Abstract Samenwerkingsregie
Dit abstract is samengesteld ten behoeve van de leerkring meerpartijensamenwerking van
Platform31 en het Aedes-Actiz Kenniscentrum wonen-zorg.
Netwerkregie
Netwerkregie is de kunst en kunde om een samenwerkingsverband doelgericht te beïnvloeden.
Het gaat dus over het persoonlijk handelen van mensen die de regie willen pakken. Het kan zijn
dat iemand in het samenwerkingsverband de expliciete rol (of functie) heeft om regie te voeren,
maar netwerkregie is niet exclusief. Feitelijk voert iedereen die de samenwerking bewust
probeert te beïnvloeden regie.
Een medewerker van een gemeente, zorgorganisatie of woningcorporatie neemt
verantwoordelijkheid voor een structurele verandering van de organisatie of het
samenwerkingsverband. Daarmee is netwerkregie essentieel voor iedereen die werkt aan de
samenwerking tussen wonen en zorg.
Netwerkregie impliceert dat er een samenwerkingsverband is, of moet komen, dat een
gezamenlijke opgave wil realiseren. Het concept is uitgewerkt in het gelijknamige boek (Hans
Licht; Netwerkregie, samenwerken in en tussen organisaties; Scriptum, 2016). Dit abstract
beschrijft enkele essenties: ‘opgavegericht werken’, ‘het samenwerkingssysteem’, ‘sturen van
samenwerking’ en ‘gezonde relaties’
Opgavegericht werken
Het belangrijkste uitgangspunt voor een succesvolle samenwerking is dat het netwerk een
gezamenlijke opgave heeft. De opgave levert het bestaansrecht van de samenwerking.
Er wordt tegenwoordig veel gesproken over opgavegericht werken, maar de term opgave is niet
eenduidig te definiëren, anders dan dat het een lastige klus is. Dat betekent dat opgave
gedefinieerd kan worden als een probleem, een doel, een visie enzovoort (zie figuur 1).
Opgavegericht werken heeft echter wel een duidelijke betekenis. Het houdt in dat
werkzaamheden en organisatie daarvan worden afgeleid van wat je inhoudelijk wilt bereiken.
De opgave is niet van een afdeling, maar een afdeling kan wel van een opgave zijn.
Een organisatie(eenheid) kan aan meerdere opgaven werken en er kunnen meerdere
organisaties aan dezelfde opgave werken. Daarmee is de structuur en de domeinverdeling in
de organisatie niet langer leidend en zelfs minder belangrijk. De structuur dient meer voor de
kwaliteitsontwikkeling van de medewerkers, terwijl de verantwoordelijkheid voor de cliënt ligt bij
het samenwerkingsverband ten behoeve van de opgave. Deze organisatievorm wordt in de
private sfeer al vaak teruggevonden bij kennisintensieve bedrijven. Binnen de overheid zien we
vaak een mengvorm van lijnorganisaties die ook opgavegericht (proberen te) werken.
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Een opgave is niet hetzelfde als een opdracht. De opdracht wordt door anderen gegeven. De
opgave is het intrinsieke commitment dat partners met elkaar voelen. Pas als dat persoonlijke
commitment wordt aangegaan kan ook een opdracht overgaan in een opgave. In de praktijk zie
je dat mensen een opgave voelen die niet identiek is aan de opdracht. Iedere partner
committeert zich aan die delen die de eigen belangen en de eigen passie raken. Mensen
handelen niet tegen hun belangen in. Maar ze komen pas in actie als de opgave hun passie
raakt.

Figuur 1 –
Een opgave kan divers
worden gedefinieerd

De consequentie hiervan is dat de gezamenlijke opgave eigendom is van iedereen die bereid is
om zich te committeren en zich werkelijk in te zetten. Omgekeerd kunnen deze mensen dus ook
invloed uitoefenen op de opgave. Een opgave kan dus nooit directief opgelegd worden. Wel
geldt de eventuele opdracht om de gezamenlijke opgave aan te toetsen. Als partijen de opgave
dusdanig willen vervormen dat er geen invulling wordt gegeven aan de opdracht, ontstaat er
een probleem. Maar omgekeerd mag je je afvragen welke mensen van de samenwerkende
organisaties eigenaar moeten zijn van de gezamenlijke opgave. Het moet werkbaar blijven.

Figuur 2 –
Passie en belangen
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De opgave wordt niet geformuleerd door organisaties. Het zijn mensen die zich committeren.
Daarbij is het goed om onderscheid te maken tussen het commitment dat mensen functioneel
aangaan en het commitment dat voortvloeit uit de emotionele betrokkenheid bij het vraagstuk.
Bij de opgave moeten zowel de functionaris (organisatiebelangen) als de privé persoon (passie)
betrokken worden.

Figuur 3 –
Grenzen van eigenaarschap
van de opgave.

In een meerpartijensamenwerking wil je mensen committeren aan de gewenste verandering.
Dat betekent dat je niet alleen aandacht moet hebben voor de rationele argumentatie van de
voordelen van de verandering. Iedere verandering raakt belangen van de status quo en de
comfort zone van de zittende macht. Je moet rekening houden met passie en psychologische
en sociale weerstanden.

Figuur 4 –
de opgave moet met
verstand en hart benaderd
worden
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Het samenwerkingssysteem
Netwerkregie gaat over sturing van samenwerking. Dat vooronderstelt dat er samenwerking is.
Maar wat is samenwerking. Termen als co-creatie geven daar geen antwoord op. Natuurlijk kun
je simpel zeggen dat je iets doet waarbij het resultaat het gevolg is van beider inspanningen.
Maar dat zegt nog niet alles. Is een estafette samenwerking? Er is pas echt sprake van
samenwerking als er sprake is van interdependentie.

Figuur 5 –
samenwerken is ook
staan voor datgene
waarin je gelooft.

