculaties, en meer of minder feitelijke ficties. Er is nooit één 

toekomst, er zijn altijd meerdere mogelijkheden. Het denken over toekomst 

kan niet het bedenken van de ‘ene beste optie’ zijn. Dat wordt weliswaar door 

sommige verkenners geprobeerd, maar het is bij voorbaat onmogelijk. Meer 

gebruikelijk is het daarom om mogelijke toekomsten te doordenken, waarmee 
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een scherper beeld ontstaat over de dynamiek die de toekomst van de omge-

ving en de organisatie ‘drijft’. En over waar kansen, bedreigingen en mogelijk-

heden voor de organisatie liggen.

Het doordenken van mogelijke toekomsten kan op twee manieren (zie o.a. Bell, 

2005; Glenn & Gordon, 2006; Godet, 2006; Slaughter, 2005; Van der Duin, 2006; 

Dammers, 2000; Van der Steen, 2009). Er doen zich twee grote en dominante 

stromingen voor, hier in lijn met de Engelstalige literatuur benoemd als fore-

casting en foresight (Van der Duin, 2006; Van der Heijden, 2005; Slaughter, 2005; 

Bell, 2005; Inayatullah, 2005). Elke stroming hanteert eigen uitgangspunten en 

methoden en komt tot andersoortige resultaten, in de zin van uitspraken over 

de toekomst. 

Forecasting doet uitspraken over de manier waarop de toekomst zal zijn. Fore-

sight schetst mogelijke manieren waarop de toekomst er uit zou kunnen zien. 

Foresight gaat over de productie van denkbare mogelijkheden, met een breder 

arsenaal van als ‘mogelijk’ en ‘bruikbaar’ geaccepteerde bronnen. Het gaat 

dus niet alleen om wetenschappelijke kennis, maar juist ook om heel andere 

bronnen van kennis en informatie. Het gaat vervolgens meer om interpreta-

tie van de gegevens dan om toepassing van een vaststaand causaal model. Er 

is al tijdens het proces van het doordenken van de opties aandacht voor de 

wenselijkheid en normativiteit, overigens zonder dat daar ‘keuzes’ in worden 

gemaakt. Het is een element van het doordenken van de scenario’s. Een voor-

beeld hiervan is de scenarioaanpak ‘Pictures of the future’ van Siemens (2009).

Tabel 1 Samenvattend overzicht: forecasting versus foresight (Van der Steen, 2009)

Forecasting Foresight

Doel Beschrijft hoe de toekomst zal zijn Beschrijft hoe de toekomst kan zijn

Activiteit Voorspellen Vooruitzien, verkennen

Product Productie van zekerheid en 

waarschijnlijkheid
Productie van denkbare mogelijkheden

Methode

Gebaseerd op verifieerbare bronnen, 

‘crisp’ data en ‘strakke’ causale 

modellen

Gebaseerd op bredere kennis, kunde 

en ervaringen, ‘fuzzy’ informatie, brede 

range aan creatieve, interactieve en 

associatieve methoden. 
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Strategisch belang voor organisatieontwikkeling

Toekomstverkenning kan bijdragen aan strategische processen in een orga-

nisatie, los van de vraag of de verkenning nu is ingevuld als forecasting of 

foresight. Met strategische processen doelen we op de processen die voor het 

voortbestaan van de organisatie van vitaal belang zijn, of dat nu gaat om het 

vermijden van grote risico’s of het benutten van kansen. Ten aanzien van de 

concrete bijdrage van toekomstverkenning aan strategische processen is het 

zinvol onderscheid te maken in drie vormen (vgl. Parsons et al, 2005).

•  Directe bijdrage: denk hier aan het bieden van informatie en ‘bewijs’ voor 

het belang van een bepaald onderwerp, het op een bepaalde manier con-

ceptualiseren van een onderwerp op de beleidsagenda, het genereren 

en beschrijven van opties voor beleid of het waarderen van de mate van 

robuustheid van bepaalde beleidsopties onder toekomstige omstandig-

heden. Op deze directe manieren draagt toekomstverkenning bij aan 

besluitvorming, waarbij toekomstgerichte kennis en/of toekomstge-

richte overwegingen in het proces worden ingebracht. 

•  Indirecte bijdrage: denk in dit geval aan kennis over de toekomst die 

wordt gebruikt voor het stimuleren van een breder debat over mogelijke 

toekomsten, het betrekken van stakeholders bij besluitvorming en het 

op gang brengen van cultuurverandering in de organisatie. 

•  Kritische reflectie: in deze optie fungeert het toekomstperspectief als 

voertuig voor een kritische reflectie op de bestaande koers en de nu 

bestaande opvattingen en argumentaties over wat de organisatie doet 

en zou moeten doen. Vanuit de toekomst ‘bezien’ (beredeneerd) zien het 

heden en de huidige organisatie er anders uit. Het toekomstperspectief 

maakt het mogelijk om ‘te ontsnappen’ aan het heden en ‘los’ te denken 

van de actualiteit (zie ook: Sardar, 1999 en Slaughter, 2005).

De verkenning van toekomst als voeding voor strategiseren

In elke hiervoor genoemde bijdrage wordt het strategische proces ‘gevoed’ 

met opbrengsten van het verkennen van de toekomst. De aard van de 

voeding verschilt, maar telkens draagt de toekomstverkenning bij aan het 

strategische proces. Dat strategisch proces hebben we eerder benoemd 

als strategiseren (Van Twist et al, 2008; Peeters et al, 2008), Dat is een lelijk 

woord, maar het benadrukt wel dat het gaat om een activiteit, waarin 

mensen in interactie komen tot oplossingen voor wat zij gezamenlijk als 

probleem identificeren (zie: Van Twist et al, 2007; Johnsen et al, 2007; Whit-

tington, 1996; Jarzabkowski, 2005; Jarzabkowski et al, 2007). Strategie is niet 

iets dat de organisatie heeft, maar wat mensen in de organisatie doen. In 

dat ‘doen’ heeft toekomstverkenning betekenis, zo zullen we hier laten zien.
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Tabel 2: Toekomstverkenning als strategiseren.

Bijdrage van toekomstverkenning aan organisatieontwikkeling

Directe  

bijdrage

‘kennis’ en ‘informatie’ over de omvang en kenmerken van toekomstige 

situaties, de toekomstige omgeving en/of de toekomstige organisatie, 

ten dienste van organisatieprocessen, zoals besluitvorming, agendering, 

strategieontwikkeling, visievorming, capaciteitsmanagement.

Indirecte 

bijdrage

proces van oriëntatie op mogelijke toekomstige condities en omstan-

digheden ‘scherpt’ toekomstgerichte cultuur in de organisatie, maakt 

het meer ‘gemeengoed’ en mogelijk zelfs ‘standard operating procedure’ 

om over de toekomst na te denken en deze mee te wegen in de ontwik-

keling van de organisatie.

Kritische 

reflectie

denken over de toekomst ‘dwingt’ de organisatie om indirect ook goed 

na te denken over wat ‘nu’ speelt, wat de organisatie nu doet, waar de 

organisatie goed en zwak in is en waar de kansen voor ontwikkeling 

liggen. De toekomst zorgt voor reflectie op hedendaags repertoire van 

de organisatie en opent perspectief op nieuw handelingsrepertoire.

Dilemma’s van strategiserend toekomstverkennen

De inzet van toekomstverkenning in strategische organisatieprocessen kan 

dus op verschillende manieren functioneel en van waarde zijn. Echter, er zijn 

complicaties. Toekomstverkenning en strategische processen als organisatie-

ontwikkeling staan soms op gespannen voet met elkaar. Wat nodig is om tot 

een deugdelijke verkenning van de toekomst te komen, is vaak strijdig met 

wat omwille van strategische processen rondom organisatieontwikkeling 

goed en nodig is. 

In het laatste deel van onze theoretische beschouwing willen we laten zien 

wat voor praktische dilemma’s ontstaan als de complexiteit van toekomst-

verkenning verbonden wordt met strategische organisatieontwikkeling. Deze 

vraag zal ook leidend zijn in de casus die in dit essay wordt onderzocht. Met 

andere woorden: welke dilemma’s ontstaan als toekomstverkenning wordt 
ingezet in de specifieke context van organisatieontwikkeling? Voor de 

duidelijkheid, een dilemma bestaat uit twee mogelijke richtingen die eigen-

lijk allebei van belang zijn, maar niet (of niet zonder problemen) gelijktijdig 

invulling kunnen krijgen. De dilemma’s die we onderscheiden doen zich 

voor op twee niveaus: het gaat enerzijds om spanning met betrekking tot de 

inhoud van de toekomstverkenning en anderzijds om spanning rondom het 

proces van toekomstverkenning. 
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Dilemma’s die aan de orde zijn voor wat betreft de inhoud van een toe-

komstverkenning bij strategische organisatieontwikkeling zijn:

•  Lange én korte termijn: Toekomstverkenning gaat uiteraard over de lange 

termijn en wat er in de toekomst aan de orde kan en zal zijn. Het gevaar 

daarbij is dat het daarmee los komt te staan van de problematiek op 

de korte termijn. De kunst is steeds om lange en korte termijn in eigen 

waarde te bezien én deze productief met elkaar te verbinden. Zonder dat 

de toekomst uit het zicht raakt, maar ook zonder verlies van aansluiting 

met de praktische realiteit van alledag.

•  Draagvlak verwerven én urgentie opwekken: Organisatieontwikkeling 

vereist urgentie voor verandering. Toekomstverkenning kan dat bieden, 

door bijvoorbeeld te wijzen op toekomstige uitdagingen of op toekom-

stige effecten van het huidige beleid. Dat betekent een ‘confrontatie’ van 

de organisatie met keerzijden van het bestaande repertoire, met zaken 

die niet goed gaan en met de meer ‘donkere kanten’ van het huidig 

functioneren, ook als die ‘nu’ nog niet zichtbaar zijn. De kunst van toe-

komstverkenning in het perspectief van organisatieontwikkeling is het 

vinden van balans tussen het opwekken van urgentie voor verandering 

en het verbinden van partijen aan een nieuw perspectief. Dat betekent 

ook dat toekomstverkenning altijd in zekere mate politiek geladen is:  

in de verkenning van de toekomst ligt altijd politieke keuze besloten. 

Hoe neutraal geformuleerd ook, in de verkenning worden politieke 

keuzes gemaakt. Toekomstverkenning zou enerzijds los moeten staan 

van de politieke voorkeuren van ‘nu’ en opties voor politieke wilsvor-

ming aan kunnen reiken. De kunst van de verkenning ligt in het onver-

minderd over de toekomst gaan én tegelijkertijd omwille van invloed 

en doorwerking zich op productieve wijze verhouden tot de debatten en 

politieke richting van ‘vandaag’.

•  Academisch correct én praktisch toepasbaar: Een goed uitgevoerde toe-

komstverkenning voldoet aan diverse methodologische eisen waarbij 

een balans moet worden gevonden tussen academische zuiverheid en 

praktische toepasbaarheid. Dat vraagt van de uitvoerders dat telkens 

scherp wordt gehouden waarom de verkenning wordt uitgevoerd, zonder 

te bezuinigen op diepgang.

•  Mogelijke toekomsten en mogelijke organisatieopties. In toekomstverken-

ningen ten behoeve van organisatieontwikkeling zit een inherente span-

ning als het gaat om de vraag waar het accent op wordt gelegd: beelden 

van mogelijke toekomsten of schetsen van organisatieopties. Immers, 

mogelijke toekomsten zeggen niet direct iets over de organisatie en vice 

versa. Dat betekent dat expliciet aan beide aspecten aandacht kan en 
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moet worden besteed; de vraag is vervolgens hoe? Is het één begrenzend 

voor het ander of niet? En lukt het om de heden en verleden te verbinden, 

zonder dat het ten koste van de ruimte in de toekomstoriëntatie of de 

realiteit van de organisatieontwikkeling gaat? 

Figuur 1: inhoudelijke dilemma’s bij de verbinding van toekomstverkenning en 

organisatieontwikkeling

Dilemma’s rond het proces waarmee toekomstverkenning wordt verbonden 

met het strategisch proces van organisatie-ontwikkeling zijn:

•  Creatief én inhoudelijk: Toekomstverkenning omwille van organisatieont-

wikkeling vereist een creatieve invulling. Er moet dus ruimte zijn om tot 

vernieuwende en verrassende inzichten te komen. Maar in een organi-

satie die veel waarde hecht aan inhoudelijke bewijsvoering en ‘harde 

kennis’ moet de toekomstverkenning ook op inhoud ‘sterk’ zijn. Daarom 

voeren we dit hier op als een procesdilemma: de inhoud moet aanslui-

ten bij de specifieke proceskenmerken van de organisatieontwikkeling, 

en dus van de organisatie in kwestie. Dat betekent dat in de verkenning 

zowel aandacht moet zijn voor creatieve processen als voor het genere-

ren en gebruiken van ‘harde’ data en ‘feitelijke’ kennis over mogelijke 

toekomst. De productieve balans zal in verschillende organisaties anders 

zijn, naar gelang het soort inhoud dat in de betreffende organisatie 

gewaardeerd wordt. De aard en intensiteit van dit dilemma verschilt per 

organisatie, afhankelijk van het soort ‘inhoud’ dat in de processen van 

de organisatie gewaardeerd wordt.

•  Gedeeld beeld én 1000 bloemen bloeien: Toekomstverkenning ten behoeve 

van organisatieontwikkeling is enerzijds bedoeld om zoveel mogelijk 

verschillende varianten in beeld te brengen en anderzijds om draagvlak 

binnen en buiten de organisatie te creëren op een gedeeld beeld. Dat 

betekent dat divergeren en convergeren in beelden in balans gebracht 

moeten worden: het moet breed én specifiek.

dRaagvlaK veRweRven

mogelijKe toeKomsten

KoRte teRmijn

academisch coRRect pRaKtisch toepasBaaR

lange teRmijn uRgentie opweKKen

mogelijKe oRganisatieopties
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•  Afstand nemen én aansluiten: Toekomstverkenning gaat om afstand 

nemen van het heden en moet daartoe zo veel mogelijk los staan van 

het heden. Tegelijkertijd moet toekomstverkenning, om redelijkerwijs 

van invloed te zijn op de strategische agenda’s van vandaag, in enige 

mate ook aansluiten bij het heden. Als te veel afstand ontstaat dan 

wordt de verkenning snel en gemakkelijk weggelegd als ‘luchtfietse-

rij’ en als ‘irrelevant’. De kunst is om in een toekomstverkenning ten 

behoeve van organisatieontwikkeling een balans te vinden tussen het 

afstand nemen van bestaande organisatiepraktijken én het aansluiten 

bij diezelfde praktijken. Kritische reflectie in organisatieprocessen is 

alleen functioneel als deze ook gehoord en als relevant geaccepteerd 

wordt.

