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Scenarioplanning 

DE KUNST VAN STRATEGISCHE CONVERSATIES 

Scenarioplanning	  doet	  mensen	  beseffen	  dat	  de	  toekomst	  zich	  op	  verschillende	  manieren	  kan	  
ontwikkelen	  en	  dat	  sommige	  van	  deze	  ‘toekomstvarianten’	  soms	  onverwachte	  kansen	  bieden.	  Dit	  
inzicht	  heeft	  ervoor	  gezorgd	  dat	  zelfs	  partijen	  in	  extreem	  gepolariseerde	  situaties	  zoals	  Zuid-‐Afrika	  
en	  Guatemala	  rond	  de	  tafel	  kwamen	  en	  samen	  aan	  een	  vreedzame	  toekomst	  gingen	  bouwen.	  	  

Perspectivity	  past	  scenarioplanningsmethoden	  toe	  om	  allerlei	  soorten	  sociale	  vraagstukken	  aan	  te	  
pakken.	  

Wat	  is	  scenarioplanning?	  

Scenarioplanning	  is	  een	  methode	  die	  organisaties	  en	  gemeenschappen	  de	  kans	  geeft	  om	  te	  ervaren	  
dat	  de	  toekomst	  niet	  vaststaat	  en	  zich	  op	  fundamenteel	  verschillende	  manieren	  kan	  ontwikkelen.	  
Dit	  leidt	  tot	  het	  inzicht	  dat	  niemand	  met	  zekerheid	  kan	  zeggen	  wat	  er	  in	  de	  toekomst	  gaat	  gebeuren.	  
Op	  basis	  van	  dit	  inzicht	  bepalen	  de	  deelnemers	  van	  het	  scenarioproces	  samen	  verschillende	  
‘toekomstvarianten’	  (scenario’s).	  Vervolgens	  stellen	  ze	  zichzelf	  de	  vraag	  welke	  acties	  ze	  kunnen	  
ondernemen	  (opties)	  en	  wat	  het	  effect	  van	  deze	  acties	  zou	  zijn	  in	  de	  verschillende	  scenario’s.	  Deze	  
oefening	  geeft	  ze	  ook	  de	  kans	  om	  in	  gang	  gezette	  ontwikkelingen	  te	  herkennen	  als	  onderdeel	  van	  
een	  van	  de	  scenario’s	  en	  om	  het	  verband	  met	  andere	  acties	  te	  zien.	  Vaak	  zijn	  partijen	  bereid	  om	  een	  
andere	  houding	  aan	  te	  nemen	  dan	  ze	  normaal	  zouden	  doen	  zonder	  de	  scenarioanalyse,	  en	  zo	  
creatieve	  doorbraken	  te	  bereiken	  in	  nauwe	  samenwerking	  met	  de	  andere	  partijen.	  

Toepassingen	  

Scenarioplanning	  wordt	  al	  tientallen	  jaren	  met	  succes	  toegepast	  voor	  allerlei	  verschillende	  
doeleinden.	  Er	  kunnen	  twee	  verschillende	  versies	  worden	  onderscheiden:	  	  

• Toepassingen	  als	  onderdeel	  van	  strategische	  bedrijfsmatige	  planningsprocessen	  in	  
bedrijven	  en	  organisaties.	  Hier	  leidt	  scenarioplanning	  tot	  strategieën	  die	  beter	  bestand	  zijn	  
tegen	  onverwachte	  ontwikkelingen.	  	  

• Toepassingen	  die	  erop	  gericht	  zijn	  om	  complexe	  problemen	  op	  te	  lossen	  en	  vastgelopen	  
besprekingen	  open	  te	  breken	  in	  sociale	  gemeenschappen.	  Dit	  soort	  toepassingen	  staan	  
bekend	  als	  ‘Civiele	  scenario’s’	  