De consequentie hiervan is dat je verantwoordelijk gesteld kan worden voor het werk dat de
ander doet, terwijl je daar niet over gaat.
Gezamenlijke verantwoordelijkheid betekent niet dat niemand verantwoordelijk is. Integendeel,
ieder individu is verantwoordelijk en mag aangesproken worden op de volledige opgave. Dit
leidt ertoe dat mensen elkaar aanspreken.
Samenwerkingspartners interacteren waarbij beiden afhankelijkheid voelen van elkaar. Je kunt
de klus en zelfs jouw onderdeel niet klaren zonder de inzet van de ander.
Een samenwerkingssysteem betekent dat meerdere (min of meer) autonome organisaties
verantwoordelijkheid nemen voor een gezamenlijke opgave.
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Het samenwerkingssysteem is daarmee niet eenduidig afgebakend, want niet alle medewerkers
van de deelnemende organisaties zijn direct of zelfs indirect betrokken bij de
samenwerkingsafspraken. Maar in ieder geval moet het verantwoordelijke management en
bestuur de samenwerking legitimeren. Dat betekent ook dat er eigenaarschap moet zijn binnen
de deelnemende organisaties voor de samenwerking. En dat houdt meer in dan een initiële
opdracht tot samenwerking.

Figuur 6 – Het samenwerkingssysteem

De vertegenwoordigers in het samenwerkingsnetwerk hebben een belangrijke regisserende rol
op de inhoudelijke vormgeving van de samenwerking en de borging in de eigen organisatie.
Omgekeerd moeten zij ervoor zorgen dat belangen en zienswijze van hun eigen organisatie
worden meegenomen. Het is een kunst om dit te bereiken zonder dat de samenwerking een
onderhandelingsarena wordt.
Waar het vaststellen van een gezamenlijke opgave wel onderhandeling vraagt, vraagt de
realisatie van de opgave juist samenwerking. Het verschil is dat een onderhandeling altijd
gericht is op een verdelingsvraagstuk (maken van een afspraak / nemen van een besluit over
de verdeling van lusten en verantwoordelijkheden), terwijl samenwerking gaat over co-creatie
met een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Om invloed uit te kunnen oefenen op het samenwerkingssysteem, moet je een beeld hebben
van de mate van betrokkenheid en commitment van mensen van de verschillende organisaties
bij de gezamenlijke opgave. Daarbij gaat het om de feitelijke situatie en om de noodzakelijke
betrokkenheid en commitment. Zo zijn er meestal ook mensen die niet betrokken of
gecommitteerd willen zijn, omdat ze het niet eens zijn met de samenwerking. Tegelijkertijd is
het soms wel noodzakelijk dat zij verantwoordelijkheid nemen. Het bewust analyseren van dit
systeem en de veranderingen in de tijd is een essentiële kernactiviteit van regievoering van de
samenwerking.
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Samenwerkingsprogramma’s
In samenwerkingsprogramma’s zien we drie cruciale verschillen in de sturingsvormen (Jo Bos,
Anne Jette van Loon en Hans Licht; Programmatisch Creëren; Scriptum, 2015). De verschillen
zijn in sterke mate gebaseerd op het verschil in betrokkenheid en commitment van de betrokken
lijnorganisaties. Bij de regievariant is er werkelijk sprake van samenwerking tussen de
organisaties, terwijl bij de bevoegdhedenvariant een tijdelijke samenwerkingsorganisatie wordt
gebouwd, waar de organisaties in principe niet of nauwelijks betrokken bij zijn. Bij de
regievariant ontstaat een opdrachtgevend systeem van de partnerorganisaties.

Figuur 7 – sturingsvarianten in
een programma

Een samenwerkingsprogramma omvat acties en projecten van de individuele
partnerorganisaties en van meerdere of alle partnerorganisaties. Veel programma’s kennen
hybride vormen. Bij netwerksturing blijven de bevoegdheden bij de autonome
partnerorganisaties. Dit betekent wel dat deze organisaties verantwoordelijkheid nemen voor de
(programma)opgave. De programmamanager is de regisseur van het samenwerkingsverband.
Systemisch werken en Principes van gezonde systemen
Systemisch werken komt voort uit wat beter bekend staat als werken met familieopstellingen.
Familieopstellingen zijn ontwikkeld als een manier om meer begrip te krijgen op problemen
(verstrikkingen) in het hier en nu vanuit het verleden van families. Opstellingen kunnen ook
gericht zijn op de verstrikkingen in de relaties hier en nu.
Later werd het systemisch werken ook toegepast op organisatiesystemen. Deze opstellingen
hebben meestal meer een focus op het hier en nu.
Een opstelling houdt in dat mensen of voorwerpen als representant van elementen van het
systeem worden ‘opgesteld’. Vaak zijn dit mensen, maar het kunnen ook abstracte begrippen of
concrete situaties zijn. Fundamenteel in systemisch werken is dat de begeleider niet zoekt naar
‘het verhaal’, maar dat het systeem zich ontvouwt uit de energie die aanwezig is. Het
begeleiden van opstellingen vraagt training en kennis van systemisch werken.
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Een gezond systeem kent drie principes. Hieronder schets ik de drie principes met een aantal
kanttekeningen betreffende samenwerkingsverbanden.
1. Binding
Mensen willen erkenning van het feit dat zij erbij horen. Mensen die buitengesloten
worden hebben vaak een grote (negatieve) invloed op het systeem en zorgen voor
stagnatie van energie.
In samenwerkingsverbanden is het niet altijd duidelijk wat het systeem is en waar je wel
of niet bij hoort. Hoor je bij je moederorganisatie, het samenwerkingsnetwerk, je
cliëntsysteem, je netwerk van collega’s, enzovoort. Een simpele vraag die dit
verduidelijkt is wat jouw thuisfront is en wie jij als je collega’s ziet. In de praktijk is dit
steeds meer situatieafhankelijk voor mensen.
2. Natuurlijke ordening
De natuurlijke ordening in een familie is bijvoorbeeld leeftijd. Het gaat om vragen wie er
eerst komt en wie later. Het gaat ook om leiderschap. In de traditionele organisatie was
dit vaak wel duidelijk. In moderne samenwerkingsverbanden is dit dynamisch en
onduidelijk. Leeftijd, functies, kennis, en bevoegdheden geven maar heel beperkt
houvast.
3. Balans in brengen en halen
Hier gaat het om een energetische balans. Je kunt balans ervaren als je alles voor een
ander doet en daar vooral je eigen genoegdoening uit haalt zonder dat de ander wat
teruggeeft aan jezelf. Maar je wilt wel zien dat de ander er iets mee doet. Advies geven
dat stelselmatig niet wordt opgevolgd, creëert onbalans. Mensen die vooral halen en
geen inspanningen leveren, frustreren de samenwerking. De balans is niet objectief te
wegen, omdat het een persoonlijke waardering is.