•  Afronden én voortgaan: Op een gegeven moment is de studie klaar. Maar 

wanneer is dat moment; als het zijn doorwerking heeft gehad, als de 

einddocumenten zijn geschreven, als er een evaluatie heeft plaatsgevon-

den, of als het effect van de studie in de organisatie zichtbaar wordt? De 

verkenning kan steeds verder worden verdiept, uitgewerkt en verbreed. 

Organisatieontwikkeling houdt niet ineens op, is geen traject waar (zoals 

vaak bij toekomstverkenning) op zeker moment een punt achter kan 

worden gezet. Timing en aansluiten bij momentum in de organisatie zijn 

hier bovendien net zo belangrijk als inhoudelijke overwegingen.

Figuur 2: procesdilemma’s bij de verbinding van toekomstverkenning en 

organisatieontwikkeling

Strategische professionaliteit als doordacht omgaan met dilemma’s

Tussen de twee uitersten in de diverse dilemma’s bestaat geen ‘goed’ en 

‘beter’: de keuze voor het één heeft per definitie voordelen en nadelen. In 

een dilemma heeft een voordeel altijd, per definitie, een nadeel. De rele-

vante vraag is daarom hoe in praktijk invulling is gegeven aan het dilemma, 

welke afwegingen daaraan ten grondslag lagen en hoe die afweging in de 

praktijk uitpakte. Strategische professionaliteit ligt besloten in het ver-

gedeeld Beeld

cReatief

afRonden

afstand nemen aansluiten

dooRweRKen 1000 Bloemen

inhoudelijK
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mogen om passend en productief met dilemma’s om te gaan. Dat is ook 

het belangrijkste verschil met ‘klassieke toekomstverkenning’ of ‘gewone 

organisatieontwikkeling’: daarin kan vanuit de zuiverheid van de methode 

gekozen worden voor één van de twee opties. In het hier beschreven traject 

gaat het juist om de combinatie van twee werelden. In evenwichtskunst 

rond de dilemma’s moeten de betrokken strategen tot degelijkheid en deug-

delijkheid van het strategisch proces komen. Zij zullen dus een methode 

moeten vinden om de dilemma’s productief te maken. We onderscheiden 

het volgende repertoire om met de inherente tegenstellingen van dilem-

ma’s om te gaan, die later, in de analyse van de casus, benut worden om te 

analyseren hoe de betreffende strategen hebben gehandeld:

•  Kiezen: een keuze voor één van de twee kanten van het dilemma, waarbij 

de andere kant meer of minder bewust veronachtzaamd wordt.

•  Mengen/combineren: een poging om beide kanten van het dilemma gelijk-

tijdig en in min of meer gelijke mate recht te doen. 

•  Volgtijdelijk maken: eerst krijgt de ene kant van het dilemma aandacht 

en daarna de andere, waardoor over de tijd genomen beide kanten aan-

dacht krijgen.

•  Scheiden: beide kanten krijgen parallel aan elkaar aandacht, maar in 

gescheiden sporen, zodat ze niet vermengen.

•  Ondergeschikt maken: het ene deel van het dilemma wordt ondergeschikt 

gemaakt aan het ander; het ene deel staat in het perspectief van het 

andere.

•  Ontkennen: het dilemma wordt ontkend, waardoor er schijnbaar ook 

geen keuze hoeft te worden gemaakt. Daarmee gaan uiteraard de gevol-

gen van het dilemma niet vanzelf weg.

•  Backstage benutten: op de voorgrond een expliciete keuze voor één kant 

van het dilemma, maar op de achtergrond, in het ‘achterhoofd’ en/of 

impliciet, ook aandacht voor de andere kant. 

In de volgende delen van deze beschouwing laten we zien hoe in de casus 

van ‘rws 2020’ invulling is gegeven aan de dilemma’s, en hoe is omge-

gaan met de daarmee gepaard gaande voor- en nadelen. Op basis daarvan 

kunnen we vervolgens uitspraken doen over de professionaliteit van toe-
komstverkenning in strategische organisatieprocessen: waaruit bestaat 

deze? 

En wat leert de casus ons over de verdere ontwikkeling van dit type pro-

fessionaliteit? Wat betekent dat voor de beide domeinen die in deze casus 

worden verbonden, het domein van toekomstverkenning en de ‘wereld’ van 

organisatieontwikkeling?
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2   Empirische analyse: 

strategische organisatieontwikkeling bij Rijkswaterstaat

rws: een organisatie met een taak

De organisatie die in onze empirische analyse centraal staat, Rijkswater-

staat (rws), is een landelijk werkende uitvoeringsorganisatie die al ruim 

twee eeuwen bestaat. Het is één van de oudste instituties in het openbaar 

bestuur, met een lange traditie en een diep gedragen gevoel van professi-

onaliteit en ‘esprit de corps’. De organisatie werd in 1798 opgericht om de 

waterverdeling tussen de Rijntakken op orde te krijgen. Vandaag de dag is 

Rijkswaterstaat een uitvoeringsorganisatie, die in opdracht van de minister 

en staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat drie nationale infrastructu-

rele netwerken beheert en ontwikkelt. De organisatie treft voorzienin-

gen voor maar liefst 40% van het verkeer over water en voor 45% van het 

verkeer over de weg. Rijkswaterstaat is daarvoor de verkeersmanager, die 

ervoor zorgt dat het verkeer soepel en veilig verloopt, en de watermana-

ger die de hoofdwaterstromen in de hand houdt. Rijkswaterstaat beheert 

daarvoor het 3260 kilometer lange hoofdwegennet, het 1400 kilometer 

lange hoofdvaarwegennet en het 63.500 vierkante kilometer grote hoofd-

watersysteem van ons land. Hij zorgt ook voor de aanlegprojecten op deze 

netwerken. Met al het water dat Rijkswaterstaat beheert en de grond om 

de netwerken is het bovendien de grootste natuurbeheerder van Neder-

land. Bovenal is Rijkswaterstaat de netwerkmanager die aansluiting zoekt 

bij het geheel van wegen en vaarwegen en daarvoor intensief samenwerkt 

met andere netwerkbeheerders, met regionale partners en met gebruikers 

en belanghebbenden. Deze taken kennen een omzet van rond de 4 miljard 

euro per jaar en bieden aan zo’n 9.000 medewerkers werk. rws is daarmee 

niet alleen één van de oudere instituties in het openbaar bestuur, maar ook 

in omvang en budget één van de grotere overheidsorganisaties.

En met een traditie van toekomstverkenning

Toekomstverkennen is voor rws geen nieuwe activiteit. Integendeel, de orga-

nisatie kent een zekere traditie van scenariostudies. Zo werd al eind jaren 

tachtig van de vorige eeuw, geïnspireerd door de scenariostudies van Shell 

(Schwartz, 2003, Van der Heijden, 2005), de eerste scenariostudie Nostrada-

mus (1992) verricht. Het oogmerk van de studie was om de Rijkswaterstaat-

medewerkers en in het bijzonder het management meer contextgevoelig 

te maken. Doel was om hiermee de toen primair technisch-georiënteerde 
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ingenieursmentaliteit te doorbreken en het toenmalige ‘ingenieursbol-

werk’ meer maatschappelijk te oriënteren. Halverwege de jaren negentig 

volgde een ander scenarioproject, Creops (1995) – Creops is geen onbe-

kende Griekse god maar een acroniem van Cre-atieve Op-ties. Het in 1996 

afgeronde project beoogde in de grote dynamiek van de toenmalige tijd  

‘ontwikkelkansen’ te identificeren voor de organisatie. Eén doordachte 

trend was bijvoorbeeld de verkenning van kansen of bedreigingen van 

Europese centralisatie of nationale decentralisatie van beleid(suitvoering). 

In 2001 ondernam rws een derde traject, Isis (2002), voorafgaand aan en 

ten dienste van de agentschapvorming en het opstellen van het Onder-

nemingsplan Rijkswaterstaat 2004-2008 (2004). Hierin werden op basis van 

de verschillende scenario’s kansrijke ‘business ideas’ geïdentificeerd, 

als mogelijkheden voor verandering van de toen  als groot en log gety-

peerde ‘omni-organisatie rws’2. rws is dus bekend met het fenomeen 

toekomstverkenning, in het bijzonder met de scenariomethode, en heeft 

bij aanvang van de studie die we hier beschrijven een zekere traditie en 

ervaring met de methode en de uitkomsten daarvan.

Verkennen vanuit taakafhankelijkheid

In vergelijking met eerdere studies door rws is een belangrijke verande-

ring opgetreden. Eerdere scenariostudies werden verricht voorafgaand 

aan de volledige ontvlechting van beleid, uitvoering en inspectie. In 2002 

werd het huidige dg Water (‘beleid’) uit rws ontvlochten en werden de 

toezichttaken toevertrouwd aan de nieuw gevormde ivw. Zo werden 

beleid, uitvoering en toezicht niet alleen conceptueel maar ook organi-

satorisch gescheiden. De ‘resterende’ romporganisatie van rws werd in 

2006 geformaliseerd in een op uitvoering toegespitst agentschap. Het 

agentschap heeft de vrijheid om binnen de gegeven randvoorwaarden 

de gegeven taak uit te voeren en invulling te geven. Dat betekent dat de 

hier onderzochte casus van rws 20203 onder een ander gesternte tot 

stand komt dan de eerdere trajecten. Het belangrijkste verschil is dat na 

de ontvlechting de organisatie geheel bestaat uit ‘uitvoering’, dus zonder 

restanten van beleidsontwikkelende taken en verantwoordelijkheden. 

Voor het eerst in de lange geschiedenis en traditie van rws is de organi-

satie puur en alleen uitvoerder en moet deze zich strategisch verhouden 

tot het beleid (het bestuursdepartement) en het toezicht (de ivw). De ver-

kenning bevindt zich dus nadrukkelijk binnen de condities en randvoor-

waarden van de taak. De toekomst is ‘vrij’, maar voor rws wél binnen de 

contouren van de gegeven taak.
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Context: organiseren van adequate taakuitvoering

Om deze veranderde taak, in het veranderde organisatorische arrangement, 

goed invulling te geven heeft Rijkswaterstaat in de periode tussen 2004 en 

2008 een omvangrijke reorganisatie doorlopen. Hierbij is de organisatie 

‘herontwikkeld’ tot datgene dat in het Ondernemingsplan 2004-2008 al was 

beschreven, maar in feite nog niet ‘op de grond’ was gerealiseerd. Het ging 

daarbij om een ingrijpende hervorming, met als belangrijkste punt het 

herstel van ‘control’ over de eigen processen. rws is in deze periode kleiner 

geworden, met de eigen huishouding weer op orde. De organisatie is inmid-

dels volledig tot een agentschap omgevormd, wat als een indrukwekkende 

– maar ook ingrijpende – prestatie kan worden benoemd. Het voormalige 

‘hoofdkantoor’ is ontmanteld en in de plaats daarvan is een bestuur  

(Directeur-Generaal4, Plaatsvervangend dg en cfo), ondersteund door  

een staf, met daarbinnen een nieuw strategieteam ingesteld. 

Tegen deze turbulente en veranderde achtergrond begint het verhaal  

van rws 2020...
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3  Rijkswaterstaat en de scenariostudie rws 2020

rws 2020: de vraag 

In juni 2006 gaf het bestuur van rws de opdracht voor een toekomstverken-

ning en scenariostudie. Deze opdracht werd neergelegd bij het ‘team strate-

gie’, direct ressorterend onder het bestuur. Volgens opdracht moest de studie 

‘bouwstenen aandragen voor de verdere doorontwikkeling van Rijkswater-

staat’. De notie van bouwstenen werd daarbij vrij letterlijk bedoeld: de studie 

moest duidelijke aangrijpingspunten bieden voor de verdere ontwikkeling 

van de organisatie van rws. Dit betekende dat in rws 2020 twee typen studies 

een plek moesten krijgen: omgevingsscenario’s om inzichtelijk te maken 

onder welke mogelijke toekomstige omstandigheden de rws-organisatie zou 

moeten kunnen opereren, en een studie van mogelijke organisatieopties, als 

analyse van mogelijke vormen van een toekomstig rws. Zo lag in de vraag-

stelling besloten dat de studie zich moest richten op toekomstscenario’s in 

het licht van de strategische organisatieontwikkeling en dus moest gaan over 

de toekomst, maar nadrukkelijk zou moeten aansluiten op het heden.

De gekozen aanpak

Bij het ontwerp van rws 2020 koos het scenarioteam ervoor om ‘van buiten 

naar binnen’ te werken. De betrokken strategen wilden ideeën van buiten 

halen en externen daartoe actief laten participeren bij het genereren van 

ideeën over mogelijke toekomstbeelden en de positionering van de orga-

nisatie. De buitenwereld, stakeholders, deskundigen en anderen werden 

daartoe actief uitgenodigd om niet alleen input te leveren, maar juist om 

actief mee te construeren aan het beeld van de toekomstige rws. Het team 

maakte daarmee de keuze het traject nadrukkelijk in verbinding met par-

tijen uit de buitenwereld tot stand te laten komen en er zeker geen interne 

exercitie van te maken. Bovendien sprak het scenarioteam met het bestuur 

van rws als de opdrachtgever af dat de eindresultaten van de studie bruik-

baar moesten zijn voor het vervolg op het vigerende Ondernemingsplan 

2004-2008. In overleg met de opdrachtgever werd afgesproken om als eind-

resultaat voor de studie te komen tot zogeheten ‘robuuste stappen’ en 

‘organisatieopties met toekomstbestendigheid’. 

Randvoorwaarden

De studie kwam onder een aantal bijzondere condities tot stand. Om aan 

te kunnen sluiten bij het besluitvormingstraject voor het nieuwe Onder-
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nemingsplan moest het project in relatief beperkte tijd (1 jaar) tot stand 

komen. Daartoe werd door de organisatie een budget van €300.000 vrijge-

maakt. Daarnaast werd een team van 3 fte vrijgemaakt. Dat betekende dat 

het team zelf relatief goed toegerust was, maar dat het budget voor externe 

investeringen, bijvoorbeeld het uitzetten van onderzoek, beperkt was. Het 

kernteam bestond uit medewerkers van het eerder genoemde ‘team strate-

gie’. Dat team had een directe lijn naar het bestuur, genoot vertrouwen van 

het bestuur, maar was daarnaast nog wel nieuw en in ontwikkeling. Door-

slaggevende factor voor het onderbrengen van het project bij het nieuw 

gevormde team strategie was, zo vermelden de betrokkenen, de eerdere 

ervaringen van teamleden met scenariotrajecten en de directe lijn met het 

bestuur. Daarbij is het belangrijk te vermelden dat twee leden van het rws 

bestuur eerdere ervaringen hadden opgedaan met toekomstverkenningen 

en vanuit die hoedanigheid dus bekend waren met de methodiek. 

