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De initiatievenspiraal laat zien langs welke weg een 
initiatief zich kan ontwikkelen. Elke fase vraagt om een 
ander soort activiteiten, waarbij steeds weer andere 
actoren betrokken zijn. 
 

Vragen voor de eigen situatie: 
 

[1]  Welke fase vraagt nu om aandacht? 
[2]  Welke actoren moeten bij deze fase betrokken worden? 
[3]  Wat moet er gebeuren voordat het netwerk door kan gaan naar de 

volgende fase? 
[4]  Welke actie heeft nu prioriteit? 

iemand krijgt een 
idee, ziet een 
uitdaging, of wil een 
probleem aanpakken 

anderen raken geïnspireerd 
en vormen een informeel 
netwerk rond een initiatief 

het netwerk maakt 
plannen voor actie, 
en verwerft ruimte 
(geld, mandaat, e.d.) 

door te zoeken en te leren 
wordt een werkbare 
nieuwe praktijk ontwik-
keld, als prototype 

het netwerk verwerft 
ruimte om de 
nieuwe praktijk  op 
praktijkschaal 
ingevoerd te krijgen 

anderen nemen de 
nieuwe praktijk over 

de nieuwe praktijk 
wordt breed 
geaccepteerd, en 
structuren passen 
zich daarbij aan 

 

Legenda 

essentie  

betrokken 
actoren  

activiteiten 

pionier 
initiatiefnemer 

mensen met overeen-
komstige ambities 
netwerk van initiatiefnemers 

mensen die experi-
menteerruimte 
kunnen verschaffen 
managers, financiers 

mensen met relevante 
kennis en ervaring, en met 
inzicht in de omgeving die 
later mee moet bewegen 
experts, leveranciers 

(vertegenwoordigers 
van) belanghebbende 
partijen managers, 
ordebewaarders 

mensen met 
overeenkomstige ambities 
en/of problemen 

gebruikers 

leidinggevenden, beleidsmakers 
managers, ordebewaarders 

kijk rond buiten 
de eigen kring 

communiceer met 
gelijkgestemden 

maak afspraken over planning, 
taakverdeling en bijdragen;  
communiceer met financiers en 
managers (projectvoorstel) 

zoek expertise, experimen-
teer, en communiceer met 
de omgeving die later 
opschaling mogelijk 
moet maken 

verwerf positie en 
onderhandel met 
belanghebbende 
partijen 

maak ervaring met 
nieuwe  praktijk bekend 

faciliteer  
verandering 
in structuur 
en cultuur 
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