‘Sturen’ van samenwerking
Samenwerking vooronderstelt gelijkwaardigheid van de partners. ‘Sturing’ heeft de associatie
van hiërarchie. Hier is dus sprake van een paradox. Een andere wijze om deze paradox uit te
drukken is ook om te stellen dat regievoering betekent dat je verantwoordelijkheid neemt voor
de uitkomst van een systeem waar je niet over gaat. Dit creëert een enorme afhankelijkheid en
kwetsbaarheid. De automatische reflex van veel mensen is om te streven naar een machtigere
positie door bevoegdheden te krijgen. Het gevolg is dat partners zich gaan meten aan jouw
macht. Het alternatief is om af te zien van alle macht en de partners te faciliteren in wat zij
willen. Het risico hiervan is dat de samenwerkingspartners gezamenlijk kiezen voor het minste
verlies waardoor de opgave niet wordt gerealiseerd. Regievoering betekent dat er een afspraak
is over een gezamenlijke opgave. In de praktijk betekent dit dat de opgave weliswaar wordt
onderschreven, maar dat de waan van de dag anders is. Regievoering betekent dat de
regisseur de partners bij de les houdt en voortdurend in een verantwoordelijke positie brengt. In
figuur 8 worden de verschillen tussen sturing, faciliteren en regisseren naast elkaar geplaatst.
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Figuur 8 – Verschillen tussen Sturen, Faciliteren en Regisseren
Als belanghebbende bij de samenwerking moet je de organisatie zover krijgen dat ze bijna
vanzelfsprekend voor de verandering kiezen. Dit vraagt veel durf van jou als professional.
Gezonde relaties
Samenwerking vindt plaats tussen mensen. De kern van de samenwerking gaat over de relaties
tussen de partners. Uit veel onderzoek blijkt dat zes kenmerken of eigenschappen bepalend zijn
voor de goede relaties – en waar de regisseur dus doelbewust op moet sturen (Hans Licht;
Netwerkregie, samenwerking in en tussen organisaties; Scriptum, 2016).

Figuur 9 – Kernbegrippen van gezonde
relaties
In de kern gaat het bij relaties om vertrouwen – een van de zes fundamentele eigenschappen
van gezonde relaties. Een bekende uitdrukking is dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat.
Het is inderdaad moeilijk om te vertrouwen, en vertrouwen wordt gemakkelijk geschaad.
Vertrouwen kan omslaan in wantrouwen, en dat kan alleen worden hersteld via een zakelijk
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onderhandelingsproces. Als het vertrouwen wordt hersteld, wordt in feite de relatie hersteld. En
de sleutel daartoe ligt in de vijf andere kenmerken van gezonde relaties. Vertrouwen gaat ook
over zelfvertrouwen. Met een sterk zelfvertrouwen is het herstellen van relaties gemakkelijker
dan vanuit (ver)twijfel(ing).
Er zijn vijf andere fundamentele eigenschappen van gezonde relaties die je in een
samenwerkingsverband moet beïnvloeden:
1. Gelijkwaardigheid
Gelijkwaardigheid betekent dat partijen elkaar serieus nemen, bereid zijn open naar
elkaar te luisteren en elkaar erkennen als partner. Gelijkwaardigheid wordt versterkt
door de gezamenlijke opgave en door de onderlinge afhankelijkheid zichtbaar te maken.
2. Respect
Respect betreft de waarden die iedereen hanteert. Je verliest respect voor een ander als
jouw waarden met voeten worden getreden. Waarden komen voort uit je cultuur, je
persoonlijkheid en uit je overtuigingen. Het bespreken van waarden kan bijdragen aan
onderling respect.
3. Vrijheid
In een samenwerkingsverband moeten de partners hun aandeel in de samenwerking
kunnen uitvoeren zonder dat zij voortdurend onder curatele staan. Vrijheid wordt
duidelijk als de grenzen van de vrijheid zichtbaar zijn. Dit betekent dat duidelijk moet zijn
welke vraagstukken het gehele samenwerkingsverband aangaan.
4. Verantwoording
Verantwoording houdt in dat partijen hun verantwoordelijkheid nemen. In het netwerk
moet duidelijk zijn welk commitment wordt aangegaan. Hierbij moet onderscheid worden
gemaakt tussen de eigen taak en de gezamenlijke opgave. Beide verantwoordelijkheden
zijn essentieel.
5. Transparantie
Het besef van de noodzaak van samenwerking maakt transparantie vanzelfsprekend.
Transparantie betekent ook dat partijen elkaar vanuit de verantwoordelijkheid voor de
gezamenlijke opgave aanspreken op elkaars bijdrage. Niet vanuit controle, maar vanuit
betrokkenheid.
Vertrouwen groeit door de vijf voorgaande kenmerken te versterken.
Vaak uit de frustratie in samenwerking zich op een aspect, terwijl de oorzaak heel ergens
anders ligt. Zo zie je bijvoorbeeld dat er te weinig vertrouwen bestaat. Maar de oorzaak kan
liggen in het feit dat de betrokkene geen verantwoordelijkheid wil of kan nemen, of dat er
gebrek aan respect is door verschil in normen en waarden.
Als er een regisseur is van het samenwerkingsverband heeft deze een belangrijke rol om de
relaties positief te beïnvloeden als randvoorwaarde voor de samenwerking. Maar feitelijk heeft
iedere partner in de samenwerking de mogelijkheden om de samenwerking te verbeteren met
behulp van deze ingangen.
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Je eigen organisatie in beweging brengen
De moeilijkste opgave is om de eigen organisatie in beweging te krijgen. Het is moeilijk omdat
je onderdeel bent van het systeem. De profeet wordt in eigen huis niet gewaardeerd. Het is dus
goed om gebruik te maken van externe invloeden om jouw verhaal te verkondigen. Het feit dat
vreemde ogen dwingen en een externe wel serieus wordt genomen is niet altijd gemakkelijk
voor het ego. Het is daarom soms goed om stuivertje te wisselen met collega’s in een
vergelijkbare situatie. Om goed te functioneren op het snijvlak van het samenwerkingsverband
en de eigen organisatie moet je bewust blijven van het feit dat ‘gelijk krijgen’ belangrijker is dan
‘gelijk hebben’.
Orde van verandering
Het begint met de vraag wat de aard is van de verandering. Hoewel het modern is om te
spreken over transities, is dat het laatste wat een manager of bestuurder wil. Een transitie
betekent ‘trial and error’ en een belangrijke fase van ‘niet weten’. Later ga ik in op de
transitiedynamiek van DRIFT.
Figuur 10 – Orde van
verandering