Ontwerpkeuzes

Tegen deze achtergrond koos het scenarioteam ervoor om de scenariostudie 

in vier fasen op te bouwen, en wel als volgt: 

De eerste fase, •	 Kracht van rws, moest een taakveldanalyse en een krach-

tenveldanalyse opleveren, om zo een beeld te ontwikkelen van de voor 

rws relevante huidige omgeving. Belangrijke vragen daarbij waren voor 

het scenarioteam: wat doet rws en hoe hebben de relaties met depar-

tementen, andere overheden, marktpartijen en gebruikers zich ont- 

wikkeld? Deze eerste fase had dus vooral betrekking op het heden.

De tweede fase, •	 Trends en trendbreuken voor rws, zou volgens het scena-

rioteam het meest de vorm van een klassieke scenariostudie moeten 

krijgen. In deze fase zou de ‘niet-beïnvloedbare omgeving’ in beeld 

moeten worden gebracht, door de belangrijkste drijvende krachten 

voor de toekomst van de omgeving van rws te identificeren en te 

doordenken.

De derde fase, •	 Inspiratie uit Benchmarks, was gericht op de verschil-

lende mogelijkheden voor organisatieontwikkeling. Voor deze fase was 

de belangrijkste vraag wat voor inspirerende ontwikkelingen andere 

verwante organisaties hebben doorgemaakt en wat daaruit mogelijke 

lessen en richtingen zouden kunnen zijn voor rws. In deze fase worden 

dus organisatieontwikkelingen van andere, op deelaspecten vergelijk-

bare, organisaties verzameld en doorgeredeneerd naar rws.

De vierde fase, •	 Ontwikkelpaden en Robuuste stappen, zou het sluitstuk van 

de studie vormen. In deze fase zouden de resultaten uit de eerdere fasen 

met elkaar worden verbonden en toegespitst op het vervolg van het 
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Ondernemingsplan, de Agenda 2012. Daarbij zou het niet moeten gaan 

om het schetsen van mogelijke eindresultaten, maar om de ‘weg er naar 

toe’. Hoewel dus sterk toekomstgericht van karakter, zou deze laatste 

fase goed toepasbaar moeten zijn op hedendaagse beleidskeuzes en 

moeten passen bij beleidsdocumenten als het Ondernemingsplan en de 

in 2008 te ontwikkelen Agenda 2012.

Professionele dilemma’s in de praktijk

Nadat het ontwerp in juni 2006 door het bestuur van rws was goedge-

keurd en tijdens de vergadering van het rws-directieteam van oktober was 

besproken, ging het traject in november 2006 officieel van start. In het nu 

volgende deel bespreken we per fase steeds kort het doel van de betref-

fende fase, de dilemma’s die daarbij aan de orde waren en de keuzes die het 

team maakte om met die dilemma’s om te gaan. Daarbij gaan we vervol-

gens per fase in op hoe die keuzes uitpakten en welke dynamiek zich in die 

fase voordeed. 

3.1  fase i: kracht van rws

3.1.1 Doelen, dilemma’s en keuzes

Doel van de eerste fase van de studie was het definiëren van de uitgangs-

situatie: wat is rws nu? En wat is de belangrijkste kracht van rws? De idee 

daarachter was dat de huidige kracht van rws een goed aangrijpingspunt 

voor de analyse van de toekomstige situatie zou kunnen zijn. 

Voor het bepalen van de ‘kracht’ van rws koos het scenarioteam ervoor 

om niet zelf op onderzoek uit te gaan, maar om gebruik te maken van de 

bestaande kennis over rws. Daartoe waren in beginsel twee mogelijkheden: 

een door rws te construeren ‘zelfbeeld’, of een door relevante anderen te 

formuleren beeld van wat rws volgens hen is. Het scenarioteam koos uit-

eindelijk voor het maken van een zelfbeeld. Daarbij was een belangrijke 

inhoudelijke overweging dat langs die weg zoveel mogelijk feiten uit de 

organisatie boven tafel te krijgen zouden zijn, met zo min mogelijk ‘kleu-

ring’ vanuit belangen in de relaties met anderen. Daarnaast was een proces-

matige overweging voor deze ontwerpkeuze dat zo de organisatie meteen 

op een goede manier aan het begin van het traject bij de studie te betrekken 

zou zijn. In plaats van eerst een intensieve periode van studiewerk door het 

scenarioteam ontstond daarmee al in de eerste fase van het traject ruimte 

voor het verwerven van draagvlak voor de opbrengsten.

Voor de concrete invulling heeft het team gekozen voor zes werkgroepen 
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die zes deelanalyses zouden maken: vier analyses van de vier taakvelden 

van rws en twee op het niveau van de rws als geheel. De laatste twee ana-

lyses hadden betrekking op de historische achtergronden van het onderne-

mingsplan en de relevante recente ontwikkelingen in het openbaar bestuur. 

Om de basis van de deelanalyses te versterken werden de werkgroepen 

samengesteld uit medewerkers van rws, aangevuld met één of twee mede-

werkers van de met dat taakveld verwante beleidsdirectie van het bestuurs-

departement. Daarbij kregen de groepen expliciet de opdracht om in hun 

analyse gebruik te maken van bestaande kennis over de prestaties en beeld-

vorming over rws, bijvoorbeeld uit bestaande tevredenheidonderzoeken en 

andersoortige evaluerende studies. Om de werkgroepen in de organisatie 

te borgen en om het nodige gewicht voor het proces te organiseren werd 

elke werkgroep door een lid van het Directieteam van rws ‘geadopteerd’. 

Zodoende zou vanaf het begin duidelijk moeten zijn dat het een ‘serieus’ 

traject was en was bovendien meteen ook het dt betrokken bij de resultaten 

uit de taakveldanalyses. Op deze manier, zo redeneerde het scenarioteam, 

zou de scenariostudie een bredere groep betrokkenen in de organisatie 

kunnen aanspreken. Daarmee zou het draagvlak groter worden en was er 

meteen al aan het begin een groep ambassadeurs voor het project breed in 

de rws-organisatie.

3.1.2 Wat er gebeurde

De taakveldanalyses

De werkgroepen die de taakvelden analyseerden beschouwden de opdracht 

aanvankelijk als tamelijk saai en ‘te eenvoudig’. Ze interpreteerden de 

opdracht als ‘gewoon opschrijven wat we doen’. Toen ze eenmaal bezig 

waren bleek dat toch niet zo eenvoudig. Achter het bij elkaar brengen van 

informatie over het bestaande takenpakket, cijfers over het werkvolume, 

medewerkersaantallen, de omzet en het identificeren van relevante stake-

holders, bleek een wereld verborgen te liggen. Zodra de cijfers geïnterpre-

teerd moesten worden tot een antwoord op de vraag waar de organisatie 

‘staat’ en goed in is, ontstond levendig debat. Daarbij ontstond een geza-

menlijke duiding en een gemeenschappelijke taal om de situatie van rws 

te typeren, zo stelden de groepen achteraf vast. Dat ging met vallen en 

opstaan, maar deze ‘hobbels’ waren volgens de groepen noodzakelijk om tot 

gemeenschappelijke beelden te komen. Daarbij viel op dat al snel bleek dat 

de uitwisseling tussen medewerkers van de verschillende taakvelden van 

de Rijkswaterstaat normaliter betrekkelijk gering is. Mensen in de ‘natte’ en 
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‘droge’ activiteiten kenden elkaar vaak nauwelijks. Dat bemoeilijkte soms 

het proces, maar was tegelijkertijd functioneel aan het doel, omdat in de 

analyses de uitwisseling uiteindelijk wél tot stand kwam.

Bestuurlijke ontwikkelingen en historisch perspectief

Naast de taakveldanalyses waren twee groepen aan het werk met ana-

lyses van de relevante recente bestuurlijke ontwikkelingen rond rws en 

met de historie van rws. Dat was ook hier een in eerste instantie intern 

proces in de werkgroepen, maar met de resultaten wilde men graag naar 

buiten treden. De resultaten werden daarom getoetst in een workshop met 

oud-rws managers, leden van de ‘Vereniging Oud rws’. De opzet was ook 

hier tweeledig: waardevolle input genereren bij voormalige medewerkers, 

die over veel kennis beschikken, maar ook draagvlak en een positief beeld 

van de studie.

Het eerste rapport: enthousiasme, het ‘abc van rws’

De verschillende groepen hebben hun bevindingen volgens planning opge-

leverd aan het scenarioteam, dat vervolgens op basis van de deelanalyses 

een tussenrapport heeft geschreven, onder de titel ‘De kracht van rws’. 

Het scenarioteam hechtte grote waarde aan het zelf schrijven van dit 

rapport en aan een hoge kwaliteit van de bevindingen en de analyse. Het 

team vond dat het in deze eerste fase van het traject moest laten zien dat 

het goed op de hoogte was van de ‘finesses’ van de organisatie. Dat was 

volgens het team temeer van belang vanuit de specifieke positie van het 

scenarioteam: op enige afstand van de lijn, met een groot risico van een 

beeld van ‘studeerkamergeleerdheid’ en gebrekkige aansluiting met de pro-

cessen op de verschillende ‘werkvloeren’ van rws. Het rapport werd door 

het rws-bestuur enthousiast ontvangen en zonder noemenswaardige wij-

zigingen geaccordeerd. Dat was belangrijk, omdat het rapport de organisa-

tie van het bestuur beschrijft en daarmee de uitgangssituatie moest gaan 

vormen voor de verdere verkenningen in het traject. Zowel inhoudelijk was 

het voor scenarioteam belangrijk dat deze eerste fase ‘goed’ was, maar ook 

dat er niet al meteen aan de start van het traject veel rumoer en onrust 

over de resultaten zou ontstaan. Dat de opbrengst van deze fase voldoet 

valt onder meer af te leiden uit het feit dat het deelrapport van deze fase 

wordt gebruikt als onderdeel van het ‘introductiedossier’ voor nieuwe rws-

medewerkers, bij wijze van ‘een abc van Rijkswaterstaat’. Het geldt in de 

organisatie zodoende als een tamelijk onomstreden, scherpe en inhoudelijk 

‘harde’ weerslag van wat de organisatie is, doet en kan.



26 Vorm geven aan inhoud Toekomstverkenning en organisatieontwikkeling                Ontwerpkeuzes in het scenarioproject rws 2020 Toekomstverkenning en organisatieontwikkeling                Ontwerpkeuzes in het scenarioproject rws 2020 

3.2  fase ii: trends en trendbreuken voor rws

3.2.1 Doelen, dilemma’s en keuzes

Na het relatieve succes van de eerste fase en ‘goede pers’ voor het traject, 

was de volgende stap die in het traject werd beoogd om scenario’s te ontwik-

kelen. Het ging daarbij om omgevingsscenario’s van denkbare omgevingen 

voor rws in 2020: hoe ziet de omgeving van rws er in 2020 uit? Het scenari-

oteam was zelf al tot de conclusie gekomen dat die vraag te breed was om 

in zijn algemeenheid te beantwoorden. Zo wijzen eerdere scenariostudies 

op bestuurlijke trends (verdergaande Europeanisering, decentralisering), 

economische trends (globalisering, energieschaarste), demografische ont-

wikkelingen (vergrijzing, migratie), klimatologische trends (water, droogte, 

klimaatverandering), sociaal-psychologische ontwikkelingen (postmateria-

lisme) trends en meer. De kernvraag was daarom: welke voor 2020 en voor 

rws plausibele trends en trendbreuken zouden zijn was de vraag in deze 

fase?

Anders dan in eerdere scenariostudies van rws koos het scenarioteam er 

niet voor om deze vraag ‘zelf’ met een eigen scenariostudie te beantwoor-

den. Het team wilde geen eigen analyse van de denkbare trends en trend-

breuken uitvoeren. In plaats daarvan koos het team ervoor om gebruik te 

maken van recent en bruikbaar materiaal van derden, zoals de wlo (Janssen 

et al, 2006) en de studies van Shell (2005), de Rabobank (Idenburg, 2005) en 

Siemens (2009). Dergelijke studies zijn via Internet op allerlei manieren 

toegankelijk. Datzelfde geldt voor een breed archief van trendstudies, ver-

kenning en onderzoeken van Europese instellingen, nationale kennisinsti-

tuten en planbureaus, door bedrijven gepubliceerde studies en academische 

onderzoeksinstellingen. Het scenarioteam koos er voor om de beschikbare 

tijd vooral te investeren in een diepgaande selectie van bestaande kennis uit 

eerdere verkenningen door daartoe gespecialiseerde instellingen. Daarmee 

koos het team voor het benutten van beschikbare kwaliteit – kennis onder-

steunt met reputatie – in plaats van eigen werk met alle mogelijke proble-

men in de productie van dien.

De belangrijkste ontwerpkeuze van het scenarioteam was om voor deze fase 

van het project gebruik te maken van kennisconcurrentie tussen externen: 

het team analyseerde niet zelf de geselecteerde bronnen, maar koos er voor 

om groepen van externen, ieder binnen bepaalde door het scenarioteam 

gegeven kaders op een zelf te kiezen manier, de belangrijkste trends en 

trendbreuken voor rws te laten benoemen. Het criterium voor ‘belangrijk’ 

was een combinatie van relevantie en waarschijnlijkheid. De sturing vanuit 

het scenarioteam bestond zodoende uit het geven van randvoorwaarden 
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over de werkwijze en het aanleveren van een reader met daarin belangrijke 

rapporten en resultaten van eerdere verkenningen. Daarbinnen werden de 

groepen vrij gelaten om tot volgens hen relevante scenario’s te komen. De 

groepen werden nadrukkelijk uitgenodigd om maximale ruimte te nemen.

3.2.2 Wat er gebeurde

Werken met externen

In het ontwerp was de keuze voor externen relatief logisch te onderbou-

wen. Daaronder lagen voor het scenarioteam echter cruciale vervolgvragen 

die later in het proces beantwoord zouden moeten worden: welke groepen 

maken we, hoe stel je ze samen en hoe laat je de groepen (samen) werken. 

En hoeveel tijd mag je van ze vragen? 

Uiteindelijk werden zeven groepen samengesteld, waarvan vijf van exter-

nen. Het criterium was een combinatie van interne partijen, clusters van 

relevante externe partijen en enkele creatieve en ‘out of the box’ externe 

partijen. Van binnen v&w is een groep Strategen-v&w en een groep Jong-

v&w samengesteld. Daarnaast is gekozen om de belangrijkste relaties in 

een groep onder te brengen: een groep Bedrijfsleven (gww, dienstensector, 

finance, ict), een groep Andere overheden en een groep Gebruikersorganisa-

ties (o.a. anwb, evo, stichting Reinwater). De zesde en zevende groep waren 

voor rws de meest onbekenden: een groep Generatie Einstein (gamers en 

it-experts) en groep Designers (ontwerpers, vormgevers). 

