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Een groep van ruim vijftien jongeren gaf overlast door
de hele stad. Vernielde bushokjes, geschreeuw in het
winkelcentrum, straatberovingen. Politie, welzijnswerk
en jeugdzorg kregen er geen vat op. De jongens hadden
geleerd tussen de instanties door te glippen. Totdat de
gemeente een wijkgerichte aanpak begon om de hele
groep individueel te volgen. De organisaties gingen
samenwerken. Anderhalf jaar later was de overlast afge-

nomen en zaten zes jongeren in een begeleidingstraject.
Van buitenaf leek de gezamenlijke wijkaanpak

geslaagd, maar alleen dankzij veel extra begeleiding en
subsidie voor een kleine groep. Tussen de direct betrok-
kenen – gemeente, politie, welzijnswerk – was de
samenwerking soepel. Maar de relatie met het
Openbaar Ministerie, de Reclassering en de jeugdzorg
bleef afstandelijk en ze hielden ‘hun’ cliënten apart. De
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burgemeester sprak over het ‘uitrollen van een succes-
volle aanpak’ maar tegelijkertijd vlogen er kribbige
mailtjes heen en weer. Pogingen om het project te ver-
breden liepen vast in bestuurlijk geharrewar.

Netwerksamenwerking neemt toe. Ondernemingen
gaan allianties aan, universiteiten clusteren hun
onderzoeksgroepen, woningcorporaties ontwikkelen
huisvesting voor zorgcentra en in de publieke sector
zijn allerlei ketens in ontwikkeling voor veiligheid,
jeugdzorg, stadsontwikkeling en de aanpak van ach-
terstanden. Na een decennium van fusies en bestuur-
lijke schaalvergroting lijkt nu een periode aangebroken
van horizontale verbanden waarbij de partners samen
sturen. Daarbij ontstaan opvattingen dat netwerken
een alternatief zouden vormen voor hiërarchie en
bureaucratie. Ze zijn opener, soepeler en meer oplos-
singsgericht dan de klassieke organisaties. Leve de net-
werksamenleving! 

Onverschilligheid
De literatuurlijst met modellen voor netwerkmanage-
ment groeit. Maar in de publieke sector biedt de prak-
tijk nog weinig basis voor dit enthousiasme. Vrijwillige
samenwerking tussen organisaties kan een vliegende
start maken, maar vervolgens verzanden in onverschil-
ligheid als de pioniers zijn vertrokken. Andersom komt
het voor dat instellingen jarenlang hun activiteiten
mondjesmaat ‘afstemmen’ totdat er iets mis gaat en de
overheid er met geld en regelgeving druk achter zet en
er pas dan serieuze samenwerking ontstaat – horizon-
taal, jawel, maar druk van boven was toch nodig.

Wat maakt netwerken zo lastig? Doorgaans gaat het
om complexe opgaven met diverse partijen en allerlei
belangen. Doorzettingsmacht ontbreekt, kwesties kun-
nen lang slepen. Deelnemers creëren vaak een ingewik-
kelde overlegstructuur, op verschillende niveaus.
Doelen worden regelmatig weer ter discussie gesteld,
zodat opnieuw onderhandelingen nodig zijn over de
afbakening, doelgroepen en taakverdeling tussen de
partners. Dat zijn de vaste kenmerken van netwerken,
die tot gevolg hebben dat het opbouwen ervan jaren-
lang duurt. Ambitieuze professionals en ongeduldige
bestuurders willen eerder resultaten zien en verliezen
hun belangstelling en inzet als die te lang op zich laten
wachten. Ziedaar de reden waarom netwerken cyclisch
‘in de mode’ zijn – de noodzaak van horizontale samen-
werking dringt zich steeds weer op, maar met netwer-
kontwikkeling kun je niet snel scoren. Traagheid in de
ontwikkeling van netwerken is een gegeven. Op zich-
zelf niet verwonderlijk, het geldt ook voor andere com-
plexe opgaven, zoals het realiseren van een nieuwe
concernstrategie of het effectief maken van nieuwe
wetgeving. Maar netwerken vragen extra finesse. Het
gaat om vrijwillige samenwerking, waarbij de motivatie
en besluitkracht moet voortkomen uit de sociale pro-

cessen tussen de deelnemers zelf. Uit onderzoek1 komt
naar voren dat het hierbij gaat om drie verschillende
kernprocessen, die niet logisch in elkaars verlengde lig-
gen. Hierdoor ontstaan er drempels die de ontwikke-
ling kunnen blokkeren.