Een 1e orde verandering is een optimalisatie van het bestaande. Het gaat niet om een
structurele verandering, maar om een optimalisatie. Kenmerk van 1e orde verandering is dat het
weinig weerstand ontmoet, omdat je binnen de grenzen van het heersende systeem blijft. De
meest geëigende aanpak is projectmanagement.
De 2e orde verandering gaat uit van Ist en Soll. Het is een maakbare verandering, die wel de
belangen van het heersende systeem aangrijpt. Programmamanagement is ontwikkeld voor de
2e orde veranderingen. In de realisatie is er een sterkere verwevenheid tussen de gewenste
veranderingen en de betekenis daarvan in de praktijk. 2e orde veranderingen schuren, omdat de
veranderingen belangen en posities beïnvloeden. In een samenwerking heb je snel te maken
met 2e orde veranderingen, omdat het principe is dat je inzicht hebt in de gewenste verandering.
Deze veranderingen schuren weliswaar, maar raken niet de zekerheden van belanghebbenden.
De verandering vraagt van de belanghebbenden dat ze net buiten de comfortzone komen, maar
niet dat de zekerheden op de helling gaan.
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Een 3e orde verandering is een transitie. Een transitie is het gevolg van een ingrijpende
gebeurtenis van buitenaf die niet vermeden kan worden. Voor een mens kun je bijvoorbeeld
denken aan een overlijden, een scheiding, de geboorte van een kind, ontslag, enzovoort. Voor
een organisatie ligt de oorzaak van een transitie in macro-ontwikkelingen, zoals de 3D-operatie
in de zorg en de beëindiging van de gaswinning. Ook de relatie tussen de overheid en de
samenleving is onderhevig aan een transitie, zoals Jan Rotmans beschrijft in zijn boek ‘We
leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk’.
De innovatie van het toezicht kent veranderingen op alle orde-niveaus. In een samenwerking
committeer je je om vorm te geven aan 2e en 3e orde veranderingen. Daarmee geef ik absoluut
geen negatief oordeel over mensen die zich richten op optimalisatie van de huidige praktijk.
Ook de optimalisatie van het bestaande is belangrijk. De innovatie van het toezicht is
daarentegen meer gericht op het creëren van een rol in een nieuwe werkelijkheid en heeft
daarmee veel kenmerken van de transitie.
Veranderende relatie overheid en samenleving (NSOB-model)
De veranderende relatie tussen de overheid en de samenleving is de laatste 40 jaar versneld
zichtbaar. De NSOB heeft een model ontwikkeld, dat een goede illustratie geeft van deze
veranderde relatie. Traditioneel is de rol van de overheid in de rechtsstaat gericht op de
rechtmatigheid. De bestuurskundige opvatting wordt gekenmerkt door Public Administration.

Figuur 11 – rollen overheid

Sinds de jaren ’70 en ’80 is de focus meer gelegd op de dienstverlening van de overheid. Denk
aan stedelijke ontwikkeling, gezondheidszorg, sociale zekerheid enzovoort. De overheid werd
verantwoordelijk voor een goede dienstverlening en het welzijn van mensen. Enerzijds door de
financiële druk op de overheidsfinanciën en anderzijds door de technologische revolutie die de
autoriteit van de overheid ter discussie stelt, kan de overheid niet langer de maatschappelijke
orde dicteren. Daarmee werd New Public Management geïntroduceerd. De overheid moest
meer functioneren als bedrijf met focus op planning & control. Methodes als
projectmanagement en later programmamanagement werden ingevoerd. De accountability en
daarmee het meten van resultaten en inspanningen werd steeds belangrijker.
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Sinds het begin van deze eeuw is de grens van de presterende overheid bereikt. De
samenleving moet zelf verantwoordelijkheid nemen. Dit wordt geduid als de participatieve
samenleving. Dat dit veroorzaakt wordt door de onmacht van de overheid, maakt het lastig.
Samenwerking tussen overheid en samenleving is noodzakelijk, maar vanuit de dominante
positie die de overheid vele decennia heeft gehad wel erg ingewikkeld. Bestuur en
volksvertegenwoordigers denken nog steeds dat ze de maatschappelijke orde kunnen sturen.
Het toezicht dat zijn wortels heeft in de rechtmatige overheid wordt onder het vergrootglas
gelegd. Wat is de publieke verantwoordelijkheid van de overheid in een
samenwerkingsverband? De overheid en ook de inspecties functioneren meer en meer vanuit
het principe van checks and balances en minder vanuit de corrigerende macht van de overheid.
In deze tijd van transitie heeft dit veel consequenties en creëert dit veel onzekerheid en
leemtes. In een meerpartijensamenwerking kun je een gids zijn in de onzekerheid. Zekerheid is
in deze tijd een fictie en past alleen bij de optimalisatie van het oude. Het bestuurskundige
concept dat daarbij hoort, heet Network Governance. Een volgende fase betreft de faciliterende
overheid, waarbij maatschappelijke bewegingen die passen bij de gewenste ontwikkelingen
worden gefaciliteerd (Societal Resilience).
Paradigmashift Macht en sturing
De overgang van het 2e naar het 3e kwadrant van het NSOB-model vraagt een andere oriëntatie
op macht en sturing. Tot nu toe heeft de overheid een dominante positie in de samenleving.
Onze politieke vertegenwoordigers en bestuurders gaan er nog vaak vanuit dat zij over de
maatschappelijke ontwikkeling gaan, terwijl dit feitelijk niet het geval is. Deze opvatting is
gebaseerd op doorzettingsmacht. Deze machtsopvatting is voor organisaties rond 1920
vertaald in een vijftal principes door Max Weber.
•
•