Perspectivity	  focust	  op	  de	  tweede	  variant,	  maar	  heeft	  veel	  te	  danken	  aan	  de	  Royal	  Dutch/Shell	  
Group,	  het	  bedrijf	  dat	  in	  de	  midden	  jaren	  zestig	  de	  basis	  heeft	  gelegd	  voor	  scenario	  planning.	  Het	  
was	  dit	  scenariodenken	  dat	  Shell	  de	  kans	  gaf	  om	  veel	  adequater	  te	  reageren	  dan	  de	  concurrenten	  
op	  de	  oliecrisis	  van	  1973.	  
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Een	  vroeg	  en	  inspirerend	  voorbeeld	  van	  een	  civiele	  toepassing	  vind	  je	  in	  de	  Mont-‐Fleur-‐scenario’s	  
die	  partijen	  in	  Zuid-‐Afrika	  hebben	  geholpen	  om	  een	  vreedzame	  weg	  van	  Apartheid	  naar	  democratie	  
te	  vinden.	  Vanaf	  dat	  moment	  zijn	  civiele	  toepassingen	  met	  succes	  ingezet	  in	  allerlei	  verschillende	  
complexe	  en	  vastgelopen	  situaties,	  van	  gewapende	  conflicten	  tot	  watervraagstukken	  en	  van	  
internationale	  problemen	  tot	  buurtspanningen.	  

Waarom	  scenarioplanning	  werkt	  

Het	  gedeelde	  besef	  dat	  de	  toekomst	  per	  definitie	  onzeker	  is	  en	  dat	  niemand	  kan	  zeggen	  wat	  er	  op	  
de	  lange	  termijn	  precies	  zal	  gebeuren	  geeft	  de	  deelnemers	  de	  kans	  om	  in	  een	  scenarioplanning	  
workshop	  ‘veilig’	  de	  mogelijkheden	  voor	  de	  toekomst	  te	  onderzoeken.	  Ze	  kunnen	  ook	  ‘spelen’	  met	  
ideeën	  over	  het	  effect	  van	  hun	  eigen	  handelen	  op	  de	  toekomstvarianten	  zonder	  dat	  ze	  zich	  al	  op	  
voorhand	  moeten	  verbinden	  aan	  één	  toekomst	  of	  bepaalde	  acties.	  Op	  die	  manier	  kunnen	  ze	  tot	  
inzichten	  komen	  die	  ze	  normaal	  niet	  hadden	  gehad	  en	  acties	  waarvan	  ze	  eerder	  vonden	  dat	  die	  
haaks	  stonden	  op	  hun	  eigen	  belangen.	  	  

Dit	  wordt	  prachtig	  geïllustreerd	  door	  een	  prominent	  ANC-‐lid	  tijdens	  het	  Mont-‐Fleur	  
scenarioproces:	  “Tot	  nu	  toe	  dacht	  ik	  dat	  het	  in	  het	  belang	  van	  de	  ANC-‐stemmers	  was	  om	  de	  
welvaart	  van	  dit	  land	  zo	  snel	  mogelijk	  eerlijker	  te	  verdelen,	  maar	  nu	  zie	  ik	  dat	  we	  eerst	  de	  economie	  
van	  Zuid-‐Afrika	  moeten	  redden	  omdat	  er	  anders	  straks	  niets	  meer	  te	  verdelen	  valt.”	  

Door	  de	  scenario’s	  te	  bouwen	  en	  te	  bespreken	  kun	  je	  open	  nadenken	  over	  de	  toekomst	  en	  nieuwe	  
inzichten	  delen	  met	  de	  andere	  partijen.	  Dit	  kan	  leiden	  tot	  een	  onverwacht	  begrip	  voor	  elkaars	  
problemen	  en	  wensen,	  creatieve	  doorbraken	  en	  zelfs	  vergiffenis	  voor	  bijna	  onvergeeflijke	  daden	  uit	  
het	  verleden.	  De	  Mont-‐Fleur-‐scenario’s	  in	  Zuid-‐Afrika	  hebben	  zwart	  en	  blank	  geholpen	  om	  te	  zien	  
dat	  er	  andere,	  betere	  toekomstvarianten	  mogelijk	  waren	  dan	  alleen	  maar	  een	  ‘blanke’	  (vasthouden	  
aan	  Apartheid	  om	  totale	  chaos,	  uitzetting	  en	  onteigening	  te	  voorkomen)	  of	  een	  ‘zwarte’	  variant	  
(met	  geweld	  instellen	  van	  een	  zwarte	  meerderheidsregering,	  wat	  onvermijdelijk	  zou	  leiden	  tot	  het	  
verdrijven	  van	  de	  blanken	  en	  het	  herverdelen	  van	  hun	  bezittingen,	  om	  onrecht	  uit	  het	  verleden	  te	  
vergelden).	  

