Krachtenveldanalyse
Een krachtenveldanalyse helpt duidelijk te maken wie in welke fase van het proces
betrokken zou moeten worden en op welke manier (meedenken, meedoen of
meebeslissen).
Deelnemers:
2 tot 16 deelnemers onder leiding van een gespreksleider.
Duur:
maximaal een uur.
Aanpak:


De gespreksleider laat deelnemers partijen noemen die bij een probleem of
mogelijke oplossing betrokken zijn en noteert ze onder elkaar op een flipover.



De gespreksleider voegt eventueel partijen toe die in ieder beleidsveld een rol
spelen zoals burgers, rechter, handhaver en uitvoerder.



Deelnemers selecteren de partijen die nu of in de toekomst de grootste belangen
hebben. Deze partijen worden op losse post-its weergegeven zodat ze op het
bord verplaatst kunnen worden.



De gespreksleider plaatst partijen één voor één op het bord op de plek die door
deelnemers wordt aangegeven en reflecteert met deelnemers over afstand tot
andere partijen en betekenis daarvan.



Bij verschil van inzicht tussen deelnemers over juiste plek vraagt gespreksleider
goed door op deze verschillen zodat er een gezamenlijk inzicht ontstaat.



Het gecreëerde plaatje is hierbij minder van belang dan het gevoerde gesprek. De
gespreksleider noteert een aantal conclusies of stellingen die in het gesprek
prominent naar voren kwamen om in een volgende stap met deelnemers verder
uit te diepen. De partijen worden ieder kort besproken. Wat zijn hun belangrijkste
problemen, belangen en potentieel in relatie tot het onderwerp en hoe verhouden
ze zich tot elkaar? Sommige partijen moeten daarbij alsnog gesplitst worden.



De gespreksleider vraagt eventueel door op diverse scenario’s voor het
krachtenveld in de toekomst, bijvoorbeeld voor de verwachte situatie over vijf,
tien of vijftien jaar. De gespreksleider gaat met deelnemers na of er
mogelijkheden zijn om, door partijen anders of meer te betrekken bij het beleid,
een betere uitvoering van de publieke taak te verzekeren. Op basis van het
gemaakte plaatje en de verzamelde conclusies wordt besproken welk proces moet
worden gevolgd om tot een goede beleidsanalyse te komen.