•
•
•

Eén bevelslijn (duidelijke structuur van
bevoegdheden en verantwoordelijkheden)
Functiescheiding (voorkomen van machtsmisbruik,
vastgelegd in de administratieve organisatie en de
interne controle)
Vastleggen van regels (rechtszekerheid)
Piramidale opbouw (escalatiemogelijkheden)
Geen persoonlijke relaties (voorkomen van
vriendjespolitiek.

Figuur 12 – Max Weber
Feitelijk zijn deze principes gericht op het voorkomen van samenwerking om de integriteit van
de overheid te waarborgen. De huidige managementopvattingen en werkmethodes zijn vaak
strijdig met deze principes, terwijl de overheidscontrol en auditing nog volledig op deze
principes en de uitwerking van New Public Management zijn gebaseerd.
Hoewel samenwerking en maatwerk momenteel belangrijke beginselen zijn, hebben we geen
goed instrumentarium beschikbaar om de integriteit hiervan te waarborgen.
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Doorzettingsmacht betekent dat de machthebber bevoegd is om sanctiemaatregelen te treffen
als de ander geen uitvoering geeft aan de opdracht. Het is daarom logisch dat er een sterke
focus ligt op de afbakening van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. We zien dat zelfs
terug in veel bestuurskundige opvattingen waar het credo geldt dat je duidelijk moet maken wie
waarover gaat. Deze focus op afbakening is strijdig met de basisgedachte van samenwerking,
waarbij je een gezamenlijke verantwoordelijkheid accepteert.
Als tegenhanger van de doorzettingsmacht praten we over creatiemacht. Hierbij gaat het om
het vermogen om mensen dusdanig te beïnvloeden dat zij hun verantwoordelijkheid voor de
gezamenlijke opgave daadwerkelijk nemen. In plaats van een focus op bevoegdheden en
verantwoordelijkheden vraagt deze machtsvorm een focus op de opgave en de belangen &
energie van de samenwerkingspartners.

Figuur 13 – verschil in machtsoriëntatie (bron: Netwerkregie)
Doorzettingsmacht (positiemacht) is een belangrijk sturingsinstrument in de handhaving van de
maatschappelijke orde. Doorzettingsmacht is legitiem als het kader goed is vastgesteld. Dit is
voor beoogde veranderingen zelden of nooit het geval. Als deelnemer aan een
meerpartijensamenwerking moet je het daarom hebben van de creatiemacht.
Samenwerking en de overheidsrol vraagt om creatiemacht in het 3e en 4e kwadrant. Hoewel dit
gemakkelijk is te begrijpen, betekent dit nog niet dat betrokken overheden en maatschappelijke
organisaties praktisch in staat zijn om deze switch te maken.
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Figuur 14 – machtsoriëntatie in het
NSOB-model

Niet alleen dat je als deelnemer aan het samenwerkingsnetwerk deze switch moet maken. Je
hebt vaak te maken met een achterban, waar collega’s, managers en bestuur vaak nog vanuit
het 2e kwadrant van de presterende overheid denken en handelen.

Kwaliteiten netwerkregisseur
De belangrijkste kwaliteit van de netwerkregisseur is wellicht zelfkennis en de bereidheid om
zich met alle kwaliteiten dienend op te stellen aan de overeengekomen opgave. De
netwerkregisseur (beleidsmedewerker, zorgmanager, programmamanager of in welke
hoedanigheid dan ook) die spreekt over ‘mijn opgave’ vraagt om problemen.
Het is per definitie een opgave van het samenwerkingsverband. Dat is lastig als je zelf komt met
innovatieve ideeën. De innovator is zelden een goeie regisseur van het
samenwerkingsverband. Dit is een interessante vraag voor de medewerker in het
samenwerkingsverband. Ben je de innovator, of degene die goeie innovaties implementeert.
Deze verschillende rollen worden later uitgelegd bij de innovatiecurve. Belangrijker is echter om
jezelf te kennen en te weten wanneer je in je kracht functioneert.
Gelaagde persoonlijkheid – de ijsberg van McClelland
De competenties die worden gekoppeld aan Strategisch Toezicht zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aansturen groep
Bestuurs-sensitiviteit
Creativiteit
Durf
Omgevingsbewustzijn
Oordeelsvorming
Plannen en organiseren
Visie

© ORGANISATIEREGIE*
www.organisatieregie.nl

14

Competenties zijn gedragingen die je in je mars hebt. Het gaat om kennis en vaardigheden.
Maar dat betekent nog niet dat je die competenties op de juiste momenten op de juiste wijze
inzet. De inzet wordt in sterke mate gestuurd door de persoonlijkheid.
McClelland heeft een model ontwikkeld voor de gelaagdheid van de persoonlijkheid dat beter
bekend is geworden als de ‘IJsberg van McClelland’.
Competenties vormen het zichtbare gedeelte van de persoonlijkheid, maar deze worden
bepaald door de onzichtbare lagen.