In	  werkelijkheid	  ontvouwde	  de	  transitie	  in	  Zuid-‐Afrika	  zich	  volgens	  het	  “Flight	  of	  the	  Flamingoes”-‐
scenario	  dat	  beschreef	  hoe	  een	  zwarte	  meerderheid	  vreedzaam	  aan	  de	  macht	  kwam	  en	  een	  solide	  
economisch	  beleid	  uitrolde	  met	  behulp	  van	  de	  kennis	  en	  het	  ondernemerschap	  van	  blanken	  waar	  
dit	  nodig	  was.	  Natuurlijk	  speelde	  het	  bijzondere	  leiderschap	  van	  Nelson	  Mandela	  hierbij	  een	  grote	  
rol.	  Maar	  het	  was	  Mandela	  die	  het	  boek	  ‘Solving	  Tough	  Problems’	  waarin	  Adam	  Kahane	  zijn	  werk	  
als	  facilitator	  van	  civiele	  scenario’s	  voor	  o.a.	  het	  Mont-‐Fleur-‐proces	  beschrijft,	  een	  doorbraak	  
noemde	  “omdat	  het	  een	  van	  de	  grootste	  uitdagingen	  van	  onze	  tijd	  aanpakt:	  een	  manier	  vinden	  om	  
de	  problemen	  op	  te	  lossen	  die	  we	  hebben	  veroorzaakt.”	  
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Proces en methode 

Scenarioplanning	  is	  een	  volledig	  uitgedacht	  proces	  dat	  uit	  meerdere	  sessies	  bestaat	  en	  soms	  
maanden	  kan	  duren.	  Afhankelijk	  van	  de	  omstandigheden	  zijn	  er	  meer	  of	  minder	  sessies	  nodig	  en	  de	  
samenstelling	  van	  de	  groep	  deelnemers	  kan	  tijdens	  het	  proces	  veranderen.	  Maar	  het	  proces	  bestaat	  
meestal	  uit	  het	  volgende	  patroon:	  

Stap	  1:	  Voorbereiding	  

Tijdens	  deze	  stap	  interviewen	  externe	  projectfacilitators	  een	  groot	  aantal	  mensen	  over	  een	  vaak	  
nog	  vaag	  geformuleerd	  probleem	  binnen	  een	  gemeenschap.	  De	  groep	  geïnterviewden	  moet	  in	  ieder	  
geval	  bestaan	  uit	  vertegenwoordigers	  van	  alle	  belangengroepen	  (belanghebbenden)	  van	  de	  
gemeenschap	  in	  kwestie,	  en	  als	  dat	  nodig	  is	  ook	  externe	  experts	  die	  misschien	  meer	  informatie	  
over	  het	  probleem	  kunnen	  geven.	  Door	  open	  vragen	  te	  stellen	  worden	  de	  belangrijkste	  
vraagstukken	  en	  problemen	  in	  kaart	  gebracht.	  De	  interviews	  geven	  deelnemers	  en	  facilitators	  de	  
kans	  om	  elkaar	  beter	  te	  leren	  kennen	  en	  hun	  verwachtingen	  op	  een	  lijn	  te	  krijgen.	  Ze	  geven	  
facilitators	  ook	  de	  kans	  om	  de	  cultuur	  binnen	  de	  gemeenschap	  beter	  te	  leren	  kennen.	  

Stap	  1	  heeft	  als	  resultaat	  een	  rapport	  of	  boekje	  met	  een	  aantal	  anonieme	  maar	  gecontroleerde	  
uitspraken	  die	  de	  belangrijkste	  kwesties	  benoemen,	  waaronder	  de	  (verschillen	  in)	  belangen,	  
behoeften	  en	  verwachtingen	  van	  mensen	  over	  deze	  kwesties.	  