Vitale coalities
Het begin van een netwerk ligt meestal bij een bestuur-
lijke coalitie. Dat is aan de orde als er algemene, strate-
gische vragen moeten worden beantwoord. Over welke
maatschappelijke knelpunten gaat het? Welke doelen
willen we samen bereiken? Welke inzet wordt dan van
elke partner verwacht? Betrokkenen, vooral bestuur-
ders moeten het daarover eens worden, niet alleen via
inhoudelijke formuleringen maar ook in een doorleefd
gezamenlijk enthousiasme. ‘Vitale coalities’ zijn nodig,
gezamenlijke doelbepaling via coalitievorming is het
kernproces.

Idealiter komen bevlogen bestuurders samen over-
een wat er de komende jaren gaat gebeuren. Zo zette
een gemeentebestuur in Overijssel de besluitvorming
over nieuwbouw voor de bibliotheek stil om in brede
kring eerst na te denken over intensievere samenwer-
king tussen verschillende instellingen om de voorzie-
ningen in het dorp op peil te houden. Na twee jaar van
gespreksrondes was er brede overeenstemming over
een gezamenlijke huisvestiging in de vorm van een
‘Kulturhus’, dat vervolgens snel en eensgezind werd
ontworpen en gebouwd.2 

Consensus over doelen is essentieel. Maar in dit
ideaaltypische proces ligt een drempel verborgen.
Woorden zijn geduldig. Convenanten laten zich gemak-
kelijk in elkaar steken, maar als er geen geld en capaci-
teit wordt vrijgemaakt om ‘hands-on’ aan de slag te
gaan, blijft het bij goede voornemens. Uitvoerende pro-
fessionals wordt vaak wel gevraagd om samen te wer-
ken; als een heldere opdracht en middelen ontbreken
zitten ze klagend bijeen en durven geen stap te zetten
buiten hun reguliere taakomschrijving. Bestuurlijke
visioenen zijn bevredigend, maar hebben vaak ook iets
vrijblijvends.
Werkbare oplossingen zijn een tweede manier waarmee
netwerksamenwerking kan beginnen. Niet de strategi-
sche opgaven maar de praktische vragen staan voorop.
Hoe bouwen we een gezamenlijk project? Welke cliën-
ten gaan we samen bedienen en wie doet dan wat?
Kunnen we snel klantgegevens uitwisselen, liefst in
één systeem en dossier? Hoe houden we het overzich-
telijk en stuurbaar? Het essentiële sociale proces is hier
praktisch samenspel. Liever geen ingewikkelde
bestuurlijke toestanden, maar teamvorming tussen
diverse uitvoerende professionals, bezeten van de wil
om er samen iets van te maken – ook al hebben ze
andere werkgevers en werkwijzen. Zoiets lukt alleen
als de professionals elkaar persoonlijk leren kennen en
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zoveel loyaliteit voor de gemeenschappelijke zaak
opbouwen dat ze bereid zijn om in de eigen organisatie
zaken anders te laten lopen.

Vaak gaat het om cliënten geheel of ten dele uit de
invloedssfeer van één instelling te halen en die te delen
– een gevoelige keuze in veel zorginstellingen en justi-
tiële organisaties! In Leiden werd dat gedaan tussen
een instelling voor jeugdzorg en scholen om oplossin-
gen te vinden voor kinderen onder de twaalf jaar met
ernstig probleemgedrag, dat niet in de reguliere circuits
kon worden behandeld. Eén enthousiaste zorgcoördina-
tor haalde per geval de scholen en hulpverleners bij
elkaar om af te spreken wie de verantwoordelijkheid
zou nemen. Soms vereiste dat noodoplossingen om een
behandelplaats te vinden.