Figuur 15 – de gelaagdheid vin de
persoonlijkheid volgens McClelland

McClelland onderscheidt vier niveaus in de persoonlijkheid, die meer veranderlijk en dynamisch
zijn naarmate zij hoger in de ijsberg zitten. Hieronder volgt een korte beschrijving van de vier
niveaus.
Aannames en drives
Dit is het meest basale niveau van de persoonlijkheid. Hier gaat het om de levensstrategie: wat
moet je doen om aandacht en liefde te ontvangen. Dit gaat om overtuigingen als dat je sterk
moet zijn, je moet kunnen aanpassen, dat je alles moet begrijpen, bijzonder moet zijn,
enzovoort. Hoewel de theorieën over persoonlijkheden het wel eens zijn over het bestaan van
deze fundamentele ‘sentences’, kun je discussiëren over de ontstaansgeschiedenis. Dit kan
voortkomen uit de familietrauma’s, karma, trauma’s bij de geboorte, je jeugd en opvoeding,
enzovoort. Dit is de basale schil van je persoonlijkheid. Het persoonlijkheidsmodel van het
Enneagram is gericht op dit diepste niveau. Uitgangspunt voor dit model dat je persoonlijkheid
onveranderlijk is, maar dat je kunt leren om je persoonlijkheid te aanvaarden, waardoor je
minder geleefd wordt door de patronen die hieruit voortkomen. Doel van het Enneagram is
spiritueel, dat je in contact kan komen met je Goddelijke Ik.
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Kwaliteiten en eigenschappen
Op dit niveau zijn je kernkwaliteiten ontwikkeld. Veel persoonlijkheidsmodellen zijn gericht op
het inzicht en de ontwikkeling op dit niveau. Dit geldt bijvoorbeeld de modellen die gebaseerd
zijn op Jung, zoals Insights Discovery, Management Drives en Spiral Dynamics. Maar ook NLP
(Neuro Linguistisch Programmeren) richt zich op de beïnvloeding van je persoonlijkheid op dit
niveau. En ook de theorie van Kernkwaliteiten richt zich op dit niveau.
De ontwikkeling van de kernkwaliteiten en eigenschappen komt enerzijds voort uit de basale
levensaannames, maar ook uit de ontwikkeling (opvoeding en omgeving). Een belangrijk
mechanisme voor de ontwikkeling van deze kwaliteiten is coping. Je leert wat succesvol is voor
jou en traint deze succesformule te pas en te onpas (valkuilen).
Normen en waarden
Normen en waarden zijn gesocialiseerd, maar kunnen wel passen bij de levensaannames en
kernkwaliteiten. Godsdienst is in de vorm een (cultureel) gesocialiseerd stelsel van normen en
waarden, maar spiritualiteit en religie is het streven naar het diepere weten en contact. Normen
en waarden zijn de basis voor je oordeelsvorming.
Mensen verschillen in de mate waarin ze meer of minder gericht zijn op normen of waarden.
Normen geven meer zekerheid (iets deugt of niet), terwijl waarden meer spanningen creëren
(meer of minder acceptabel).
Veel mensen kiezen hun werk op basis van hun normen en waarden. Dat betekent dat zij deze
normen en waarden meenemen in hun werk. Deze kunnen versterken, maar vormen tevens de
beperkingen om van standpunt te veranderen. Zeker als het werk dicht tegen sacrale waarden
ligt (denk bijvoorbeeld aan kindermishandeling en seksueel misbruik), is het vermogen om vrij
van je eigen waarden te kijken, beperkt. Normen en waarden zijn sterk bepalend voor de
manier waarop mensen tegen de werkelijkheid aankijken. Professionals die ‘out the box’
denken lopen per definitie aan tegen de paradigma’s die voortkomen uit culturele normen en
waarden. De polarisatie in de samenleving en het populisme worden ook sterk gedreven op dit
niveau.
Zelfbeeld
Op dit niveau speelt het oordeel over jezelf. Maar dat beeld is altijd sterk gekoppeld aan de
situatie. Het zelfbeeld is altijd gelinkt aan rolopvattingen en verantwoordelijkheidsopvattingen.
Op dit niveau zie je ook de sterkste verschillen in culturele verschillen. Generaliserend kun je
bijvoorbeeld stellen dat vrouwen succes eerder aan de omstandigheden en falen aan
persoonlijke tekortkomingen toeschrijven, waar het bij mannen omgekeerd is.
Het zelfbeeld gaat ook om de zelfkennis en de mechanismen die we hanteren in ons gedrag. Zo
kan onzekerheid zich uiten in sterke profilering (het ego heeft behoefte aan erkenning). Voor
een ander uit de onzekerheid in kwetsbaarheid.
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Zelfinzicht gaat dieper dan inzicht in het zelfbeeld. Een goede regisseur is in staat om zichzelf
te accepteren met de kracht en de schaduwzijde. Als je niet gedreven wordt door je ego, kun je
aandacht besteden aan de vraag waarom je iets doet en vindt. Dit klinkt simpel, maar blijkt in de
praktijk wel ingewikkelder. De goede aanvaarding leidt tot de acceptatie van het feit dat jouw
streven gefrustreerd wordt zonder dat je slachtoffergedrag gaat tonen (terwijl je feitelijk wel
slachtoffer van het systeem bent).
Dienend leiderschap – eigenaarschap en commitment
Regievoeren is lang geassocieerd met de gedachte dat de regisseur over het systeem gaat.
Deze vooronderstelling heeft het failliet veroorzaakt van de regievoering (bijvoorbeeld
ketenregie) in de afgelopen decennia.