Stap	  2:	  Het	  scenarioteam	  samenstellen	  

Op	  basis	  van	  deze	  eerste	  resultaten	  bepaalt	  het	  kernteam	  (de	  projectfacilitators,	  degenen	  die	  
worden	  gezien	  als	  de	  'opdrachtgevers'	  van	  de	  scenario-‐opdracht	  en	  andere	  belangrijke	  spelers)	  de	  
beginsamenstelling	  van	  het	  scenarioteam.	  Naast	  de	  kernteamleden	  zelf	  moeten	  in	  het	  scenarioteam	  
vertegenwoordigers	  van	  alle	  directe	  belanghebbenden	  zitten	  en	  eventueel	  een	  paar	  belangrijke	  
externe	  deskundigen.	  De	  groep	  bestaat	  meestal	  uit	  zo'n	  20	  tot	  30	  mensen,	  inclusief	  de	  meeste	  
geïnterviewde	  personen.	  

Stap	  3:	  Eerste	  workshop	  -	  de	  scenario-agenda	  vaststellen	  

Tijdens	  deze	  workshop,	  georganiseerd	  door	  de	  externe	  facilitators,	  komt	  het	  scenarioteam	  voor	  het	  
eerst	  samen.	  De	  workshop	  is	  gebaseerd	  op	  de	  feedback	  uit	  de	  interviews.	  In	  gemengde	  groepjes	  
worden	  de	  volgende	  vragen	  besproken:	  

• Wat	  zijn	  de	  belangrijkste	  interne	  en	  externe	  kwesties?	  	  
• Wat	  zijn	  de	  doorslaggevende	  externe	  factoren?	  	  
• Wat	  moet	  het	  tijdsbestek	  (horizon)	  van	  de	  scenario's	  zijn?	  	  
• Wie	  is	  (zijn)	  de	  klant(en)	  van	  de	  scenario-‐oefening	  (voor	  wie	  doen	  we	  dit)?	  
• Wat	  is	  de	  kernvraag	  (wat	  is	  de	  belangrijkste	  concrete	  vraag	  die	  we	  willen	  beantwoorden)?	  
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Dit	  leidt	  tot	  een	  eerste	  definitie	  van	  'het	  systeem'	  (d.w.z.	  de	  gemeenschap	  die	  een	  omlijnd	  probleem	  
heeft	  waar	  ze	  zelf	  invloed	  op	  hebben)	  tegenover	  de	  bredere	  omgeving,	  de	  kernvraag	  die	  'het	  
systeem'	  wil	  beantwoorden	  en	  het	  aantal	  jaren	  dat	  ze	  vooruit	  wil	  kijken.	  

Vervolgens	  moeten	  de	  groepen	  aangeven	  welke	  belangrijke	  externe	  factoren	  al	  min	  of	  meer	  
vastliggen	  voor	  de	  planningsperiode,	  en	  welke	  nog	  erg	  onvoorspelbaar	  zijn.	  Voor	  de	  onzekere	  
factoren	  moeten	  ze	  aangeven	  in	  welke	  richting	  deze	  zich	  zouden	  kunnen	  ontwikkelen	  en	  welke	  
onzekerheden	  ermee	  samenhangen.	  Belangrijke	  externe	  onzekerheden	  worden	  dan	  geclusterd,	  de	  
resultaten	  van	  de	  verschillende	  groepen	  worden	  vergeleken	  en	  gemeenschappelijke	  standpunten	  
worden	  aangewezen.	  Meningsverschillen	  die	  daarna	  nog	  overblijven	  (bijv.	  over	  wat	  er	  zeker	  en	  
onzeker	  is)	  kunnen	  worden	  'geparkeerd'	  om	  in	  stap	  4	  te	  onderzoeken.	  

Uiteindelijk	  benoemen	  de	  groepen	  samen	  wat	  de	  grootste	  onzekere	  factor	  is	  met	  de	  grootste	  impact	  
op	  het	  antwoord	  op	  de	  kernvraag.	  Meestal	  worden	  de	  twee	  meest	  onzekere	  factoren	  op	  de	  assen	  
van	  een	  coördinatensysteem	  geplaatst	  waarbij	  elk	  van	  de	  vier	  velden	  een	  scenario	  zal	  vormen.	  
Maar	  het	  team	  kan	  ook	  besluiten	  om	  meer	  of	  minder	  dan	  vier	  scenario's	  uit	  te	  werken.	  