Het scenarioteam selecteerde zelf eerst ‘teamcaptains’ met wie in overleg 

de breedte en omvang van de groep van de betreffende captain werd 

bepaald. Zo ontstond een sterke diversiteit in de groepen, zowel wat betreft 

de bekendheid met rws, als met scenario-ontwikkeling. Hoewel onderling 

zeer verschillend waren alle groepen op eigen manier professioneel, serieus 

en gedreven in hun aanpak. Een eventueel gebrek aan ervaring werd binnen 

de groep ruimschoots gecompenseerd met creativiteit, of juist met een dui-

delijk beeld over de toekomst. Alle groepen gingen zodoende voortvarend 

van start.

Het werken met groepen van externen is een belangrijke vernieuwing voor 

rws als het gaat om de werkwijze die gekozen wordt in scenario studies. 

Het was voor de organisatie – en ook voor het scenarioteam – ongebruikelijk 

om externe organisaties te vragen om mee te denken over een onderwerp 

van groot strategisch belang. De groepen werken immers aan toekomstbeel-

den die rws gebruikt om de eigen ambities te ijken. Dat maakt de organisa-

tie kwetsbaar. Men stelde zich open voor een kritische blik van buiten. Niet 

zomaar van ‘externe deskundigen’, maar van gebruikers, contractpartners, 
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tegenspelers en ‘klanten’. Dat maakte het traject beladen en legde een grote 

verantwoordelijkheid bij alle betrokkenen én bij het scenarioteam.

De opdracht aan de groepen: creatieve concurrentie

Het scenarioteam had een duidelijke opdracht aan de teams geformu-

leerd. Op basis van een reader met een zeer grote hoeveelheid trendstudies, 

samengesteld door het scenarioteam, is de teams gevraagd om:

•  Een selectie te maken van trends en trendbreuken en/of op basis 

hiervan één of meerdere toekomstbeelden voor 2020 te maken;

• Aan te geven wat voor rws de opgaven zijn in 2020;

•  Het advies schriftelijk vast te leggen en een powerpointpresentatie te 

verzorgen van maximaal 10 minuten, te presenteren aan het Directie-

team van rws.

De groepen kregen dus een duidelijke opdracht, maar binnen een relatief 

open format. Het scenarioteam werkte volgens de methode van creatieve 

concurrentie. Dat wil zeggen dat alle groepen dezelfde vragen kregen voor-

gelegd, onderling informatie uit konden wisselen, hun resultaten geza-

menlijk moesten presenteren en vervolgens beoordeeld zouden worden 

door een jury, bestaande uit de opdrachtgever van het rws 2020-traject. Het 

betekende ook dat er één partij zou winnen én dat er dus partijen zouden 

verliezen. Op de betekenis van dit onschuldig ogende ‘spelelement’ komen 

we later nog nader te spreken. Hiermee werd door het scenarioteam wel 

bewust gekozen voor niet al te strikt onderbouwde keuzes van trends of 

trendbreuken. Er werd niet gevraag om wetenschappelijke onderbouwing, 

maar om een taxonomie van de toekomstige omgeving van rws. Hier koos 

het scenarioteam dus expliciet voor praktische toepasbaarheid boven aca-

demische zuiverheid. 

Een lastige vraag was of de groepen (methodologisch) vrij moesten worden 

gelaten in de manier waarop ze tot toekomstbeelden zouden komen. Metho-

dische uniformiteit zou tot een betere vergelijkbaarheid (en ook bruikbaar-

heid, naar verwachting van het scenarioteam) van de resultaten leiden, maar 

mogelijk onverwachte vergezichten en creativiteit uitsluiten. Bovendien was 

uit de voorgesprekken duidelijk dat het ‘team Bedrijfsleven’ de Shell-metho-

diek voor scenario-ontwikkeling zou gebruiken, terwijl de Designers de toe-

komst niet wilde verkennen maar ‘ontwerpen’. Beide teams claimden dat 

hun eigen methode tot betere resultaten zou leiden. Zo ontstond als vanzelf 

al variëteit in de methode en het scenarioteam koos ervoor deze te laten 

bestaan. Daarvoor waren argumenten, maar net zo belangrijk was de dyna-
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miek in de verschillende teams: die waren inmiddels aan de slag gegaan met 

eerste ideeën en het scenarioteam wilde hun enthousiasme niet op de proef 

stellen door van de methodiek een ‘hard’ punt te maken. Zodoende werd 

gekozen voor vrijheid voor de teams en ingezet op maximale diversiteit: ver-

schillende teams, met uiteenlopende samenstelling, die volgens een pallet 

aan methoden en technieken tot toekomstbeelden zouden komen.

De zeven verschillende groepen hebben uiteindelijk ieder een volstrekt 

eigen aanpak gekozen: de ontwikkeling van het klassieke assenkruis, 

werken met spanningsbogen vol dilemma’s, het uitwerken van ‘mood-

boards’, stickersessies, brainstorming, ontwerpen, het uitdiepen van spe-

cifieke waterstaatproblemen, en het projecteren van het eigen leven van 

de leden van de groep in het jaar 2020. De presentaties gaven blijk van veel 

verschillende mogelijke vormen van denken over de toekomst. Interessant 

daarbij was dat de groepen ook sterk varieerden in de openheid richting 

andere groepen. De geboden mogelijkheid om bij een van de werksessies 

met de andere groepen van gedachten te wisselen werd door een aantal 

groepen met open armen aangegrepen, terwijl anderen – letterlijk – met 

de deur op slot en de gordijnen dicht aan hun eigen scenario’s wilden 

doorwerken.

Risico’s van de gekozen aanpak

Het scenarioteam liep met deze aanpak naar eigen inzicht twee grote risi-

co’s: het was de vraag of de groepsdynamiek productief zou zijn en of de 

groepen zouden kunnen komen tot een advies dat voldoende niveau zou 

hebben. 

Die risico’s speelden nadrukkelijk in de gedachtevorming over de samen-

stelling van de groepen. Bij de groep generatie Einstein en de groep Desig-

ners heeft het scenarioteam daarom gevraagd aan de captain om een eigen 

groep samen te stellen. Bij de andere groepen van externen is steeds een 

eerste persoon aangezocht en met deze persoon overlegd welke personen 

uit het door het scenarioteam opgestelde lijstje of mogelijk daarbuiten erbij 

uitgenodigd zouden worden. Daar was er dus enige sturing vanuit het sce-

narioteam mogelijk. Bij de groepen van v&w zelf heeft het scenarioteam de 

groepen zelf samengesteld. Daarmee stuurde het scenarioteam dus nadruk-

kelijk in het proces. 

Het risico van de groepsdynamiek werd, naast de eerdere interventies in 

de groepssamenstelling, aangepakt door het aanbod van ondersteuning 

door een facilitator van rws. De groepen mochten dit aanbod overigens 

afwijzen. Het scenarioteam rekende op de facilitator als waarborg voor een 
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goed resultaat, maar men besefte zich ook dat groepen het aanbod zouden 

kunnen opvatten als een verkapte vorm van beïnvloeding en als gebrek aan 

vertrouwen in de betreffende groep. De diverse groepen hebben hier uitein-

delijk verschillend in gekozen. 

Gevolg van deze diversiteit was overigens dat het scenarioteam op de voort-

gang en mogelijke resultaten van een aantal groepen heel scherp zicht 

had, maar op de ontwikkelingen bij andere groepen helemaal niet. Zo werd 

‘sturen’ voor het scenarioteam heel nadrukkelijk loslaten en afwachten. Dat 

laatste bracht het tweede gevoelde risico nog scherper: zouden de groepen 

in deze cruciale fase van het traject in staat zijn om op voldoende niveau te 

presenteren? Zou creativiteit niet ten koste zijn gegaan van de inhoud? En 

was de inhoud creatief genoeg? Een belangrijke risicofactor was hierbij ove-

rigens ook weer een prikkel voor de groepen: presenteren aan het Directie-

team rws (dt rws) betekende een afbreukrisico voor de groepen zelf maar 

ook voor het scenarioteam, en tegelijk maakte dat juist ook onmiskenbaar 

duidelijk welk niveau van de presentaties gevraagd werd. Daar komt uiter-

aard bij dat van de in de teams opgenomen professionals het nodige ver-

wacht zou mogen worden. 

Diner pensant, diner debattant

De groepen is gevraagd om in totaal twee avonden en twee werkdagen te 

investeren. Dit was voor het scenarioteam een middenweg tussen ‘over-

vragen’ en de inschatting van voor een kwalitatief goed advies benodigde 

tijd. Meer tijd, wat in eerste instantie de voorkeur van het scenarioteam 

had, hield het risico in dat mensen niet zouden kunnen deelnemen. Daarbij 

zouden de adviezen ook te gedetailleerd kunnen worden en dat was uit-

drukkelijk niet de bedoeling. Het ging immers om de hoofdlijn. De balans 

was uiteindelijk volgens de groepen goed, hoewel de meeste groepen bij 

navraag hebben aangegeven meer tijd te hebben gestoken in het maken van 

het advies en de presentatie. Ze hebben dat echter vrijwillig gedaan, mede 

doordat ze in eerste instantie niet vanuit het project zijn overvraagd. 

De kick-off was een diner pensant met het dt van Rijkswaterstaat waarin 

de huidige rws centraal stond en de directeur rpb Wim Derksen, een toe-

komstbeschouwing presenteerde. Voor het diner was een modern, functi-

oneel restaurant gekozen. De twee tussenliggende werkdagen werden de 

groepen gefaciliteerd op een inspirerende werklocatie (het Haagse museum 

voor communicatie). De slotavond die een maand na de kick-off plaatsvond 

was een diner debattant waar de teams hun adviezen aan het dt rws pre-

senteerden. Als locatie was het Spaansche Hof gekozen: een stadspaleis 

met een prachtige klassieke zaal in het hartje van Den Haag. In deze slot-
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sessie leverden alle groepen een advies op papier aan en moesten ze in een 

presentatie van 10 minuten de zaal en jury proberen te winnen voor hun 

verhaal.

Zowel bij het diner pensant als het diner debattant hebben de dg en de 

pdg expliciet een rol gehad. Daarmee hebben beiden als boegbeeld van 

de organisatie naar de externen opgetreden en tevens als sponsor van de 

studie, zowel naar de externe teams, als naar de overige leden van het dt 

rws. Hiermee was er ook in deze tweede fase van het traject een zichtbare 

betrokkenheid van het dt rws bij het traject en was voor de betrokkenen en 

voor de geïnteresseerde omstanders duidelijk dat het traject in ieder geval 

intern serieus genomen werd.

Competitie en jurering

De jurering is ingebracht om het spelelement van de creatieve concurrentie 

te versterken, en ook om het scenarioteam een richting te geven in de wijze 

waarop ze de adviezen van de teams konden verwerken. Dat was een inte-

ressante gedachte bij het ontwerp, maar het plaatste het scenarioteam ook 

voor vragen in de uitvoering. Hoe vorm je een goede jury? Immers, de uit-

komst was onzeker zowel wat koers als kwaliteit betreft. Er is gekozen om 

de Directeur-Generaal voorzitter te laten zijn van de jury. Daarmee werd ook 

duidelijk aan de teams dat ze de hoogste ambtenaar van de Rijkswaterstaat 

moesten adviseren. Mogelijk gevaar hiervan was dat de groepen teveel voor 

rws wenselijke beelden zouden presenteren om bij de jury in de smaak 

te vallen. Om dit mogelijke effect tegen te gaan is ervoor gekozen ook een 

publieksjury te maken. Iedereen die aanwezig was tijdens het diner debat-

tant mocht stemmen en de pdg is gevraagd om deze uitslag mee te delen 

en zijn interpretatie van de stemming toe te lichten. Een ander, eerder al 

besproken risico, was dat de adviezen kwalitatief zwak zouden zijn, of heel 

ver af zouden staan van de leefwereld van het topmanagement van rws. In 

beide gevallen zou er bij de dg mogelijk irritatie over het traject ontstaan. 

Het risico van externe jurering is dat daarmee ook kwetsbaarheid ontstaat.

De uitslagen van de jury en de stemming onder aanwezigen moest richting 

geven aan de wijze van verwerking van de adviezen door het scenarioteam. 

Dat laatste bleek gelukkig mogelijk: de top drie van de jury en het publiek 

bleken dezelfde (maar in een andere volgorde). De teams Andere overheden, 

Designers en Generatie Einstein vielen in de prijzen; opvallend genoeg alle 

drie relatieve buitenstaanders ten opzichte van de rws-organisatie. De jury 

heeft de teams beoordeeld op inhoud van hun bijdrage, op de presentatie en 

op de mate waarin de teams de jury hebben ‘verrast’. Met name dit laatste 

aspect, alsmede de informele stijl van de jury, heeft bij een enkel team voor 
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teleurstelling gezorgd. Eén team voelde zich onvoldoende serieus genomen 

en vond de jurering niet professioneel. Dergelijke teleurstellingen, van het 

‘verlies’ of over de stijl van een jury, zijn risico’s van de gevolgde werkwijze. 

Competitie leidt tot betere producten, maar dat heeft in dit type processen 

ook een prijs. Het scenarioteam heeft daar na afloop van dit deel van het 

traject met de betreffende groepen nog wel enige aandacht aan geschon-

ken, om te voorkomen dat de irritatie over dit laatste deel van het proces 

het beeld van het geheel zou gaan vertroebelen.

Om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van de inbreng van de 

teams hebben de leden van het scenarioteam na afloop met ieder van de 

externe teams een gesprek gevoerd om de keuzes van de teams en het 

waarom van bepaalde richtinggevende adviezen nader uit te diepen. Tegelij-

kertijd waren deze gesprekken evaluatief van karakter. Het merendeel van 

de mensen was enthousiast. 

De leden van het dt rws zijn ook bevraagd op hun ervaringen en sugges-

ties naar aanleiding van hun deelname aan beide diners. Die waren posi-

tief, zowel op de inhoud, als op betrokkenheid. Net als in de eerste fase is 

het ook in deze tweede fase relatief goed gelukt om het dt betrokken te 

houden, maar toch de nodige afstand te laten bewaken. Bij het dt over-

heerste na deze tweede fase in ieder geval het gevoel dat het ‘goed zat’ en 

dat het traject tot interessante bevindingen zou gaan komen.

Naar een ordening van adviezen

Door de ontwerpkeuze van vormvrijheid voor de groepen in de scenario 

ontwikkeling was de ordening voor de uiteindelijke scenario’s een ingewik-

kelde opgave. De uitdaging was om de veelheid aan beelden en materiaal 

goed te verwerken, daarbij de rijkheid te behouden, en deze tegelijkertijd 

hanteerbaar te maken. Voor de aggregatie en integratie van de zeven uit-

gebrachte analyses is als vertrekpunt het advies van het winnende team 

genomen dat vervolgens is verrijkt met inzichten van de andere groepen. 

Dat lukte wonderwel, ook in de ogen van de betreffende groepen zelf, 

zoals later bij navraag bleek. Via de inhoud bleek het mogelijk om met het 

ontwerp van het winnende team als kapstok de verschillende producten 

een logische plaats in de rapportage te geven en ook daarvan de inhoude-

lijke vruchten te plukken. 