Figuur 16 – Het failliet van regie op basis van
traditionele machtsuitoefening
Regievoeren is het doelgericht beïnvloeden van partijen om een gezamenlijke opgave te
realiseren. Deze betekenis is al honderden jaren geleden beschreven als overheidshandelen.
Nu is de betekenis van beïnvloeden natuurlijk wel veranderd.
Regievoeren is in het huidige tijdsgewricht niet los te koppelen van dienend leiderschap. Het
gaat niet om jou, maar om de opgave. Om effectief regie te voeren moet je het systeem
begrijpen, moet je jezelf kennen en moet je in staat zijn om effectieve interventies te kiezen.

Figuur 17 – Regievoeren als
dienend leiderschap
Voor de medewerker die weet wat goed is voor de wereld, is dit een lastige opgave. Het gaat er
immers om dat niet jij weet wat goed is voor de toekomst, maar dat het systeem dat weet. De
innovatieve medewerker moet een sterke kwaliteit hebben in de verbinding met de werkelijkheid
van anderen om effectief te zijn in de beoogde verandering.
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Persoonlijk leiderschap kan niet los gezien worden van authenticiteit, kortweg meen je wat je
zegt. Het gaat om de consistentie van je persoonlijkheid op alle niveaus. Hoewel dit logisch
klinkt, is dat niet zo simpel. Veel mensen kennen een fundamentele discrepantie tussen hun
diepere lagen van hun persoonlijkheid door hun persoonlijke kern en de opvoeding die zij
hebben gekregen. Ook latere trauma’s kunnen de consistentie sterk beïnvloeden. Kortom,
authenticiteit betekent niet perse dat alle niveaus ‘aligned’ zijn. Authenticiteit betekent ook dat je
bereid bent om zicht te geven op je dilemma’s, je tegenstrijdigheden en je ‘cognitieve
dissonanties’. Ieder mens kent spanningen door deze persoonlijke dilemma’s. Het accepteren
van deze spanningen maakt je tot een authentiek mens.
Authenticiteit betekent dat je werkelijk toont wie je bent. En hoewel je dan wellicht in je kracht
staat, betekent dat nog niet dat je voldoet aan de verwachtingen van de omgeving. Hier zie je
ook het verschil tussen authenticiteit (jezelf zijn) en integriteit (voldoen aan verwachtingen). Bij
de persoonlijke integriteit gaat het om de mate waarin je bereid bent om concessies te doen
aan je authenticiteit.
Als de verwachtingen of eisen vanuit de omgeving sterk afwijken van wie je bent en wat je wilt
bereiken, ontstaat er een probleem in de persoonlijke integriteit. Dit resulteert erin dat je
werking in de omgeving minimaal is of dat je jezelf geweld aan doet. Geen van beide is
wenselijk.

Figuur 18 – spanningsregulatie tussen authenticiteit en integriteit
Om een goede meerpartijensamenwerking te organiseren, moet je bereid zijn om weerstand te
ontmoeten. Nog sterker, als je geen weerstand ontmoet, heb je geen betekenis. Verandering
roept per definitie weerstand op. That’s part of the game!
De theorie van Covey over persoonlijk leiderschap houdt in dat je je invloedssfeer zo groot
mogelijk moet maken en dat je geen energie moet besteden aan datgene wat je niet kunt
beïnvloeden (cirkel van betrokkenheid). Binnen je invloedssfeer kun je kracht tonen, terwijl je in
je cirkel van betrokkenheid getrokken wordt naar passiviteit en slachtoffergedrag.
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Figuur 19 – Leiderschap Covey

De medewerker en regisseur is echter per definitie actief in de cirkel van betrokkenheid. Ook is
de scheidingslijn tussen de invloedssfeer en de cirkel van betrokkenheid een voortvloeisel uit
het axioma van de afbakening van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De medewerker
moet leiderschap kunnen tonen, ook als je de kous op je kop krijgt (part of the job). In een
meerpartijensamenwerking moet je ook leiderschap kunnen tonen tijdens frustraties en
onzekerheid. “Het ligt niet aan jou, maar aan de weerstand van het systeem”.
Strategisch inzicht: meervoudig kijken
Begrijpen wat stakeholders willen is niet hetzelfde als meervoudig kunnen kijken. Het verschil
zit in het perspectief waarmee je naar de werkelijkheid kijkt. Zoals eerder gezegd, je kijkt met
alle lagen van je persoonlijkheid. Meervoudig kijken betekent dat je in staat bent om je te
verplaatsen in de persoonlijkheid (perspectief) van anderen. Dat betekent dat je oordeel niet zo
relevant is en dat je nieuwsgierig bent naar de oordeelsvorming van de ander. Simpel, maar
angstaanjagend. Je beeld van de werkelijkheid maakt je immers tot wie je bent. “Als je je
werkelijk verplaatst, raak je wellicht je eigen persoonlijkheid kwijt.” Als antwoord op deze angst
valt alleen te zeggen, dat je niet zo bang hoeft te zijn om je persoonlijkheid kwijt te raken.
In 1968 is in Nederland door het Nederlands Pedagogisch Instituut een model ontwikkeld om
kinderen met gedragsproblemen in een andere ‘gedragsgroef’ te krijgen, dat later door o.a. Otto
Scharmer verder ontwikkeld is als de Theorie U. Hoewel dit model effectief is om structurele
veranderingen te realiseren, zit de kracht in de linkerkant. Het gaat om het opheffen van de
belemmeringen om open te staan voor een andere werkelijkheid. Het model staat hieronder
grafisch weergegeven, maar voor een goed begrip is meer verdieping vereist.
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Figuur 20 – Theorie U