Voorbeeld:	  In	  een	  scenario-‐oefening	  in	  2006	  over	  de	  mogelijke	  toekomstvarianten	  voor	  China	  
waren	  de	  twee	  belangrijkste	  onzekerheden	  met	  de	  grootste	  impact	  die	  het	  team	  benoemde:	  1)	  de	  
mate	  waarin	  het	  land	  zich	  zou	  (blijven)	  ontwikkelen	  als	  een	  verantwoordelijke	  internationale	  
speler,	  en	  2)	  de	  mate	  waarin	  er	  in	  China	  harmonieuze	  groei	  zou	  (blijven)	  optreden.	  Dit	  had	  de	  
onderstaande	  vier	  scenario's	  als	  resultaat:	  Het	  scenario	  'Empty	  Iron	  Hand'	  staat	  ook	  bekend	  als	  
'Mao	  revisited'	  en	  'The	  Emperor’s	  Clothes'	  wordt	  ook	  wel	  'The	  Gorbatsjov	  Files'	  genoemd.	  

Het	  resultaat	  van	  de	  eerste	  workshop	  is	  een	  gedeeld	  idee	  over	  welke	  scenario's	  (de	  zgn.	  eerste-‐
generatiescenario's)	  verder	  uitgewerkt	  kunnen	  worden	  en	  een	  lijst	  met	  vragen	  en	  geparkeerde	  
kwesties	  die	  nog	  onderzocht	  moeten	  worden.	  

Stap	  4:	  Een	  tweede	  generatie	  met	  scenario's	  maken	  

Deze	  stap	  wordt	  uitgevoerd	  door	  de	  facilitators	  in	  overleg	  met	  het	  kernteam	  en	  alle	  andere	  
scenarioteamleden	  die	  kunnen	  bijdragen.	  Op	  basis	  van	  de	  eerste-‐generatiescenario's	  en	  de	  
antwoorden	  op	  openstaande	  vragen	  (uit	  verder	  onderzoek)	  formuleren	  ze	  een	  tweede	  generatie	  
van	  scenario's.	  Die	  worden	  in	  grote	  lijnen	  opgesteld	  en	  weerspiegelen	  tenminste	  de	  volgende	  
aspecten:	  

• beginvoorwaarden	  en	  bestaande	  trends;	  
• bepaalde	  ontwikkelingen;	  
• cruciale	  onzekerheden;	  
• potentiële	  discontinuïteit;	  
• drijvende	  krachten	  voor	  verandering;	  
• alternatieve	  toekomstvarianten	  en	  hun	  logica/consistentie;	  
• het	  effect	  van	  die	  alternatieven	  op	  de	  kernvraag.	  
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Het	  resultaat	  van	  deze	  stap	  zijn	  enigszins	  uitgewerkte	  alternatieve	  verhalen	  voor	  de	  toekomst,	  de	  
zgn.	  tweede-‐generatiescenario's.	  De	  deelnemers	  bepalen	  ook	  of	  het	  scenarioteam	  uitgebreid	  wordt	  
met	  nieuwe	  leden	  die	  een	  bepaalde	  verbintenis	  hebben	  met	  de	  tweede-‐generatiescenario's.	  

Stap	  5:	  Tweede	  workshop	  -	  tweede-generatiescenario's	  bespreken/aanpassen	  

De	  tweede-‐generatiescenario's	  worden	  aan	  het	  scenarioteam	  gepresenteerd.	  De	  teamleden	  mogen	  
gedetailleerd	  commentaar	  geven,	  en	  op	  basis	  hiervan	  kunnen	  de	  eerste	  aanpassingen	  en	  
verbeteringen	  worden	  gedaan.	  Vervolgens	  worden	  er	  groepen	  gevormd	  die	  een	  van	  de	  scenario's	  
verder	  uitwerken	  en	  dit	  presenteren	  in	  de	  vorm	  van	  een	  'elevator	  pitch':	  een	  kort	  verhaal	  van	  niet	  
meer	  dan	  twee	  minuten	  waarin	  ze	  de	  kern	  van	  het	  scenario	  vertellen.	  Zo	  wordt	  de	  essentie	  van	  de	  
verschillende	  scenario's	  duidelijk.	  Tijdens	  de	  oefening	  kan	  er	  een	  lading	  relevant	  materiaal	  komen	  
bovendrijven	  (alles	  wordt	  opgenomen),	  en	  het	  kernteam	  vertaalt	  dit	  in	  de	  definitieve	  scenario's.	  
Tijdens	  deze	  oefening	  kan	  blijken	  dat	  de	  'assen	  breken',	  d.w.z.	  de	  onzekerheden	  waarop	  de	  
scenario's	  zijn	  gebaseerd	  leiden	  niet	  tot	  waarschijnlijke	  en	  uitdagende	  verhalen.	  In	  dat	  geval	  
moeten	  de	  facilitators	  en	  het	  kernteam	  op	  basis	  van	  de	  verzamelde	  gegevens	  en	  verder	  onderzoek	  
een	  derde	  generatie	  van	  scenario's	  opzetten	  die	  getest	  kan	  worden	  in	  een	  extra	  workshop.	  

