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Krachtenvelden 
 
Actoren en krachtenveld analyse 
 
Bij het maken van een krachtenveld analyse is de eerste stap het in kaart brengen van de 
personen die van invloed zijn op datgene wat je graag wil veranderen of bewerkstelligen.  
In de analyse zet je alle actoren zodanig in een boomstructuur zodat duidelijk wordt hoe de 
verhoudingen liggen: wie heeft de leiding, wie zijn ondergeschikten, wie zijn collega’s? Je maakt 
als het ware een organogram of een beslisstructuur van het krachtenveld. Daarnaast breng je in 
kaart hoe de onderlinge verhoudingen tussen de mensen zijn. 
In enkele gevallen is het zinvol om bepaalde partijen die van invloed zijn zoals een 
ondernemingsraad, een projectteam, een stuurgroep, een wijkteam of  inspraakgroep, als groep in 
de actorenanalyse op te nemen. Toch kun je er ook voor kiezen om deze groepen uit te splitsen, 
vooral wanneer sommige leden uit de desbetreffende groep vóór jouw plan lijken en andere 
mordicus tegen. 
 
Vervolgens ga je nu na hoe de verschillende actoren zich tot jouw plan verhouden: staan ze er 
positief tegenover, negatief, neutraal of tegelijkertijd positief en negatief. In de meeste gevallen 
heb je hierover al wel een idee, maar je hebt wellicht nog niet met iedereen gesproken. Over de 
actoren waar je nog vraagteken bij hebt, kun je eens praten met collega’s: misschien hebben zij 
wel een vermoeden over de opstelling van de desbetreffende actoren. Je kunt eens proberen een 
visje uit te gooien. 
 
Soms zijn de krachtenvelden erg groot en uitgebreid. De grootte van het speelveld zou je bijna 
kunnen ontmoedigen. In dat geval is het belangrijk om de belangrijkste actoren uit je krachtenveld 
te distilleren, zodat je een focus voor jezelf aanbrengt.  
 
In de meeste verhandelingen over krachtenvelden wordt op nogal enge wijze tegen actoren in een 
krachtenveld aangekeken. De spelersgroep wordt beperkt en klein gehouden om het overzichtelijk 
te houden. Onze opvatting is echter dat je het speelveld zo breed mogelijk moet maken, vooral 
wanneer je met krachten te maken hebt die in eerste instantie moeilijk bereikbaar lijken maar die 
wel negatief t.o.v. jouw plan staan. 
We noemen dit horizontale actorenverbreding. Voorbeelden zijn: collega-coördinatoren, bevriende 
leidinggevenden, sleutelfiguren. 
 

Horizontale actorenverbreding 
Je dient een voorstel in om competentiemanagement in te voeren in je eigen organisatie. De 
directeur is tegen de invoering van competentiemanagement, terwijl een groot deel van jullie 
organisatie ervoor is. Deze directeur heeft veel andere dingen aan zijn hoofd en de kans is klein dat 
jij je plan erdoor krijgt. Je weet echter dat bij twee andere organisaties dit 
competentiemanagement reeds een jaar geleden met succes is doorgevoerd en dat jouw directeur 
regelmatig een balletje met de twee directeuren van organisaties slaat. Als je op een of andere 
manier (via-via wellicht) toegang hebt tot deze twee directeuren, kun je ze toevoegen in je 
krachtenveld 
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Een gemeentelijke dienst kwam in een tweestrijd met een buurtvereniging over de herinrichting 
van de wijk. Een aantal woordvoerders van de buurtvereniging was zo boos geworden tijdens de 
laatste besprekingen dat enige beweging in het overleg niet meer mogelijk leek. Het inbrengen van 
een politiek ervaren mediator (een Paul Rosenmöller of een Felix Rottenberg) bleek weer schot in  
de zaak te kunnen brengen 

 
Ook de pers kan in een aantal zaken een onverdachte actor zijn die kan sturen in een 
beslissingsproces, al is het maar door een kort bericht over de stand van zaken. Ook hier is het 
zaak verschil aan te brengen tussen de media die jouw zaak in een positief daglicht zullen stellen 
en de meer kritische. 
Zelfs een persoonlijke secretaresse van een directeur met een negatieve houding ten opzichte van 
je plan kan een toevoeging in je krachtenveld zijn. Een informeel gesprek, een babbeltje kan 
ervoor zorgen dat zij, in een even informeel gesprek, gedaan krijgt dat het tij wellicht enigszins 
keert. 
Vooral in deze fase is het erg belangrijk om (eventueel met een groepje) de tijd te nemen om te 
brainstormen en zo je krachtenveld en je kansen zo groot mogelijk te maken. 
 