Het scenarioteam heeft er bewust van afgezien om zelf denkbeelden over 

de toekomst te vormen. Het scenarioteam heeft hier dus opnieuw zelf 

geen inhoudelijke rol genomen, ook niet daar waar men eigen ideeën of 

bedenkingen over de opgeleverde producten had. Er is niet aangevuld of 

gewijzigd, alleen geordend en geselecteerd. Had het scenarioteam wel 
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inhoudelijk geïntervenieerd, dan was daarvan onvermijdelijk het gevolg 

geweest dat de adviezen van de groepen geïnterpreteerd zouden worden 

in het denkraam van het scenarioteam. Dat was volgens het team niet de 

bedoeling, in ieder geval niet in deze fase. Uitstellen van oordelen en van 

eigen denken is achteraf bezien één van de lastigste aspecten geweest: 

zeker in een lang lopend traject is het moeilijk om te ‘wachten’ met eigen 

inbreng, omdat zich natuurlijk ook bij de begeleiding van het traject inmid-

dels patronen in de ideevorming begonnen af te tekenen.

Inhoudelijk ontstond uit de breedte wel een duidelijk lijn. De zeven advie-

zen convergeerden ten aanzien van vier dilemma’s of onzekerheden: de 

rol van de overheid (marktmeester versus publieke dienstverlener), het 

karakter van de markt (aandeelhouderseconomie versus maatschappelijk 

verantwoord ondernemen), de oriëntatie van de ruimtelijke ontwikkeling 

(gebiedsgericht of corridorgericht) en het omgaan met veiligheidsrisico’s 

(risico’s mijden versus risico’s managen).

De volgende stap: het scenarioteam aan het werk

Het scenarioteam heeft er voor gekozen om op basis van de adviezen van 

de teams vier toekomstbeelden te maken. Dat is niet onproblematisch. De 

rijkdom aan adviezen is hiervoor ‘platgeslagen’ op een klassiek assenkruis. 

Overigens zijn denkbeelden omtrent de organisatie in de beschrijving van 

de scenario’s en in de derde fase en vierde fase waar mogelijk meegeno-

men. De rijkdom is derhalve niet verdwenen, maar komt niet volledig terug 

in de vier beelden. 

De vier beelden zijn opgespannen op de eerste twee dilemma’s van het win-

nende team. De twee laatste dilemma’s over de oriëntatie van de ruimte-

lijke ontwikkeling en het omgaan met risico’s zijn gebruikt om de beelden 

in te kleuren. Daarmee werd een rangorde aangebracht in de geformuleerde 

dilemma’s: twee fungeren als basis, twee andere als kleuring. De benutting 

voor kleuring is in het eindresultaat heel productief, het voegt iets toe aan 

de toekomstbeelden, maar het is tevens een breuk met de klassieke sce-

nariomethodiek. Die houdt veel strakker vast aan de twee assen. Daarmee 

werd het scenarioteam dus vanuit de praktijk geconfronteerd met een pro-

bleem van de scenariomethodiek: de methodiek dwingt tot een radicale 

keuze voor twee ‘assen’, waarmee ander relevant inzicht even radicaal ver-

loren gaat. Dat is een inhoudelijke prijs, maar heeft ook gevolgen voor het 

proces. De betrokkenen zien hun inbreng, hoewel die relevant bevonden 

is, soms nog nauwelijks terug in het resultaat. Zeker als een traject bewust 

inzet op betrokkenheid en het ‘aftappen’ van kennis en inzicht van buiten, 

dan is dat een probleem. De nu gekozen methode is naar de mening van het 
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scenarioteam valide en goed geweest, maar leidt ertoe dat de methode veel 

kritiek heeft gekregen vanuit de meer gevestigde ‘scenariowereld’.

De kleuring vanuit de twee resterende dilemma’s heeft op drie manieren 

plaatsgevonden: met infographics, met een beschrijving van de toekomst 

per beeld en met een dag uit het leven van verschillende ‘personen in 2020’. 

Deze drieslag in verbeelding van de scenario’s is om verschillende redenen 

gemaakt. Ten eerste bleek dat proeflezers binnen en buiten rws (o.a. de direc-

teur van het scp en het kim) op verschillende vormen aansloegen: de één 

wilde feiten, de ander beelden en een derde wilde juist verhalen. De keuze 

voor de beelden en de beschrijving van de toekomst per beeld was snel 

gemaakt. Daarna zijn de zogeheten persona’s toegevoegd. Daarmee konden 

verschillende aspecten van de scenario’s worden uitgediept en positieve en 

negatieve elementen van de betreffende toekomst voor verschillende groepen 

inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast dwongen de persona’s het scenario-

team los van rws en consequenties voor de rws van de scenario’s te komen. 

Het ging immers om mogelijke toekomsten en (nog) niet om rws.

Deze vier door het scenarioteam ontwikkelde beelden zijn tot slot voorge-

legd aan de zeven teams met de vraag of hun bijdragen voldoende in deze 

vier beelden zijn verwerkt. Deze bijeenkomst was bedoeld als inhoudelijke 

toets: zijn er in de ontwikkeling van de vier uiteindelijk scenario’s geen 

gaten gevallen? Het team bedrijfsleven vroeg zich af of de driving forces 

achter de vier beelden goed getypeerd waren. Het team Designers vond de 

uitkomsten uitermate klassiek. Het algemene oordeel was echter overwe-

gend positief. Op een aantal punten zijn de beelden naar aanleiding van 

het gesprek met de teams nader bijgesteld. De bijeenkomst met de externe 

teams was wederom bedoeld om de betrokkenheid van de teams te behou-

den voor het vervolg: het was een toets op de inhoud, maar net zo sterk 

gedreven vanuit de borging van het proces. 

3.3 fase iii: inspiratie uit benchmarks

3.3.1 Doelen, dilemma’s en keuzes

In derde fase van het traject verschoof de aandacht van de omgeving van 

rws naar de organisatie zelf en de doorontwikkeling daarvan. Dat kreeg 

inhoud door kennis te ontwikkelen over de toekomstige organisatievorm 

van rws. Organisatievorm werd daarbij opgevat als de vorm waarin het 

takenpakket invulling gegeven kan worden, in de meest brede zin van het 

woord. Dus ook in termen van ‘zelf doen’ of ‘aan anderen laten’. Dat is een 

spannende invalshoek, omdat het type organisatie als rws niet ‘zomaar’ 
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naar eigen inzicht radicale keuzes over de organisatievorm kan maken. 

Shell kan zelf kiezen voor de manier waarop het met de onzekerheden uit 

de scenario’s omgaat, maar in het bijzonder voor uitvoeringsorganisaties, 

ligt dat anders. Beleidsdirecties reageren op scenariostudies niet door hun 

organisatie aan te passen, maar door beleidsdoelstellingen te wijzingen, 

nieuwe toe te voegen, et cetera. Een uitvoeringsorganisatie, of ‘beheerder’, 

heeft niet de ruimte zoals bijvoorbeeld Shell om geheel autonoom strate-

gische afwegingen te maken en andere richtingen in te slaan, maar is óók 

niet zo zeker van zijn bestaan als bijvoorbeeld een beleidsdirectie. Daarin 

ligt intrinsiek spanning besloten, waarbij de uitvoeringsorganisatie niet 

teveel regie in de discussie over eigen vorm kan nemen, maar het debat en 

de gedachtevorming zeker ook niet teveel aan het bestuursdepartement  

als opdrachtgever zal willen laten. De vraag naar de organisatievorm was 

dus om allerlei redenen relevant en strategisch van aard. Dat bracht het 

scenarioteam voor een dilemma. Hoe moest het denken over de positi-

onering dan vorm gegeven worden? En hoe kan zoiets voldoende ‘out of 

the box’ gebeuren, met inachtneming van ook valide maar ver reikende 

opties, zonder het eigen competentiegebied te overstrekken? Er waren 

verschillende opties voorhanden. Interne werkgroepen zouden zich over 

dit vraagstuk kunnen buigen, maar met het gevaar daarmee een interne 

stammenstrijd te organiseren. Natuurlijk zou het de betrokkenheid van de 

organisatie wel vergroten, maar het kon net zo goed ontbranden in bureau-

politieke strijd, met het scenariotraject als arena voor allerlei andere open-

staande rekeningen en uit te vechten duels. 

Het scenarioteam heeft uiteindelijk voor een andere aanpak gekozen. 

Opnieuw is de buitenwereld in de gedachtevorming betrokken, in dit geval 

zelfs actief opgezocht. Het scenarioteam is bij verwante organisaties (weg-

beheerders in het buitenland, netwerksectoren en uitvoeringsorganisaties 

van het Rijk) gaan kijken naar de ontwikkelingen die zij hebben doorge-

maakt. Hoe zijn zij met de min of meer gelijkluidende dilemma’s omge-

gaan? Hun huidige situatie inspireert in het denken over de toekomstige 

positie van rws: welke keuzes hebben deze organisaties gemaakt om hun 

omstandigheden werkbaar te maken? De ‘posities’ die deze benchmark op 

zou leveren zouden voor het scenarioteam vervolgens input zijn om tot toe-

komstige organisatievormen voor rws te komen.

Daarmee werd door het scenarioteam bewust afgeweken van de aanpak 

die in klassieke scenariostudies doorgaans wordt gehanteerd, namelijk het 

uitwerken van een mogelijke positie voor de organisatie per scenario. Sce-

nario- en positieontwikkeling zijn dus in rws 2020 uit elkaar getrokken en 

naast elkaar gezet. Eén van de noten die het scenarioteam hierbij te kraken 
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had was hoe de ontwikkeling van een andere organisatie naar het hier en 

nu iets kan betekenen voor de mogelijkheden en mogelijke posities van rws 

in 2020. In die zin was deze stap een experiment en was er de vraag of er 

wel iets interessants gevonden zou worden.

3.3.2 Wat er gebeurde

Aan de Dienst Verkeer en Scheepvaart (dvs) van rws is opdracht gegeven 

om een vergelijking te maken met wegbeheerders in de ons omringende 

Europese landen. Met behulp van enquêtes en (telefonische) interviews is 

een analyserapport5 geproduceerd, dat als basis diende voor een internati-

onale workshop, waartoe alle respondenten waren uitgenodigd. Dat leverde 

twee ‘zachte’ bijvangsten op: de goodwill die het gastheerschap van de dg 

en de hoofddirecteur van dvs voor deze workshop bij de overige wegbeheer-

ders heeft opgeleverd en een versterking van de basis voor internationale 

kennisuitwisseling, waar dvs voordeel van heeft6. Er was dus ook voor de 

betrokken partijen een belang om deze stap in het proces goed te doorlo-

pen. Het werd voor hen meer dan een project voor een externe partij, maar 

kreeg ook ‘intern’ waarde. Zo ontstond langs de lijnen van inhoud en het 

proces betrokkenheid bij deze fase van het scenariotraject.

Voor de benchmark met Nederlandse instanties heeft het scenarioteam 

een groslijst gemaakt van tien actuele ontwikkelingen in de publiek en 

semi-publieke sector. Vervolgens is op basis van desk research en ‘expert 

judgement’ door het scenarioteam in overleg met een extern adviseur een 

groslijst van bedrijven in netwerksectoren en uitvoeringorganisaties samen-

gesteld en is deze gekoppeld aan de actuele ontwikkelingen. Zo ontstond 

een overzicht van organisaties die zich op een uitgesproken manier langs 

de ‘frontier’ van ontwikkelingen in de publieke en semi-publieke sector 

bewegen. Met de resulterende kruistabel in de hand zijn vervolgens zo’n 

25 organisaties benaderd, waaronder kpn, Schiphol, ns, Belastingdienst en 

Havenbedrijf Rotterdam, en geïnterviewd op een of enkele van de actuele 

thema’s. Dus niet alle organisaties op alle thema’s, maar gerichte gesprek-

ken over voor die organisatie relevante thema’s. 

Opvallend voor het scenarioteam was de grote openheid en het enthousiasme 

van de geselecteerde organisaties. Bij velen werd ruim de tijd genomen en 

kwam regelmatig de suggestie om vervolgafspraken met collega’s te maken 

om verder de diepte in te kunnen. Oók bij partijen waarmee rws via zijn taken 

geen relatie mee heeft. Het verzoek van rws om met hen van gedachten te 

wisselen werd bij de respondenten als positief verrassend ervaren. Men gaf 

goed inzicht in de strategische afwegingen die bij de keuzes een rol gespeeld 

hadden en werkte dus ook in inhoudelijk opzicht zeer goed mee.
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De gesprekken hebben, en dat was een onverwachte bijvangst, duidelijk 

als spiegel voor de organisatie gediend. De betreffende organisaties waren 

geselecteerd op die thema’s waar zij (in ieder geval in de publieke opinie) 

goed op scoren, zoals klantbenadering, gebruik van ict of beste overheids-

werkgever. Tegelijkertijd bleek in diverse gesprekken dat de gesprekspart-

ners ook graag van rws wilden leren. Met andere woorden, daar waar de 

rws-ers bepaalde expertise als normaal beschouwen, of zelfs onder de 

maat, blijkt rws voor andere organisaties een voorbeeldfunctie te hebben. 

Een les daarvan was dus ook dat organisaties verwachten dat de ‘intervie-

wer’ ook iets komt brengen: de gesprekken moeten in de praktijk daarmee 

meer omvatten dan een klassiek interview, waarin de ene partij vragen 

stelt en de andere partij die vragen beantwoordt. Dat heeft gevolgen voor 

de manier waarop interviews worden voorbereid, wie ze voert en voor het 

soort resultaten dat uit de interviews komt.

Op basis van analyses en de workshops is door het scenarioteam een analyse-

slag gemaakt op de totaalresultaten, waarbij uiteindelijk vijf mogelijke 

toekomstposities konden worden afgeleid: netbeheerder, ontwikkel-

bedrijf, verblijfsmanager, inkoopmanager en waterveiligheidmanager. In 

interactie met de respondenten zijn deze posities verder ingekleurd en uit-

gewerkt. Net als voor de buitenlandse wegbeheerders heeft het scenario-

team hiervoor een workshop georganiseerd. Opnieuw trad de dg rws als 

gastheer op, ook als signaal dat rws de benchmark niet alleen als onder-

zoek beschouwde, maar als opstap voor verdere gesprekken. Ook hier gold 

weer dat betrokkenheid van de dg rws zowel intern als bij de genodigden 

bijdroeg aan de uitstraling van de bijeenkomst. Het maakte ook dat de 

door het team genodigde gasten ‘zelf’ kwamen en geen plaatsvervangers 

stuurden. Nevendoelstelling van de workshop was ook nadrukkelijk een 

inventarisatie van mogelijke alliantiepartners: het was dus tegelijk ook een 

soort netwerkverkenning of ‘marktverkenning’. Die nevendoelstelling gold 

niet alleen voor rws, maar ook voor de andere deelnemers aan de work-

shop. De ‘onverwachte ontmoetingen’ werden hooglijk gewaardeerd en 

hebben ook geleid tot follow-up gesprekken met verschillende mogelijke 

alliantiepartners. 