Het	  resultaat	  van	  stap	  5	  is	  een	  verzameling	  grondig	  geteste	  scenario's:	  plausibele	  en	  toch	  
uitdagende	  en	  creatieve	  verhalen	  die	  belangrijke	  nieuwe	  inzichten	  bieden	  op	  de	  kernvraag.	  

Stap	  6:	  Derde	  workshop	  -	  implicaties	  en	  uitdagingen	  van	  de	  scenario's;	  opties	  uitwerken	  

In	  deze	  cruciale	  workshop	  komt	  het	  scenarioteam	  weer	  samen	  om	  de	  implicaties	  van	  de	  scenario's	  
te	  bespreken,	  en	  de	  beschikbare	  mogelijkheden	  om	  actie	  te	  ondernemen.	  Tijdens	  een	  
groepjesoefening	  worden	  de	  belangrijkste	  'mijlpalen'	  van	  elk	  scenario	  vastgesteld,	  dat	  zijn	  
belangrijke	  ontwikkelingen	  die	  aangeven	  dat	  het	  scenario	  zich	  aan	  het	  voltrekken	  is.	  De	  groepjes	  
bespreken	  vervolgens	  bepaalde	  'als'-‐vragen	  over	  de	  scenario's	  zoals:	  	  

• 'Als	  dit	  scenario	  zich	  voltrekt,	  welke	  invloed	  heeft	  dat	  dan	  op	  (het	  antwoord	  op)	  de	  
kernvraag?'	  

• 'Als	  we	  actie	  a,	  b	  of	  c	  uitvoeren,	  zou	  dat	  dan	  onze	  kansen	  om	  dit	  scenario	  te	  realiseren	  
vergroten	  of	  verkleinen?'	  

• 'Hoe	  zouden	  groepen	  binnen	  en	  buiten	  ons	  systeem	  reageren	  op	  dit	  scenario	  en	  wat	  
betekent	  dat	  voor	  ons?'	  

Hierdoor	  leren	  de	  deelnemers	  de	  scenario's	  en	  hun	  gevolgen	  beter	  kennen	  en	  belanghebbenden	  
krijgen	  de	  kans	  om	  opties	  te	  overwegen	  die	  heel	  anders	  zijn	  dan	  de	  opties	  die	  ze	  zelf	  zouden	  
verzinnen.	  Tijdens	  deze	  fase	  is	  het	  cruciaal	  dat	  de	  facilitators	  niets	  forceren,	  maar	  alleen	  opletten	  of	  
er	  nieuwe	  ideeën	  en	  doorbraken	  voor	  actie	  naar	  voren	  komen.	  Deze	  belangrijke	  'groeifase'	  wordt	  
afgesloten	  met	  een	  conceptversie	  van	  het	  scenario-‐optieschema,	  om	  het	  resultaat	  van	  bepaalde	  
opties	  in	  alle	  scenario's	  te	  beoordelen.	  Deze	  analyse	  biedt	  deelnemers	  de	  mogelijkheid	  om	  de	  opties	  
te	  kiezen	  die	  in	  elk	  scenario	  productief	  zijn.	  In	  het	  geval	  van	  Zuid-‐Afrika	  was	  dit	  misschien	  de	  optie	  
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om	  de	  bevolking	  eerlijk	  en	  duidelijk	  in	  te	  lichten	  over	  de	  economische	  situatie.	  In	  zowel	  het	  'blanke'	  
als	  het	  'zwarte'	  scenario	  gaf	  dit	  de	  verschillende	  belanghebbenden	  de	  kans	  om	  tenminste	  hun	  eigen	  
belangen	  op	  een	  realistische	  manier	  na	  te	  streven.	  Maar	  het	  toonde	  vooral	  aan	  dat	  waarschijnlijk	  
geen	  enkel	  scenario	  erg	  aantrekkelijk	  zou	  zijn	  en	  dat	  het	  de	  moeite	  waard	  was	  om	  een	  alternatief	  
scenario	  te	  overwegen,	  zoals	  'The	  Flight	  of	  the	  Flamingoes'.	  