Tenslotte is het zinvol om na te denken over de functies die er tussen de belangrijkste actoren in je 
krachtenveld bestaan. Een directeur is niet altijd alleen maar directeur t.a.v. een ondergeschikte: 
het kan ook nog een vriend zijn, een mede zeilfanaat, een mede-weduwnaar. Het zijn verschillende 
functies of rollen die van invloed kunnen zijn of waar je in ieder geval rekening mee moet houden. 
Mensen hebben vaak verschillende petten op en een van de belangrijkste eigenschappen in het 
omgaan met krachtenvelden: flexibiliteit, vertaalt zich hier in: het vermogen om te gaan met de 
verschillende petten van de beslissingsnemers. 
Zo kun je in het weekend nog vrolijk langs het voetbalveld staan met je leidinggevende, op  
maandag heeft hij zijn directeurs pet weer op en veegt hij je voorstel van tafel. 
 
Andersom geredeneerd: soms is het handig om bepaalde actoren in je krachtenveld te vragen hun 
leidinggevende vooral aan te spreken binnen hun informele rol in plaats van op hun formele.  
 

Wat wil je graag veranderen / bereiken / bewerkstelligen? 
Formuleer een doel of idee. 
 
Samenvatting en opdracht: 
1 Maak een schema van de actoren die van invloed zijn op het beslisproces. Zet ze in een 

boomstructuur waarmee duidelijk wordt wie leiding geeft aan wie, wie op gelijk niveau staat, 
wie buitenstaanders zijn, etc. 

2 Zet plussen, minnen of plusminnen bij de mensen waarvan je respectievelijk denkt dat ze je 
plan zullen ondersteunen, zullen tegenwerken of er op de een of andere manier neutraal of 
dubbel tegenover staan. 

3 Maak voor jezelf uit welke actoren in het krachtenveld de belangrijkste zullen zijn. 
4 Denk na over extra actoren bij de belangrijkste tegenstrevers die je aan het krachtenveld kunt 

toevoegen. 
5 Zet ‘functionele’ pijlen tussen de actoren en benoem om wat voor soort relaties het gaat. 
6 Trek conclusies uit het plaatje. Wat staat je te doen? 
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Drijfverenanalyse 
“Een leidinggevende is ook maar een mens” 
 
Met de actoren analyse in de hand, het krachtenveld in kaart gebracht, kunnen we gaan 
onderzoeken welke onzichtbare krachten zich bevinden onder de zichtbare. 
De zichtbare functies, hebben we in het vorige hoofdstuk gezien, zijn de eenvoudige: baas, vriend, 
collega, familielid. Onder drijfveren verstaan we de onzichtbare motivaties van een persoon die 
voortkomen uit de functie die hij heeft en de (onzichtbare) afspraken die daaronder vallen. 
Voorbeelden hiervan kunnen zijn: 
1 Op handen zijnde fusie/overname 
2 Regels/budgetten worden de norm, geen uitzonderingen meer 
3 Afnemende interesse voor jou/jouw afdeling of functie 
4 Vriendjespolitiek 
5 Eigen belangen staan voorop. 
 
Hoe krijg en herken je de signalen? 
Ook al worden de verborgen krachtenvelden in organisaties niet uitgesproken, toch zijn ze voor de 
goede verstaander wel te signaleren. Je kunt moeite doen door bijvoorbeeld je oor eens wat vaker 
te luister te leggen bij het secretariaat, vooral het directiesecretariaat en andere interne 
medewerkers. 
Wanneer directies en managementteams vaker in vergadering gaan en daar weinig over 
communiceren, dan wel in vage termen, is er ook wat aan de hand. Minder communicatie i.p.v. 
meer is sowieso een veeg teken en een signaal om oplettender te worden. 
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Bepaalde vormen van omgang, zoals plotselinge formalisering van de omgang, groepjesvorming in 
de kantine, vergaderingen waarin de mensen elkaar vliegen afvangen, kunnen allemaal signalen 
van een komende storm zijn. 
 
Je probeert in de organisatie een nieuw project van de grond te krijgen, bijvoorbeeld om een 
afdeling te reorganiseren of een nieuw project te ontwikkelen. Je probeert de medewerking van 
een beslisser te krijgen, maar bent erachter gekomen dat een van de volgende zaken in de 
organisatie aan de hand is: 
1 Er gaan 2 organisaties fuseren of zwaar bezuinigen. 
2 Er is dit jaar waarschijnlijk geen geld/ruimte meer voor nieuwe projecten 
3 Een te grote groep moet beslissen, er zijn teveel belangentegenstellingen. 
4 Er is een grote reorganisatie gaande bij een van de samenwerkingspartners 
5 De samenwerking tussen de organisatie wordt geblokkeerd door eigenbelang. 
 
Kies samen met je tegenspeler een van deze drijfveren en voer het gesprek over jouw project 
waarin je probeert ruimte te krijgen. Houd daarbij rekening met de weerstand van de ander. 
 