Beide workshops waren dus een bewuste keuze om spin-offs van de studie 

te forceren. Tegelijkertijd creëerde deze aanpak verwachtingen bij organi-

saties op een follow-up in de vorm van allianties, gezamenlijk leertrajecten 

en dergelijke, terwijl het scenarioteam daarover geen toezeggingen kon 

doen of kon aangeven op welke termijn samenwerking in welke vorm dan 

ook tot stand zou kunnen komen. Daarin lag dus een hoog afbreukrisico 

besloten. Een ander risico van het voorgaande was dat de belangen rondom 
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deze fase wel heel strategisch en ‘actueel’ werden. Dat leverde spannende 

inzichten en gesprekken op, en het droeg bij aan de inhoud en het prestige 

van het traject, maar het bracht eveneens belangwekkende zaken als dis-

tantie, ruimte om ‘vrij’ te denken en creativiteit in de knel. Deze fase van 

het traject werd minder verkennend en meer strategisch, en op momenten 

bijna politiek. De betrokkenheid van ‘high level’ betrokkenen uit rws en 

de genodigde organisaties droeg hier verder aan bij. Voor het scenarioteam 

zorgde dat voor extra spanning, zowel in de inhoud als in het proces.

Voor de scenariostudie leverde deze fase niet alleen de vijf mogelijke posi-

ties in 2020 op, maar ook aanzetten voor alliantievorming met andere par-

tijen. Daar kwam ook in deze fase een bijvangst bij. De bezoeken aan andere 

bedrijven en organisaties en de nationale en internationale workshop 

leverden inzichten op voor rws 2020 maar óók voor de dagelijkse gang van 

zaken nu én voor Agenda 2012, omdat de organisatievormen die in het sce-

nariotraject werden onderscheiden voor het toekomstige rws als het ware 

meteen ook de ruimte schetsen die denkbaar is bij de strategische dooront-

wikkeling van de organisatie. Weliswaar hoefden geen keuzes te worden 

gemaakt, maar wel werd helder welke keuzes meer of minder ruimte 

zouden scheppen voor bepaalde strategische posities. Zo ontstond in deze 

fase als vanzelf een zeer nauwe verwevenheid tussen rws 2020 en Agenda 

2012. Het traject van toekomstverkenning werd daarmee meer dan ooit van 

strategisch belang, in die zin dat het nu direct betrokken werd op een ook 

in de actualiteit van het bestuur van rws belangrijk proces, de vorming van 

een nieuw ondernemingsplan en strategische agenda voor de komende vier 

jaar. Het traject ‘schoof’ daarmee meer op richting het hart van het bestuur 

van rws, maar verloor daarmee ook iets van zijn relatieve onschuld.

3.4   fase iv: ontwikkelpaden en toekomstvastheid 
agenda 2012

3.4.1 Doelen, dilemma’s en keuzes

Zoals in de beschrijving al duidelijk is geworden, had elke fase in het traject 

afzonderlijk al waarde, soms ook via een bijzondere bijvangst. In de laatste 

fase van het traject drong zich echter steeds nadrukkelijker de vraag op hoe 

de resultaten uit de afzonderlijke fasen met elkaar te verbinden zouden 

zijn. En wat zou op basis van dat verbindende inzicht moeten gebeuren om 

van de huidige rws door te groeien naar helder te onderscheiden strategi-

sche en ‘robuuste’ posities?

Het scenarioteam heeft lang met deze vraag geworsteld. Er was uiteraard 
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al in de ontwerpfase van het traject nagedacht over de verhouding tussen 

deelopbrengsten en het eindresultaat en er waren in het procesontwerp 

natuurlijk bepaalde stappen gezet. Nu echter, met wetenschap van de 

resultaten – en met de kennis van de bijvangsten, waaronder de verhoogde 

aandacht en urgentie voor het project – was de werkelijkheid evenwel toch 

anders dan indertijd verwacht. Inhoudelijke opties sloten minder naadloos 

op elkaar aan en de verwachtingen waren hoger gespannen dan indertijd 

verwacht, vooral ten aanzien van de bijdrage van het project aan de actuele 

vragen rond de strategische agenda en het ondernemingsplan. Nu was de 

verwevenheid tussen de toekomstverkenning (rws 2020) en de organisa-

tieontwikkeling (Agenda 2012) bij aanvang al het doel en aanleiding voor 

het traject, maar meer vrijblijvend ingezet: het zou mooi zijn als het zou 

lukken. Nu waren er sterke verwachtingen: het moest lukken, en goed ook.

Het scenarioteam heeft ervoor gekozen om de opbrengsten uit ‘de kracht 

van rws’ te verbinden met de vijf organisatieposities uit de derde fase. 

Deze verbinding heeft de vorm gekregen van ontwikkelpaden: beschrij-

vingen van de route vanuit de huidige situatie naar één van de mogelijke 

organisatieposities. De ontwikkelpaden zijn in drie stappen geconstrueerd. 

Eerst is beschreven aan de hand van de velden van het binnen rws veel-

gebruikte en dus goed bekende ink-model wat de benodigde verandering 

zou zijn tussen de huidige rws en de betreffende positie. Bijvoorbeeld: 

welke taken gaan eraf en welke komen erbij? Vervolgens is gekeken welke 

aanknopingspunten er zijn binnen de huidige organisatie, of in de directe 

(beleids-)omgeving, die verwijzen naar die toekomstige positie. Bijvoorbeeld 

de bevindingen van externe commissies, zoals de commissies Elverding, 

Ruding, Noordzij, of de commissie-Veerman. En tot slot is het verandertra-

ject tussen nu en 2020 uitgeschreven. Wat komt eerst en wat komt later, 

bijvoorbeeld in het ritme van de verkiezingen. Wat zijn de risico’s van een 

dergelijke verandering? Welke stappen volgen elkaar in welke volgorde op 

en wat betekent dat voor het management van het ontwikkeltraject en voor 

de dagelijkse praktijk van rws? Deze laatste fase was een sterk rond het 

scenarioteam zelf geconcentreerde stap. Het scenarioteam heeft er dus voor 

gekozen om nu heel nadrukkelijk zelf de pen ter hand te nemen en daarbij 

bovendien ook iets nieuws toe te voegen aan het bestaande: dus niet alleen 

schrijfwerk, maar ook eigen denk- en ontwikkelwerk. 

3.4.2 Wat er gebeurde

In het procesontwerp was eerder gekozen voor het ontwikkelen van de 

organisatievormen los van de toekomstscenario’s, met sterk verschillende 

methoden. De toekomstscenario’s zijn ontwikkeld via creatieve concur-
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rentie, de mogelijke organisatievormen zijn ontwikkeld vanuit benchmarks 

met vergelijkbare organisaties in het buitenland en soortgelijke organisa-

ties in andere werkvelden. Door deze werkwijze sluiten de scenario’s en 

de organisatieopties niet logisch op elkaar aan: ‘normaliter’ dient één van 

beide als uitgangspunt voor het ontwikkelen van de ander. Of, in schema, 

het één gaat aan het ander vooraf, terwijl in dit geval beide naast elkaar en 

los van elkaar zijn ontwikkeld:

scenario’s voor rws (creatieve concurrentie) ➷
Robuuste ontwikkelpaden

organisatieopties (vanuit benchmarks) ➹

Het scenarioteam beschikte in deze fase dus over twee volwaardige ‘eind-

producten’, die allebei uitgangspunt zouden kunnen zijn voor nadere 

analyse. In een klassieke scenariostudie zouden op basis van de ontwik-

kelde scenario’s organisatieopties ontwikkeld worden. En in een meer 

organisatiekundige studie zouden voor de op basis van de benchmark 

ontwikkelde organisatieopties omgevingsscenario’s gemaakt en gebruikt 

worden om de opties in te ‘testen’. 

Het scenarioteam heeft er voor gekozen om de organisatievormen die zijn 

ontwikkeld vanuit de benchmark voor de vaststelling van ontwikkelpa-

den af te zetten tegen de opbrengsten van de toekomstverkenning. Om zo 

te bezien of ze toekomstbestendig zouden zijn en om in beeld te brengen 

welke stappen nodig zouden zijn om de organisatieopties te realiseren, of 

dat in ieder geval niet bij voorbaat onmogelijk te maken (points of no return). 

Dit is dus een meer vrije vorm, waarin de scenario’s relatief ‘losjes’ gehan-

teerd worden om de houdbare ontwikkelpaden naar de mogelijke organi-

satievormen te formuleren. Ze worden niet radicaal benut, niet tot in de 

details, maar worden als denkraam ingezet. In het gunstige geval kan dat 

worden opgevat als het benutten van het beste van beide werelden, in een 

meer kritische beschouwing raakte het scenarioteam daarmee verstrikt in 

het ‘slechtste’ van beide werelden. 

Een ronde langs de diensten

Met de drie opbrengsten – scenario’s, mogelijke toekomstige organisatie-

posities én robuuste ontwikkelpaden – heeft het scenarioteam mede op 

suggestie van het bestuur van rws een ronde langs alle diensten van rws 

gemaakt. Enerzijds om de resultaten die tot dan toe waren behaald toe 

te lichten, anderzijds om toetsing op de robuustheid van de posities door 
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collega’s te laten uitvoeren. Het ging er dus om informatie te ‘brengen’, 

om feedback te genereren en betrokkenheid bij en eigenaarschap van de 

resultaten te bewerkstelligen. Nevendoelstelling van deze ronde was het 

vertrouwd maken van een grote groep rws-collega’s (ongeveer 200) met 

het scenariodenken en met de effecten die de discussie over verschillende 

posities voor hun dagelijkse werk zou kunnen hebben. Daarmee wilde het 

scenarioteam proberen om het denken in meervoudige toekomsten te 

‘verinnerlijken’ binnen de organisatie. De veronderstelling van het scena-

rioteam daarbij was dat door ‘gevoel’ te ontwikkelen voor de meervoudig-

heid van de denkbare toekomsten, mensen zich anders gaan verhouden tot 

mogelijke toekomstige organisatievormen. Zo kon de veranderingsbereid-

heid in de organisatie verder ontwikkeld worden. Bij bijna elke dienst is 

een sessie met het directieteam georganiseerd, gevolgd door een workshop 

met een breed samengestelde groep medewerkers. Ook is er per positie een 

expertbijeenkomst met deskundigen georganiseerd, dwars door de diensten 

heen. 

Agenda 2012 toekomstvast?

Ter afsluiting van dit deel van het traject is Agenda 2012, als resultaat van 

een parallel verlopen eigenstandig proces, op basis van rws 2020 nog eens 

kritisch tegen het licht gehouden. ‘Agenda 2012’ is in het begrippenkader 

van Rws 2020 op te vatten als de keuze voor een vorm die het midden houdt 

tussen netbeheerder en verblijfsmanager. De recente alliantie van rws met 

het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de stadsregio in 

de Verkeersonderneming, maar ook de samenwerking met andere overhe-

den in de ‘Nationale Databank Wegverkeersgegevens’ geven hier concreet 

invulling aan. De opbrengsten van rws 2020 gaven het scenarioteam een 

specifieke invalshoek om op deze keuze te reflecteren en de argumentatie 

kritisch te bevragen. Zo viel het vanuit dit perspectief op dat in de gemaakte 

keuzes steeds sprake is van uitbreiding van taken en diensten ten behoeve 

van de gebruiker, zonder basistaken in de infrastructuur en de wens tot 

verdere professionalisering in de uitvoering los te laten. Er worden dus 

keuzes gemaakt, maar andere opties blijven daarnaast open, ze zijn als het 

ware ‘stand-by’, en kunnen bijvoorbeeld als gevolg van veranderende poli-

tieke voorkeuren of maatschappelijke omstandigheden later alsnog ‘geacti-

veerd worden’. Zodoende beoordeelde het scenarioteam de Agenda 2012 als 

‘toekomstvast’, in die zin dat de opbrengsten van rws 2020 er volgens hen 

niet mee in tegenspraak zijn en er voldoende ruimte is om in te spelen op 

de mogelijke ontwikkelingen die zich op de lange termijn. 

Door zelf de verbinding te leggen tussen rws 2020 en Agenda 2012 koos het 
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scenarioteam er dus voor om eventuele benutting van de eigen bevindingen 

in de andere lopende strategische trajecten niet af te wachten, maar daar 

zelf actief mee aan de slag te gaan. Daarmee zijn de grenzen van de eigen 

opdracht opgezocht, en ook wel enigszins opgerekt, maar heeft het team 

tegelijk concreet en proactief de benutting van de bevindingen uit het rws 

2020-traject inhoud gegeven. De ruimte daarvoor kon ontstaan omdat het 

scenarioteam organisatorisch dicht bij het bestuur van rws was gepositio-

neerd als strategie eenheid en vertrouwen had weten op te bouwen bij dat 

bestuur door het eerdere verloop van het 2020-traject. Mede vanwege het 

opgebouwde vertrouwen had het team ook ruimte om kritisch te beschou-

wen en werd daar zelfs enigszins op gerekend: in deze laatste fase van het 

traject was het scenarioteam feitelijk niet langer meer alleen een onder-

zoeksteam, maar daarnaast ook een prominent en gezaghebbend strate-

gisch adviseur. Over de betekenis van die rolverandering, of vermenging, 

komen we in de analyse en conclusie nader terug.

3.5  fase v: presentatie van eindresultaten,  
maar ook een doorgaand proces

De officiële afronding van het rws 2020 traject heeft plaats gevonden 

tijdens een rws-managementconferentie, waar de resultaten werden 

gepresenteerd aan de hand van filmpjes over de verschillende posities. De 

publieke afronding kreeg vorm met de presentie van de publieksversie van 

het eindrapport tijdens de opening van het ‘lef Future Center’, het centrum 

waar rws samen met zijn omgeving wil nadenken over oplossingen over 

toekomstige opgaven. Dit centrum gebruikt het materiaal uit rws 2020 

onder meer in cursussen en opleidingen. De presentatie van de eindresulta-

ten markeert de afronding van het traject.

Naast de ‘officiële’ presentatie van het eindproduct, en het gebruik van de 

opbrengsten daarvan door de opdrachtgever, is er ook aantal noemenswaar-

dige nevenopbrengsten. Zo wordt naar aanleiding van de scenariostudie 

gewerkt aan een rws-game, ten behoeve van de werving op de arbeids-

markt. Dit idee is geopperd door het team ‘generatie Einstein’ in de tweede 

fase van het traject. Ook de aanzetten voor gesprekken over allianties en 

andere vormen van samenwerking met de partijen die in de derde fase zijn 

benaderd kunnen hier als voorbeeld worden genoemd. Hier liggen voor 

Rijkswaterstaat opgaven voor de toekomst. 