Uiteindelijk	  wordt	  op	  basis	  van	  deze	  en	  andere	  overwegingen	  een	  communicatiestrategie	  uitgezet	  
met	  het	  oog	  op	  de	  scenarioplanning.	  Het	  is	  misschien	  zelfs	  mogelijk	  om	  al	  bepaalde	  acties	  op	  te	  
pikken	  waar	  iedereen	  het	  over	  eens	  is	  (gemeenschappelijke	  basis).	  Het	  doordrukken	  van	  acties	  die	  
niet	  door	  iedereen	  worden	  ondersteund	  moet	  in	  ieder	  geval	  vermeden	  worden.	  De	  werkelijke	  
waarde	  van	  de	  scenario's	  wordt	  pas	  in	  de	  volgende	  fase	  duidelijk.	  

Samengevat:	  stap	  6	  geeft	  alle	  belanghebbenden	  een	  diepgaand	  inzicht	  in	  de	  gevolgen	  van	  de	  
verschillende	  scenario's	  en	  bewustzijn	  van	  het	  effect	  van	  hun	  eigen	  optreden	  en	  andersom.	  De	  
groepen	  kunnen	  al	  bepaalde	  gezamenlijke	  acties	  afspreken,	  maar	  ze	  bepalen	  in	  ieder	  geval	  een	  
strategie	  om	  de	  resultaten	  van	  de	  scenariosessie	  te	  communiceren.	  

Stap	  7:	  Follow-up	  

Deze	  stap	  is	  minstens	  even	  belangrijk	  als	  de	  vorige	  stappen.	  De	  facilitators	  werken	  de	  scenario's	  uit	  
en	  formuleren	  ze	  op	  zo'n	  manier	  dat	  ze	  grote	  groepen	  betrokkenen	  aanspreken.	  Dit	  is	  een	  
onderdeel	  van	  de	  communicatiestrategie	  en	  kan	  de	  vorm	  aannemen	  van	  pakkende	  verhalen,	  films,	  
video's,	  foto's,	  spellen,	  etc.	  Deze	  helpen	  de	  deelnemers	  van	  de	  workshop	  om	  de	  scenarioresultaten	  
en	  gevolgen	  aan	  hun	  'achterban'	  te	  laten	  zien.	  Het	  is	  van	  essentieel	  belang	  om	  ook	  de	  werkelijke	  
betekenis	  van	  de	  scenario's	  aan	  deze	  achterban	  uit	  te	  leggen.	  

• NIET:	  'Scenario	  a,	  b,	  c,	  of	  d	  wordt	  misschien	  werkelijkheid,	  dus	  laten	  we	  de	  optie	  kiezen	  die	  
wij	  willen.'	  

• MAAR:	  'Scenario	  a,	  b,	  c,	  of	  d	  wordt	  misschien	  werkelijkheid,	  niemand	  kan	  hier	  
doorslaggevende	  invloed	  op	  uitoefenen,	  maar	  we	  kunnen	  wel	  bedenken	  wat	  wij	  zouden	  
kunnen	  doen	  om	  het	  meest	  wenselijke	  scenario	  te	  helpen	  realiseren.'	  

Of	  hier	  fundamentele	  doorbraken	  op	  volgen,	  hangt	  af	  van	  het	  leiderschap	  van	  de	  deelnemers	  
wanneer	  ze	  hun	  medestanders	  ertoe	  aanzetten	  om	  acties	  te	  ondernemen	  waar	  ze	  vroeger	  nooit	  aan	  
hadden	  gedacht.	  Het	  is	  daarom	  heel	  belangrijk	  om	  hierbij	  de	  legitieme	  leiders	  (die	  misschien	  niet	  de	  
formele	  leiders	  zijn)	  van	  de	  verschillende	  belangengroepen	  te	  betrekken.	  