Feedback 
Lukte het je om een balans te vinden tussen het behalen van je eigen doel en je begrip voor de 
situatie van de ander? Kreeg de ander het gevoel dat je hem begrijpt? Was je in staat om creatieve 
oplossingen te verzinnen? 
“Een indeling van het leven maken waarbij de diepste menselijke drijfveren niet worden 
meegenomen is even ineffectief als überhaupt geen poging doen om zo’n indeling te maken” 
I Ching 

 
Geen mens is gelijk, maar om al die verschillen een beetje overzichtelijk te houden delen we vaak, 
bewust of onbewust, andere mensen in types in: een extravert of een introvert type, een spontaan 
of een bedachtzaam type, een rationeel of sociaal voelend type, etc. 
We passen meestal – bewust of onbewust-  onze communicatie of manier van doen t.o.v. de ander 
ook aan. Hoe bewuster je dat doet, hoe meer er sprake is van een effectief gebruik van je 
mensenkennis. 
Wanneer je zaken naar je hand wilt zetten of een bepaald voorstel door een organisatie wilt 
loodsen, helpt (naast zelfinzicht en – inzicht in de organisatie) kennis van de zogenaamde “decision 
makers”, degenen die van invloed zijn op het welslagen van je plan. 
Denk je bijvoorbeeld wel eens na over de stijl van je leidinggevende wanneer je iets bij haar wilt 
bereiken? Is zij een rationele denker? Is ze een vechter/uitdager? Of gaat ze juist conflicten uit de 
weg? Voor wat voor benadering is ze gevoelig? Sommige bazen voelen zich het prettigst bij een 
directe aanpak; ze willen dat je er niet omheen draait en meteen man en paard noemt. Andere 
leidinggevenden hebben eerst behoefte aan een gezellig kletspraatje. In hoeverre pas jij je bij 
voorstellen aan de stijl van je baas of van de organisatie? 
Oftewel: op welke manier kun je verschillende soorten mensen het best benaderen om succesvol te 
zijn? 
 
Ook in onderhandelingen, vooral wanneer het gaat over interculturele onderhandelingen, leer je 
om je aan te passen aan de stijl of cultuur van de ander. In sommige Aziatische of Arabische 
landen moet je je minimaal twee dagen lang alleen maar bezighouden met sociale activiteiten, 
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voordat je mag overstappen naar de daadwerkelijke onderhandeling. Wanneer je je niet aan deze 
regels houdt en al die ‘beuzelarij’ overslaat, is de kans groot dat de onderhandeling afketst. 
 
De verschillende lagen van een persoonlijkheid 
Ieder mens ervaart dingen die een levenslange ‘indruk’ op hem maken. Deze veelal kleine 
gebeurtenissen  kunnen uitgroeien tot heel sterke drijfveren en vermijdingsmechanisme: 
psychologen geven daar termen aan als verlatingsangst, agressie, conflictvermijding, wedijver en 
statusgevoeligheid. Daar is op zich niet mis mee: ieder mens heeft op de een of andere manier wel 
een gevecht te leveren met zo’n karaktertrek1, het maakt ons wie we zijn. Vooral in stress-situaties 
vallen we nogal eens terug op onze oude overlevingsmechanismes. Lastiger wordt het wanneer 
deze karaktertrekken hinderlijk worden voor het individu zelf of voor anderen. In het ergste geval 
(dus bij een continu ‘stress’ op het systeem) spreken we van neuroses. 
 
Gedrag wordt gestuurd door onderliggende motivaties, drijfveren of beweegredenen. We zien dat 
des te dieper de laag, des te minder duidelijk zichtbaar deze is voor de buitenwereld. Waar ooit een 
blokkade gecreëerd is voor bijvoorbeeld huilen (“kleine jongens huilen niet!”), is op de volwassen 
gedragslaag vaak nauwelijks nog verdriet te zien; waar ooit ‘nooit je zwakke kant laten zien’ is 
ingeprent, is in de volwassen staat in het beste geval een opgeblazen persoonlijkheid te zien. 
 
Nu is de functie van emoties (Latijn = emoveren: wat ons in beweging zet) in principe om ons naar 
een bepaalde staat van behoeftebevrediging te brengen: honger brengt ons ertoe te gaan eten, 
slaap om ons te rusten te leggen, jaloezie brengt ons ertoe datgene te pakken te krijgen dat de 
ander ook heeft, verliefdheid brengt ons ertoe voortdurend fysiek dan wel mentaal bij het voorwerp 
van onze verliefdheid te blijven. 
Bij ‘eenvoudige’ behoeften is dat nog niet zo problematisch, maar hoe dieper een drijfveer of 
emotie verborgen zit, hoe groter vaak de behoefte – en dat is opmerkelijk-  hoe minder open 
mensen er vaak over zijn. We noemen dat hun blinde vlek. 
Kortom; onderliggende of verborgen drijfveren zijn de moeite waard om te onderzoeken als je 
effectief invloed wil uitoefenen. 
 

                                                
1 Het Engels heeft hetzelfde woord voor ‘letters’ als voor ‘karakter’(character), het komt van het Griekse woord 
‘caractere’ of ‘griffen’: net zoals bij de oude Griekse teksten met een stift in een blanke koperen plaat gegrift 
werden , voor de uitvinding van papier en inkt, zo wordt d persoonlijkheid door gebeurtenissen als het ware op 
een lege ziel gekerfd. 