Samenwerking vraagt soms om ‘bending the rules’
in en tussen organisaties, en daar zit de zwakte van dit
kernproces. Enthousiast pionierende teams kunnen te
sterk overtuigd raken van het eigen gelijk en zich isole-
ren van hun moederorganisaties. Dan ontstaat een deel-
succes dat te weinig draagvlak krijgt buiten de groep
direct betrokkenen en soms niet bij belangrijke part-
ners die te weinig in de samenwerking zijn betrokken.
Die ‘outgroup’ van halve en hele buitenstaanders
begint het samenwerkingsproject steeds meer te zien
als een concurrent van hun eigen aanbod en gaat op
zoek naar mogelijkheden om het project te ontkrach-
ten – zie het voorbeeld in het begin. Het draagvlak
brokkelt af en op een gegeven moment vinden
managers en bestuurders dat het geld elders beter kan
worden besteed, soms aan nieuwe projecten met een
vergelijkbaar doel. Het project is de pioniersfase nooit
ontstegen.

Definitief succes
Wat is dan nodig voor definitief succes? Hier komen we
op een derde en verreweg ook het lastigste kernproces:
inbedding. Samenwerking tussen organisaties heeft uit-
eindelijk alleen maar kans op succes en overleving als
die duurzaam is ingebed in de werkprocessen en de
aandacht van de managers van de deelnemende organi-
saties. Zijn de intake-procedures op elkaar afgestemd
en wordt dubbele screening voorkomen? Zijn de over-
gangen tussen werkprocessen soepel geregeld? Sluiten
de informatiesystemen op elkaar aan? Hebben de pro-
fessionals in de diverse backoffices genoeg weet van de
andere denkwerelden bij de partners? Houden de
beleidsplannen rekening met elkaar?

Dat zijn grotere opgaven dan die bij de vorige twee
kernprocessen. Hier gaat het dan ook om gemeen-
schapsvorming, het verbinden van professionals en
managers in grootschalige verbanden. Het gaat niet
zozeer om bestuurlijke consensus of professionele
teamgeest, maar nu vooral om soepel verkeer tussen
mensen op verschillende niveaus die elkaar nauwelijks

kennen maar toch geprepareerd zijn om met elkaar
zaken te doen. Die aanpak blijkt nodig bij het ontwik-
kelen van de zogenaamde ‘veiligheidshuizen’, een
duurzame samenwerking tussen justitie, politie, zorg
en hulpverlening. Organisaties detacheren enkele
medewerkers op een gezamenlijke locatie om hun
behandelprocedures te bundelen en te stroomlijnen.
Het effect moet zijn dat er één samenhangende aanpak
van veiligheidsproblemen ontstaat en langs elkaar heen
werken wordt teruggedrongen.

Institutionalisering
En daarvoor is een specifieke regie vereist die relaties
legt, bruggen bouwt, onderhandelt, conflicten oplost
en, als belangrijkste, het zodanig breed en helder com-
municeert dat degenen buiten de kleine gezichtskring
van de praktisch samenwerkende professionals toch
kunnen volgen wat er gebeurt. Het gaat om een institu-
tionalisering van de samenwerking, vereist om die sta-
biel te houden en een grotere, minder ingewerkte groep
te betrekken. Dit laatste houdt ook een beperking van
dit kernproces in. 

Gemeenschapsvorming is een breed en diffuus pro-
ces dat nauwelijks een einde kent. Het vereist veel
energie, zeker wanneer regelmatig nieuwe partners
aanhaken en er een schijnbaar onbegrensde hoeveel-
heid tijd en energie moet worden gestoken in het
onderhouden en uitdiepen van de onderlinge relaties.
Als dat niet wordt beperkt, vraagt die ‘achterkant’ van
de samenwerking steeds meer aandacht en verliest men
het zicht op het externe nut aan de voorzijde. De
samenwerking wordt dan een zwart gat waarin alles
verdwijnt. Gezamenlijke doelbepaling, praktisch
samenspel en inbedding zijn drie kernprocessen, nodig
om netwerken te laten functioneren. Het gaat om
respectievelijk coalitievorming, teamvorming en
gemeenschapsvorming.  Daarbij verschilt de rol van de
verschillende niveaus binnen de betrokken organisa-
ties. Coalitievorming vraagt vooral om bestuurlijke
inzet, bij teamvorming gaat meer het om de betrokken-
heid van professionals en bij gemeenschapsvorming

Bestuurders

Managers

Professionals

Gezamenlijke
doelbepaling

Praktisch samenspel

Inbedding

Figuur 1                                                        Bron: Andersson Elffers Felix 



hebben met name de managers een belangrijke verbin-
dingsrol. Bij elk van de drie kernprocessen heeft dus
één groep het primaat, ook al zijn de andere niveaus
eveneens betrokken (zie figuur 1).