Meestal	  komen	  na	  een	  tijdje	  de	  leden	  van	  het	  kernteam	  en/of	  de	  workshopdeelnemers	  nog	  een	  
keer	  samen	  om	  de	  ontwikkelingen	  te	  evalueren	  en	  te	  bepalen	  hoe	  opties	  worden	  gerealiseerd	  en	  
welke	  elementen	  van	  de	  scenario's	  zich	  misschien	  voltrekken.	  Soms	  gebeurt	  dit	  pas	  na	  het	  optreden	  
van	  een	  crisis.	  In	  het	  geval	  van	  de	  scenario-‐oefening	  over	  de	  toekomst	  van	  Guatemala	  ('Visión	  
Guatemala')	  kon	  het	  werk	  van	  het	  scenarioteam	  niet	  voorkomen	  dat	  Rios	  Montt	  tot	  president	  
verkozen	  werd,	  de	  generaal	  die	  eerder	  dictator	  was	  geweest	  tijdens	  de	  ergste	  jaren	  van	  genocide	  in	  
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het	  land.	  Hoewel	  leden	  van	  het	  Visión	  Guatemala-‐team	  wel	  bepaalde	  positieve	  acties	  konden	  
uitvoeren	  tijdens	  dit	  regime,	  is	  het	  land	  als	  geheel	  achteruit	  gegaan	  en	  zijn	  politiek	  geweld	  en	  
onderdrukking	  teruggekeerd.	  Maar	  toen	  Montt	  vier	  jaar	  later	  herkozen	  probeerde	  te	  worden	  (en	  
daarvoor	  de	  kieswetten	  in	  zijn	  eigen	  voordeel	  aanpaste)	  slaagde	  een	  bijzonder	  grote	  en	  diverse	  
groep	  partijen,	  onder	  leiding	  van	  het	  Visión	  Guatemala-‐team,	  erin	  om	  zich	  binnen	  twee	  dagen	  te	  
verenigen	  en	  de	  situatie	  te	  veranderen.	  Montt	  verloor	  de	  verkiezingen	  en	  een	  derde	  van	  de	  
ministers	  in	  de	  nieuwe	  brede	  coalitie	  waren	  leden	  van	  het	  scenarioteam.	  

Stap	  7	  is	  het	  daadwerkelijk	  implementeren	  van	  oplossingen.	  Het	  is	  van	  essentieel	  belang	  dat	  de	  
scenario's	  duidelijk	  worden	  gecommuniceerd	  aan	  de	  verschillende	  belangengroepen.	  Of	  er	  
doorbraken	  volgen	  is	  vooral	  afhankelijk	  van	  het	  leiderschap	  van	  de	  scenarioteamleden.	  

Scenarioplanning en Perspectivity 

Perspectivity	  probeert	  een	  bijdrage	  te	  leveren	  aan	  het	  oplossen	  van	  complexe	  sociale	  problemen	  
door	  dialoog-‐	  en	  scenariotechnieken.	  Het	  scenarioplanningsproces	  dat	  we	  hierboven	  beschreven	  
kan	  leiden	  tot	  doorbraken	  in	  complexe	  sociale	  situaties	  waarvan	  iedereen	  denkt	  dat	  ze	  te	  
gepolariseerd	  zijn	  om	  ooit	  opgelost	  te	  worden.	  

Bronnen	  

Deze	  tekst	  is	  deels	  gebaseerd	  op	  de	  trainingssessies	  die	  Peter	  Schutte	  voor	  Perspectivity	  heeft	  
verzorgd.	  Schutte	  is	  een	  voormalig	  lid	  van	  het	  scenarioplanningsteam	  van	  Shell	  en	  is	  nu	  professor	  
Strategic	  Studies	  aan	  Nijenrode	  Business	  Universiteit.	  Daarnaast	  werkt	  hij	  als	  consultant	  op	  het	  
gebied	  van	  strategische	  besluitvorming	  en	  hier	  hoort	  ook	  scenarioplanning	  bij.	  
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