De belangrijkste waarde van de theorie voor de veranderkundige is dat het handreikingen biedt
om openheid voor verandering te creëren. Daarmee is deze theorie ook bijzonder waardevol
voor de medewerker in een samenwerkingsverband. Belangrijk is echter om te beseffen dat het
niet gaat om een truc om anderen te bewegen tot openheid, maar dat het begint bij je eigen
openheid.
Interventietechnieken
De veranderkundige intervenieert in de werkelijkheid. Maar het begint met het bereiken van
consensus over de opgave (whatever it may be). Op het moment dat er overeenstemming is
over wat de bedoeling is, heb je een kader om te interveniëren als de werkelijkheid zich niet
conform de bedoeling ontwikkelt.
Het onderstaande model geeft een relatie tussen vier interventievormen en de ernst van de
interventie. Er is een streefbeeld en er is een marge die we accepteren als een natuurlijke
fluctuatie. Als ‘intervenieerder’ houd je een vinger aan de pols en geef je hooguit advies. Kern is
dat je de volledige verantwoordelijkheid bij de ander laat.
Als de ontwikkeling niet conform planning of verwachting gaat, is het tijd om te coachen. Is de
verantwoordelijke het eens met je constatering dat de ontwikkeling buiten de acceptabele
marge loopt. Coaching betekent dat je de ander ondersteunt met inzicht en eventueel raad. Je
grijpt in op procesniveau, maar de ander blijft volledig in charge.
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Als coaching niet tot de gewenste correctie leidt, is het tijd voor dwingende sturing. Hoewel het
uitblijven van de gewenste verandering kan liggen bij de verantwoordelijke uitvoerder, ligt de
oorzaak in de praktijk vaker in de omstandigheden en het onvermogen van de betrokkene om
die omstandigheden te veranderen. Het is nu tijd om dwingende eisen te stellen, waarbij ook
duidelijkheid wordt gegeven in het ‘what if’-scenario. De mogelijke acties zijn vaak niet gericht
op de betrokkene, maar op diens omgeving (bijvoorbeeld management). Hoewel de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering nog steeds bij de ander ligt, neem je
verantwoordelijkheid voor het proces.
Als ook de derde interventie niet helpt en voortmodderen niet tot enig resultaat zal leiden, is het
tijd voor crisismanagement. Dit betekent dat je de verantwoordelijkheid overneemt, of
overdraagt aan een ander. Als veranderaar heb je zelden zelf de bevoegdheid om dit te doen,
maar je kan wellicht de opdrachtgever daartoe besluiten. Crisismanagement is een keuze uit
kwade. Ingrijpen betekent herbezinning met alle vertragingen. Dat moet worden afgewogen
tegen de effecten van voortmodderen.

Figuur 21 – Vier samenhangende interventievormen

De interventievormen zijn alleen effectief als ze in samenhang en proportioneel worden
toegepast. Als je nooit hebt gecoacht, heb je geen recht van spreken voor de zwaardere
interventievormen. Omgekeerd is het belangrijk om te besluiten wanneer het tijd is voor een
zwaardere interventie.
Weinig mensen zijn in staat om alle interventievormen even goed toe te passen. Interventie 1
en 4 hebben gemeen dat ze uitgaan van gelijkwaardigheid (verantwoordelijkheid bij de ander of
verbreken van de samenwerking), terwijl interventie 2 en 3 in meer of mindere mate uitgaan van
ongelijkwaardigheid.
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Voor een bewuste interventiestrategie kan ook het Thomas Kilman model helpen.
Het model gaat over de balans tussen assertiviteit (opkomen voor jezelf) en coöperativiteit
(zorgen voor andermans belangen). In een samenwerking is het belangrijk om bewust te zijn
van de drijfveren voor het eigen gedrag.

Figuur 22 – Thomas-Kilman
model
De interventiestijlen zijn vaak te koppelen aan persoonlijke voorkeuren van mensen. Opvallend
is dat ‘doordrukken’, ‘onderhandelen’ en ‘toegeven’ uitgaan van strijdigheid in belangen en dus
feitelijk onderhandelingsstijlen zijn. ‘Vermijden’ en ‘samenwerken’ sluiten allebei strijd uit.
Innoveren
Veranderingen die fundamenteel vernieuwend zijn, kunnen een ontwikkeling volgens de
innovatiecurve hebben. Dit zijn wel beheersbare vernieuwingen. Bij 3e orde veranderingen
(transities) gaat de ontwikkeling meer volgens de transitiedynamiek.
Fasen van innovatie – innovatiecurve
De innovatiecurve beschrijft het proces van de invoering van een innovatie. Innovaties worden
gestart door het kleine groepje innovatoren. Dit zijn de mensen die steeds buiten de box
denken.

Figuur 23 – Innovatiecurve

De curve is ontwikkeld als een marketing strategie voor de invoering van nieuwe producten,
maar geldt ook voor de vernieuwingen in en tussen organisaties.
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Om nieuwe ideeën levensvatbaar te laten zijn is er een groep van ruim 15% van de organisatie
nodig die enthousiast is over de vernieuwing. Deze early adapters zijn de ambassadeurs van de
vernieuwing. Er vindt toepassing plaats in experimenten en pilots. Pas als de vernieuwing
serieus body krijgt, komt de welwillende early majority in beweging. De vernieuwing krijgt plaats
in het beleid. En als dat geformaliseerd wordt, past ook de late majority zich aan. De laggards
gaan pas mee als ze niet anders kunnen en blijven zich herinneren dat het vroeger beter was.
Transitiedynamiek (DRIFT)
Transities worden gekenmerkt door twee bewegingen die elkaar kruisen, te weten de afbraak
van het oude systeem en de ontwikkeling van het nieuwe. In beide ontwikkelingen worden vijf
fasen onderscheiden, waarbij de kruising vooral wordt gekenmerkt door chaos en ‘niet weten’.
Het oude is nog niet weg en het nieuwe is nog niet erkend. Dit lijkt nog op een keurig gefaseerd
proces. In de praktijk is een transitie een proces met veel beweging en tumult. Iedere transitie
raakt per definitie belangen en veroorzaakt ongemak.

Figuur 24 - Transitiedynamiek

Organisatieregie
Hans Licht

© ORGANISATIEREGIE*
www.organisatieregie.nl

23