Daarnaast wordt met enige regelmaat vanuit de organisatie verzocht om 

workshops en wordt het ontwikkelde materiaal gebruikte in strategietra-
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jecten en trainingen binnen dienstonderdelen. Het materiaal leidt verder 

tot vernieuwing van contacten met partijen waar rws op zich al een relatie 

mee heeft, zoals Getronics en VolkerWessels. Op basis van de opbrengsten 

van het traject is rws opnieuw met deze organisaties in gesprek over ver-

binding en onderlinge betrokkenheid.

Ten slotte noemen veel betrokkenen als nevenopbrengst van het traject 

de (gezamenlijke) ‘mental map’, waarbinnen nieuwe actuele discussies 

kunnen worden geplaatst en meer gericht worden gevoerd. Bijvoorbeeld 

rond het voorstel van de instelling van een Deltaregisseur door de Delta-

commissie, opvattingen rond Anders Betalen voor Mobiliteit, Publiek-Private 

Samenwerking of bij een grote ontwikkeling als de kredietcrisis: de ge- 

beurtenis wordt dan ‘begrepen’ in termen van de scenario’s, organisatie-

opties en/of ontwikkelpaden. Het project heeft een gemeenschappelijke 
taal ontwikkeld om toekomstige, maar ook heel actuele zaken te 
bespreken en om te schakelen tussen verschillende tijdsperioden.
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4  RWS en de dilemma’s 

Toekomstverkenning als onderdeel van strategische organisatieontwikkeling

In het beschreven traject worden methoden en technieken van toekomstver-

kenning met een proces van strategische organisatieontwikkeling verbonden. 

Het gaat dus niet zozeer om ‘een toekomstverkenning op zich’, maar om een 

organisatieontwikkeling die expliciet beoogt om te komen tot een verkenning 

van robuuste organisatieopties. Daartoe was het nodig om kennis over de toe-

komst intelligent te combineren met de huidige stand van zaken in de organisa-

tie en met kennis over de relevante opties voor organisatieontwikkeling. Vanuit 

de opdracht was het bovendien van vitaal belang om de studie van invloed te 

laten zijn op lopende strategische trajecten in de organisatie, in het bijzonder 

de ontwikkeling van Agenda 2012, het vervolg op het Ondernemingsplan 2004-

2008. De studie moest inhoudelijk ‘goed’ zijn, maar ook een type inhoud leveren, 

waarmee de opdrachtgever in de genoemde lopende strategische processen 

‘mee geholpen zou zijn’. Dat levert spanning op tussen het werkelijk verkennen 

van de toekomst – vrij, met distantie, toekomstgericht – en het aansluiten bij 

wat er in de organisatie speelt – nu, betrokken, met oog voor de actualiteit.

rws 2020 als strategische foresight-studie

De gevolgde methode vertoont het meeste gelijkenis met de methodiek van 

‘foresight’. Er zijn kwalitatieve scenario’s ontwikkeld over mogelijke toekom-

stige omgevingen voor rws. Daarbij is weliswaar gebruik gemaakt van beschik-

bare ‘harde’ kennis, zoals datasets met kwantitatief materiaal, maar dat was 

onderdeel van een breder palet aan kennis. En kennis was daarnaast onderdeel 

van een bredere range aan bronnen, zoals ‘eigen inzicht’ van deelnemers aan 

sessies, creatieve invallen en ontwikkelingen van de teams, maar ook ‘fantasie’ 

en ‘voorstellingsvermogen’. In de methode was weliswaar sprake van een orde-

ning en een zekere timing van de inzet van deze bronnen en inzichten, maar ze 

werden binnen de studie als principieel gelijkwaardig beschouwd. In het deel 

over de omgang van het scenarioteam met de dilemma’s zullen we nog wel 

nader ingaan op de vormen van sturing die het team toch heeft gevoerd op de 

‘inhoud’ en op het ‘proces’ van het traject. 

Drie vormen van invloed op het proces van strategische organisatieontwikkeling

Eerder hebben we drie soorten bijdragen van toekomstverkenningen aan stra-

tegische processen in de organisatie geduid. De hier beschreven studie heeft 

op elk van de drie onderscheiden manieren invloed gehad op het strategische 

ontwikkelingsproces van rws:



Toekomstverkenning en organisatieontwikkeling                Ontwerpkeuzes in het scenarioproject rws 2020 45

Directe bijdrage•	 : het traject heeft concrete kennis en informatie opgeleverd 

die gebruikt kan worden bij het opstellen van de strategische agenda voor 

rws en het ondernemingsplan. Er is in het traject veel ‘kennis voor beleid’ 

ontwikkeld.

Indirecte bijdrage•	 : het traject heeft gezorgd voor een impuls aan de toekomst-

gerichte houding van de organisatie en, in zekere zin, de betrokken part-

ners. Door het traject zijn groepen medewerkers en ook het bestuur ‘verleid’ 

om na te denken over toekomstige ontwikkelingen, zowel in de omgeving 

als binnen rws zelf.

Kritische reflectie•	 : het traject heeft de organisatie gedwongen om na te 

denken over wat men nu ‘is’ en in hoeverre dat een gegeven is of dat er 

verandering mogelijk is. Zo is in de fase van de kracht van rws nadrukkelijk 

gekeken naar de sterke kanten van de organisatie, maar was ook de inspi-

ratie uit benchmarks belangrijk. Zo ontstond zicht op heel andere, mogelijk 

intern niet eerder ‘gedachte’ opties. Ze heeft het traject de grenzen van het 

denken over de identiteit van rws ‘opgerekt’ en heeft de organisatie – ook 

het bestuur – tijdens het traject nadrukkelijker dan gebruikelijk gereflec-

teerd op de eigen positie. 

Analyse van de omgang van dilemma’s

Zoals aangegeven gaat een verkenning die als organisatieontwikkelingstraject 

is opgezet logischerwijs met spanningen en dilemma’s gepaard. De conceptuele 

spanning tussen het verkennen van de toekomst enerzijds en strategische cycli 

van besluitvorming en de afweging van actuele belangen anderzijds, komt in 

het traject in praktische zin tot uitdrukking. In de beschreven casus is per fase 

beschreven met welke dilemma’s het scenarioteam werd geconfronteerd en hoe 

het team daarop heeft ingespeeld. Daarbij hebben we steeds een onderscheid 

gemaakt tussen enerzijds het ‘ontwerp’ en anderzijds de manier waarop de ont-

werpkeuzes uitpakten, met soms ook een vermelding van de manier waarop het 

scenarioteam heeft gereageerd op ontwikkelingen die zich gaandeweg het traject 

voordeden. Zo ontstaat een beeld van de praktijk van het traject, waarin de bij-

zondere dynamiek van toekomstverkenning in strategische organisatieontwik-

keling zichtbaar wordt. In dit deel lopen we de in het theoretisch deel benoemde 

dilemma’s na en analyseren we de manier waarop deze in de casus tot uitdruk-

king kwamen. We laten zien hoe het scenarioteam met het dilemma is omge-

gaan en wat daarvan het resultaat was. De tabellen 3 en 4 geven weer hoe het 

scenarioteam met de inhoudelijke en procesmatige dilemma’s is omgegaan.
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Tabel 3: hoe het scenarioteam met de inhoudelijke dilemma’s omging.

Dilemma: inhoud invulling professionaliteit: handelingsrepertoire

Mogelijke toekomst  
vs. 

Organisatieopties 

Fase II scenario-ontwikkeling;  
fase III gericht op ontwikkeling van 
mogelijke organisatieopties

Het dilemma is hier volgtijdelijk ge-
maakt: eerst nadrukkelijk de blik op de 
toekomst in benoemen van scenario’s, 
daarna een ‘nieuw’ traject rond organi-
satieopties. De trajecten zijn van elkaar 
gescheiden, er vond dus pas vermen-
ging en confrontatie plaats nadat de 
beide stappen waren doorlopen. 

Lange termijn  
vs. 

Korte termijn

Koppeling tussen rws 2020 en Agenda 
2012. Dat is gebeurd door personele 
unie (team strategie was voor beiden 
verantwoordelijk) en opdrachtverle-
ning en sturing door bestuur, maar 
de trajecten hebben beiden hun eigen 
projetcplan gevolgd. 

Ondergeschikt maken: lange termijn 
ten dienste van actuele strategievraag. 
Tegelijkertijd scherpte in lange termijn 
analyse zo veel mogelijk behouden, 
maar dus niet volgens regels uit de 
klassieke scenariomethode.

Draagvlak verwerven 
vs. 

Urgentie wekken

Het scenarioteam heeft binnen de 
diensten zoveel mogelijk gestreefd 
naar draagvlak, maar in de interac-
tie met het bestuur over de agenda 
2012 de irritatiegrenzen opgezocht, 
om daarmee urgentie te ontwikkelen 
voor de lange termijn vraagstukken. 
Dat laatste gebeurde echter toen er al 
veel vertrouwen in het project en het 
team was. Interessant hierbij is dat 
bij een bepaald niveau van draagvlak 
vertrouwen en autoriteit er als het 
ware verwacht wordt dat de irritatie-
grens wordt opgezocht en dat irritatie 
zelfs bijdraagt aan meer vertrouwen 
en meer draagvlak.

Volgtijdelijk gemaakt: eerste draagvlak, 
daarna de grenzen opzoeken en soms 
zelfs irritatie wekken.

Urgentie en irritatie hoeven niet 
noodzakelijker samen te gaan, het één 
kan zonder het ander tot stand komen, 
maar om urgentie te wekken is het wel 
nodig om de bestaande principes ter 
discussie te stellen.

Academisch correct  
vs. 

Praktisch relevant

Doel van de studie was helder: bouw-
stenen aanreiken voor de dooront-
wikkeling van rws. Het ging dus om 
praktische toepasbaarheid en niet om 
academisch zuivere modellen. 
De input voor de teams in fase 2 is ge-
baseerd op wetenschappelijke studies 
en trendrapporten, zoals die van de 
planbureaus. 
Daarnaast heeft het team wel degelijk 
de methodologische spelregels van 
scenario-ontwikkeling op het netvlies 
gehad en op momenten bewuste keu-
zen gemaakt om af te wijken van het 
theoretisch correcte.

Ondergeschikt gemaakt: academische 
relevantie en wetenschappelijke kwa-
liteit ten dienste van de ‘wetten’ van 
de praktische arena van strategische 
besluitvorming waarin het product van 
de studie zou moeten functioneren.
Daarin is inhoudelijke kwaliteit een 
belangrijke ‘kracht’ van een product – 
de inhoud doet er toe – maar deze staat 
naast andere kwaliteit. 
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Tabel 4: hoe het scenarioteam met de procesmatige dilemma’s omging.

Dilemma: proces invulling Professionaliteit: handelingsrepertoire

 
Creativiteit  

vs.  
Inhoudelijk 

Fase 1 door interne teams, gevoed 
met eigen rws materiaal; fase 2 door 
externe teams in creatieve concur-
rentie, gevoed met samenvattingen 
van gerenommeerde studies; fase 3 
door onverwachte mix van organisaties 
bijeen te brengen, maar wel voorbereid 
op basis van desk research; fase 4 door 
gestructureerd de ontwikkelpaden door 
te exerceren en een ronde langs alle 
rws-diensten te houden

Het team heeft steeds gekozen voor 
mengvormen: in sommige fasen 
naast elkaar, soms na elkaar. Dus 
soms volgtijdelijke aanpak, soms 
gescheiden.
In sessies waarin creativiteit en 
inhoudelijkheid heel nadrukkelijk 
met elkaar geconfronteerd werden, 
bijvoorbeeld in fase 2, ontstond soms 
irritatie bij betrokkenen.

 
Gedeeld beeld  

vs.  
‘1000 bloemen’

Fase 1 was nadrukkelijk gericht op het 
verkrijgen van een gedeeld beeld; wat 
is de rws nu?
Fase 2 en 3 waren juist nadrukkelijk 
gericht op het vinden van variatie; 
meerdere toekomstbeelden, meerdere 
opties.
Fase 4, met onder andere de ronde 
langs de organisatie en de expertwork-
shops was weer gericht op het verkrij-
gen van een gezamenlijk beeld over 
rws, de posities en de toekomstbeelden

Volgtijdelijk gemaakt. Eerst het één, 
dan het ander. Bewust begonnen én 
geëindigd met streven naar gedeeld 
beeld, vanuit de afweging dat het voor 
succes van het traject cruciaal was 
om een gedeeld en gedragen beeld te 
hebben.

 
Afstand nemen  

vs.  
Aansluiten

In fase 2 kregen de externe teams veel 
ruimte, met als enige randvoorwaarde 
relevantie voor rws. Daarin mocht 
zoveel afstand worden genomen als 
nodig, maar dus ook helemaal niet. Dat 
was aan de groepen. In fase 3 is juist 
in het hier en nu gekeken, maar naar 
heel andere organisaties. In fase 4 is 
gekozen voor een mix van backcasting 
uit de scenario’s en forecasting uit de 
kracht van rws en omgevingsanalyse: 
maar uiteindelijk steeds vanuit sterk 
gevoelde noodzaak tot aansluiting.

Ondergeschikt gemaakt: het afstand 
nemen stond ten dienste van 
aansluiting. 
Voor een deel is dit ook een zaak van 
‘backstaging’: ook in de fases waarin 
afstand werd genomen hield het team 
een scherp oog op de mogelijkheid 
om één en ander later weer te 
kunnen verbinden met bestaande 
perspectieven en lopende strategische 
discussies.

Afronden 
vs. 

Doorwerken

De studie heeft bouwstenen geleverd 
voor de agenda 2012. Daarnaast is met 
het lef/future-center afgesproken dat 
het materiaal zal worden gebruikt 
in cursussen en trainingen. Voor de 
bijvangsten was geen expliciete follow-
up-strategie. rws moet keuzen maken 
wat bijvoorbeeld te doen met het sig-
naal dat alliantievorming kansen biedt.

Bewust gekozen voor expliciete 
‘afronding’ en markering van het 
‘einde’ aan de studie. Daarnaast veel 
aandacht voor vervolg en ‘landing’ 
van het product en de gedachtelijn.
Dus een expliciete keuze, maar 
met daarnaast een spoor gericht op 
continuïteit en ‘verder gaan’.
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Opereren volgens de regels der kunst: welke kunst en welke regels?

Het scenarioteam heeft bij het ontwerp van het traject en tijdens het 

proces geworsteld met de vraag hoe het traject vorm moest krijgen en 

of het nog goed ging. Een kwestie die daarbij steeds terug kwam was de 

vraag aan de regels van welke kunst het traject zou moeten voldoen? 