De weerbarstigheid en traagheid van netwerken zijn
te verklaren uit het gegeven dat de drie kernprocessen zo
verschillend zijn. Gezamenlijke doelbepaling en prak-
tisch samenspel zijn te vergelijken met top-down en bot-
tom-up ontwikkelingsstrategieën, zoals we die al kennen
bij veranderingen in reguliere organisaties. Als compli-
cerend kernproces komt inbedding daar nog als derde
bij, gekenmerkt door grootschaligheid en diversiteit.

Die kenmerken maken het kernproces tot de lastig-
ste opgave, tegelijkertijd essentieel om de samenwer-
king uit de vrijblijvendheid en het isolement te halen
en in de breedte te laten werken. Zonder inbedding
worden de maatschappelijke verwachtingen niet waar
gemaakt en blijft de samenwerking een randverschijn-
sel. In het genoemde voorbeeld van de veiligheidshui-
zen bleek dat het werkelijke profijt van de samenwer-
king pas in zicht kwam toen het lukte om de informa-
tiesystemen aan elkaar te koppelen en de interne proce-
dures van de deelnemende organisaties te beïnvloeden.

Inventiviteit
Welke vaardigheden zijn nu nodig om de kernproces-
sen te faciliteren? Voor gezamenlijke doelbepaling zijn
maatschappelijke betrokkenheid, bestuurlijke wil en
beleidscompetenties nodig. Deze kunnen vorm krijgen
met behulp van bestuursadviseurs. Voor praktisch
samenspel telt veel meer de pioniersgeest, het lef en de
inventiviteit om nieuwe oplossingen vorm te geven en
grenzen te durven doorbreken. Interim-managers en
adviseurs moeten hier vanuit de werkprocessen en
teams kunnen handelen. Kennis van de inhoud en pro-
jectmatig werken zijn essentieel.

Inbedding vraagt weer om andere, meer politieke
vaardigheden. Leidinggevenden in de deelnemende
organisaties moeten bereid en in staat zijn buiten hun
professie en deelbelangen te kunnen denken en hande-
len. Op verschillende niveaus moeten tegelijkertijd
zaken worden gedaan, knopen doorgehakt en kwesties
uitonderhandeld. Adviseurs moeten hier dus een
manusje-van-alles zijn: mensen verbinden, belangen en
conflicten aanvoelen en bespreekbaar maken, prakti-
sche oplossingen meebedenken. Maar ook beleid laten
bijstellen, onderlangs of bovenlangs werken, net zoals
de situatie vraagt. Als het hier niet lukt, dan proberen
we het wel langs een andere weg. De essentiële vaar-
digheid is om in stapjes een gezamenlijk handelen in
grotere verbanden te laten ontstaan, ook als ze onover-
zichtelijk zijn en mensen in het begin de voordelen
niet zien. De ‘facilitator’ moet door het aanvankelijke
nukkige gedrag heen kijken en de kasplantjes koesteren
van beginnende samenwerking (zie figuur 2). 

Inbedding vraagt boven alles engelengeduld. Engelen
staan immers boven de materie en laten zich niet door
de zorgen van de dag van de wijs brengen. Berekenend
en liefdevol kijken ze toe en interveniëren alleen wan-
neer het nodig is. Hun eigen belangen tellen niet, wel
de wens om de dingen een goede wending te geven. Te
mooi om waar te zijn, want engelen bestaan niet.
Managers en adviseurs zijn van vlees en bloed en in
onze resultaatcultuur lijkt ongeduld een populairder
goed dan kalm en beheerst de noodzakelijke processen
in de tijd hun werk laten doen. Maar moest geduld niet
geoefend worden? �
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Noten

1. Het hier geschetste model is resultaat van een casusanalyse in 2005

door de auteur naar netwerksamenwerking in de publieke sector in het

kader van een promotieonderzoek over dit onderwerp.

2. Zie www.kulturhus.nl.

3. Deze volgorde in de opsomming wil zeggen dat de drie processen zich

doorgaans in deze fasering voordoen, maar dit is geen vast gegeven.

Andere auteurs gaan eveneens uit van een fasenmodel, doorgaans niet

dwingend. Zie ook:
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