En om welke regels het daarbij precies ging, want de diverse ‘kunsten’ 

die men als referentiepunt wilde gebruiken kennen weer diverse stro-

mingen. Zo was het voor het scenarioteam moeilijk om haar methode 

te ijken: pogingen daartoe leidden tot ambigue resultaten, door inbreng 

zowel vanuit de gemeenschap van toekomstverkenners als vanuit meer 

organisatiekundige en veranderkundige experts. 

Vanuit het perspectief van de eerste beroepsgroep voldeed het traject 

niet geheel aan de regels voor een deugdelijk scenariotraject: in de 

omgang met dilemma’s zijn daarvoor teveel combinerende keuzes 

gemaakt. Daarmee heeft het traject vanuit het perspectief van de toe-

komstverkenners bezien aan ‘validiteit’ verloren: er is te sterk vanuit 

verbinding met het heden en met de lopende strategische zaken in de 

huidige organisatie gezocht, tegen de prijs van een verlies van distantie 

en toekomstgerichtheid.

Vanuit het perspectief van de tweede beroepsgroep leek het traject soms 

‘nodeloos ingewikkeld’. Het is relatief omslachtig om eerst scenario’s 

en organisatieopties te ontwikkelen, ook nog eens met grote inzet van 

externen, om die vervolgens zelf weer te verbinden tot robuuste opties. 

Daarmee gaf het scenarioteam veel regie uit handen, maakte het zichzelf 

kwetsbaar en duurde het uiteindelijk lang voordat er een strategische 

analyse beschikbaar was. Dat had, vanuit het perspectief van organisatie-

ontwikkeling ook anders gekund, zonder zoveel expliciete aandacht voor 

de toekomstige ontwikkelingen.
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Evenwichtskunst in praktijk

Toch is het traject in de praktijk succesvol gebleken: er zijn concrete 

resultaten geboekt, op verschillende niveaus, en met allerlei interessante 

nevenopbrengsten. De opdrachtgever is tevreden en er is voor een toe-

komstverkenning sprake van een uitzonderlijke mate van invloed op het 

bestuurlijke besluitvormingsproces. De scenariostudie wordt op bestuur-

lijk niveau en in de ‘diensten’ van rws serieus genomen: niet alleen als 

inhoudelijk stuk werk, als mooi rapport, maar ook in het gebruik. rws 

2020 heeft impact in de organisatie: in de eerder als ‘balanceren tussen 

inkapseling en afstoting’ beschreven inherente spanning van strategise-

ren is men er in geslaagd om vanuit een toekomstgerichte vraagstelling 

en werkwijze balans te vinden in het aansluiten bij lopende organisa-

tiestromen, gedachten en agenda’s én deze tegelijkertijd ook kritisch te 

benaderen, te confronteren en ter discussie te stellen. De studie heeft 

zodoende invloed gehad op het strategische processen in de organisatie 

en het tijdsperspectief en de ‘randen van het denken’ daarbinnen opge-

rekt. Invloed is in dit traject ontstaan door op professionele, strategische 

wijze verschillende ambachten te combineren. Daarmee heeft het traject 

mogelijk aan overtuigingskracht in bepaalde professionele gemeen-

schappen verloren, maar in het strategisch domein juist aan waarde 

gewonnen. De belangrijkste kwaliteit van het traject lijkt te zijn dat men 

er door middel van professionele evenwichtskunst in is geslaagd om de 

verschillende disciplines van toekomstverkenning en strategische orga-

nisatieontwikkeling met elkaar te verenigen. 
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5 Conclusies 

Toekomstverkenning en bestuur gaan niet samen

Het hier beschreven traject van toekomstverkenning staat niet op zich-

zelf, maar kan model staan voor een bredere ontwikkeling in het openbaar 

bestuur. Toekomstverkenning heeft de laatste decennia als professie een 

sterke groei doorgemaakt. Er worden veel beleidsgerichte toekomstverken-

ningen uitgevoerd en ook de professionele gemeenschap – en het profes-

sionele debat daarbinnen – is de laatste decennia gegroeid. Het is echter de 

vraag of dat betekent dat de overheid nu ook meer toekomstgericht is. Ons 

vermoeden is van niet. De pogingen om door middel van nieuwe professio-

nalisering van ‘strategische directies’ en ‘kennisdirecties’ de beleidsontwik-

keling in departementen meer toekomstgericht te maken, zo doet eerder 

onderzoek vermoeden (Van Twist et al, 2007, 2008; Van der Duin et al, 2008; 

Van der Steen, 2008; Bakker, 2003), zullen daar niet veel aan veranderen. 

Toekomstverkenning en bestuur verhouden zich nu eenmaal spannings-

vol tot elkaar, daar verandert geen enkele vorm van investeren in slimmere 

verbinding tussen kennis en beleid iets aan (Van der Steen, 2009). Scenario-

studies zullen altijd een type kennis opleveren dat moeizaam toepasbaar is 

in beleid. En in veel gevallen zal de uitkomst van een dergelijke verkenning 

zelfs bestuurlijk voor grote problemen zorgen en ‘dus’ geen inpassing in de 

besluitvormingsprocessen krijgen. 

Er bestaat een intrinsieke afstand tussen het werk en het resultaat van 

toekomstverkenning enerzijds en strategische organisatieprocessen zoals 

beleidsontwikkeling, strategievorming of organisatieontwikkeling ander-

zijds. De noodzaak om in een toekomstverkenning principiële en funda-

mentele afstand te houden van de strategische agenda’s en stromen in de 

organisatie zorgt er voor dat er vaak weinig aansluiting, en dus ook weinig 

navolging, van de resultaten van dergelijke studies is. Er wordt weliswaar 

relatief veel aan toekomstverkenning gedaan, maar tegelijkertijd wordt 

er in strategische processen nog altijd maar weinig mee gedaan. Het is de 

afgelopen decennia vooralsnog niet gelukt om verbinding tussen toekomst-

verkenning en organisatieontwikkeling tot stand te brengen. Dat is geen dis-

kwalificatie van de daarbij betrokken, verkenners, strategen of bestuurders, 

maar een op waarde schatten van de aard van deze vormen van professiona-

liteit. Ze doen iets principieel anders: dat is niet zomaar te verenigen.
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Maar ze kunnen wel samengebracht worden

Hoewel ze dus niet goed samen gaan, laat de hier beschreven praktijk zien 

dat het wel mogelijk is om ze op eendegelijke en deugdelijke manier samen 

te brengen. In een dergelijk traject wordt de toekomstverkenning expliciet 

verbonden met verschillende ontwikkelingsrichtingen voor de organisatie. 

Een van de essentiële kenmerken van de verbinding tussen toekomstver-

kenning en organisatieontwikkeling is het in de methodiek incorporeren 

van het feit dat de producent van de scenario’s ook de gebruiker wordt. In 

toekomstverkenningen zijn de producenten van de toekomstbeelden en de 

gebruiker doorgaans gescheiden: de verkenning wordt door ‘professionele 

verkenners’ gemaakt, die hun product vervolgens overdragen (of niet) aan 

beleidsmakers of ‘beslissers’ die er dan nader mee aan de slag kunnen. Wat 

er met de verkenning gebeurt is aan de gebruiker, zonder dat daar vooraf 

op geanticipeerd wordt, althans niet formeel. In het hier beschreven traject 

zijn producent en gebruiker strikt genomen ook gescheiden partijen, maar 

treden al tijdens het traject al allerlei vormen van verbinding en verknoping 

op. De latere gebruikers hebben meegewerkt aan het traject, invloed uitge-

oefend, er draagvlak voor ontwikkeld en hebben het latere product al tijdens 

het traject – dus feitelijk voordat het product er was – in hun denken geïn-

corporeerd. Zo is al tijdens het traject, expliciet als onderdeel van het traject, 

gewerkt aan draagvlak voor het traject en aan een gemeenschappelijke taal 

voor toekomstgericht denken over de strategische organisatieontwikkeling.

De betrokkenheid van de opdrachtgever is enerzijds cruciaal voor het resul-

taat, maar gaat anderzijds met risico’s gepaard: immers, hoe ‘vrij’ kan de 

verkenning nog zijn als de opdrachtgever zo nadrukkelijk meekijkt. De casus 

geeft voorbeelden van manieren waarop een scenarioteam betrokkenheid en 

afstand van de opdrachtgever kan combineren en daarmee een traject kan 

doorlopen dat zowel ‘gedragen’ is door de opdrachtgever en door relevante 

partijen, maar dat ook voldoende inhoudelijke kwaliteit en distantie heeft.

Zo is in het rws-traject heel bewust ‘gespeeld’ met de verbinding tussen 

de binnenwereld en buitenwereld. Het scenarioteam heeft er bewust voor 

gekozen om sommige onderdelen binnen de organisatie te beleggen en bij 

andere delen juist naar buiten te treden en externe partijen mee te laten 

denken en doen. De keuze van een benchmark vormt daarbij een belangrijke 
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schakel in de emancipatie van organisaties: de essentie is dat met de 

keuze van de organisaties de peers worden geduid. rws laat zien wat en 

wie hij wil zijn. Het maakt bovendien duidelijk dat er keuzes zijn: hoewel 

de uitvoeringsopdracht min of meer gegeven is, in ieder geval niet goed 

beïnvloedbaar is door rws zelf, zijn er daarbinnen nog steeds allerlei 

keuzes mogelijk. Niet alleen op het niveau van de inrichting van werk-

processen, maar ook in termen van meer strategische organisatieopties.

Van toekomstverkenning naar toekomstgericht strategiseren

Het lijkt waarschijnlijk dat ‘klassiek toekomstonderzoek’ steeds meer 

zal worden verlaten: toekomstgerichte advisering, of toekomstgericht 

strategiseren, waar scenario’s een onderdeel van uit kunnen maken, zal 

centraler komen te staan. De belangrijkste reden daarvoor ligt in de ver-

binding van toekomstverkenning met strategische praktijken, bijvoor-

beeld in bestuurlijke keuzes. Er zal een vertaalslag moeten plaatsvinden 

van toekomstverkenning naar de taal en werkelijkheid van strategische 

keuzeprocessen. Dat kan door resultaten uit klassiek toekomstonderzoek 

te vertalen, maar ook door andersoortige verkenningen uit te voeren. Het 

traject van rws is daarvan een voorbeeld. De vraag is dan niet meer óf er 

sprake is van een deugdelijke toekomstverkenning óf van een klassiek 

organisatieontwikkelingstraject, maar of er een adequate vermenging 

van beiden ontstaat. Dat gaat, zoveel is duidelijk geworden, gepaard met 

allerlei dilemma’s. Daarin ligt een risico besloten: de kans dat het mis 

gaat is groot. Tegelijkertijd laat de casus ook zien dat doordachte, profes-

sionele keuzes vanuit het begeleidende team de risico’s kunnen beheer-

sen en tot benutting van de kansen die in deze aanpak besloten liggen 

kan leiden. Hoewel het dus belangrijk is dat toekomstverkenners profes-

sionaliseren is het dus evenzeer belangrijk dat strategen langs deze weg 

tot verdere professionele ontwikkeling komen. 

Om strategische processen meer toekomstgericht te maken lijken niet 

zozeer de klassieke toekomstverkenners aan zet, maar ligt de bal van 

professionalisering eerder bij de strategen.De toekomst van het organi-

satiegericht verkennen is aan de strategen.
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Het rapport is in Europees verband besproken tijdens één van de bijeenkomsten van de 
Conference of European Directors of Roads (cedr). De Griekse wegbeheerder heeft het 
rapport in het Grieks vertaald.
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56 Vormgeven aan inhoud

In de reeks Vorm geven aan inhoud verschenen:

2007
•  Reïnventing the Netherlands: 

•  de vormgeving van het openbaar bestuur

•  Tracy Metz

•  Denktanks in beweging 

•  Paul ‘t Hart

•  Een gemakkelijke waarheid 

•  Waarom we niet leren van onderzoekscommissies 

•  Hans de Bruijn

•  Balanceren tussen inkapseling en afstoting 

•  Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid 

•  Mark van twist, Rik Peeters, Martijn van der Steen

2008
•  Achter de voordeur, onder het bed 

•  De dwaalleer van de etatistische vermarkting 

•  marc chavannes

•  Verschuivende verwachtingen 

•  Over rolverandering en vormgeven aan strategische professionaliteit 

•  Rik Peeters, Mark van Twist, Martijn van der Steen

2009
•  Strategiseren in de schaduw van de macht 

•  Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders 

•  martijn van der steen, mark van twist, Rik peeters, marlies de vries 

•  Toekomstverkenning en organisatieontwikkeling 

•  Ontwerpkeuzes in het scenarioproject rws 2020 

•  Mark van Twist, Martijn van der Steen, Maarten van der Vlist, Roger Demkes



Nederlandse School voor Openbaar Bestuur 

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (nsob) verzorgt sinds 

1989 hoogwaardige postacademische opleidingen. In dat jaar besloten 

de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam tot de 

oprichting van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.  

Sinds juli 1995 participeren behalve de Universiteit Leiden en  

de Erasmus Universiteit Rotterdam ook de Universiteit Utrecht,  

de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft en  

de Universiteit van Tilburg in de nsob. Vanaf haar aanvang streeft de 

nsob ernaar om met geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het 

topsegment van het management in openbaar bestuur en publieke 

sector bij te dragen aan een hoogwaardig openbaar bestuur. 

De opleidingen van de nsob onderscheiden zich door geavanceerde 

didactische concepten, een excellent docentenkorps van top-

wetenschappers en vooraanstaande professionals uit de praktijk en 

intensieve en kleinschalige onderwijsvormen. De opleidingen bieden 

een mix van cognitieve verdieping, theoretische en professionele 

reflectie, oefening in professionele en persoonlijke competenties, 

toepassing van kennis en inzichten in complexe advies- en onderzoeks-

opdrachten. De opleidingen zoeken de grenzen van weten en kunnen 

op en dagen de deelnemers uit hetzelfde te doen. 

De nsob is sinds 2006 niet alleen een hoogwaardig opleidingsinstituut 

voor de publieke sector, maar tevens een denktank. In die functie wil 

de nsob bijdragen aan kennisontwikkeling voor en over openbaar 

bestuur en publieke sector. Het gaat daarbij om strategische vragen 

over beleidsinhoud en sturingsrelaties, over verschuivende verhoudingen 

tussen private, publieke en politieke domeinen en over de vormgeving 

en instrumentering van veranderingen in die domeinen. 

De nsob werkt aan vragen die worden aangereikt door opdrachtgevers 

uit openbaar bestuur en publieke sector, maar ook aan vragen die 

voortkomen uit autonome wetenschappelijke en professionele reflectie. 

De nsob biedt ruimte en inspiratie voor gasten uit de praktijk en de 

wetenschap, tijdens en na hun loopbaan. De nsob organiseert publieke 

debatten en verzorgt wetenschappelijke en professionele publicaties. 



Lange Voorhout 17

2514 EB Den Haag

(070) 302 49 10

www.nsob.nl

info@nsob.nl
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