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Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Wij voeren jaarlijks onderzoek uit naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur (conform 
artikel 217a van de Provinciewet). Voor 2015 hebben wij het onderwerp effectief netwerken gekozen. 
 
Aanleiding/Voorgeschiedenis 
GS hebben voor 2015 gekozen voor het onderwerp effectief netwerken. Dit onderwerp is aanvullend op de GS-
onderzoeken naar ondersteunings-instellingen (2013) en verbonden partijen (2014), waarin de wijze van 
overheidssturing en het handelingsrepertoire van de provincie vanuit respectievelijk de rol van opdrachtgever en 
eigenaar van verbonden partijen centraal stonden.  
 
Essentie / samenvatting: 
Het onderzoek leidde tot een zinvolle en herkenbare typologie van 6 typen met onderscheid op basis van 3 
vormen van regie van netwerken en een tweedeling in opgave gerichte en interactie gerichte netwerken. Zie 
onderstaande figuur voor de typologie. 
 

 
 
Vervolgens zijn drie succesfactoren voor netwerken in beeld gebracht: creëer het netwerk dat past, kies bewust 
positie en creëer de juiste condities voor grenswerkers. Voor ieder type netwerk is een passend handelings-
repertoire ontwikkeld op basis van de 5 elementen van een netwerk: identiteit, spelregels, de regie / leiderschap, 
de organisatie en de coalities. Daarna is gekeken hoe de provincie opereert in verschillende typen netwerken aan 
de hand van praktijkcases. Op basis van de bevindingen zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd: 

Opgavegericht

Interactiegericht

Netwerkbureau 1 Trekker ZelforganiserendKenmerken

Deelnemers creëren een 
aparte entiteit voor een 
bepaalde opgave

Een netwerk rond een 
bepaalde opgave wordt door 1 
trekker geleid

De urgentie van een opgave 
‘creëert’ een netwerk van 
belanghebbenden

Deelnemers creëren een 
herkenbaar platform voor 
ontmoeting en kennisdeling

1 organisatie creëert een 
platform voor ontmoeting en 
nodigt andere partijen uit

Wederzijdse (h)erkenning 
brengt deelnemers in een 
natuurlijk patroon van 
interactie

De entiteit regisseert de inzet 
van het netwerk in het kader 
van de opgave

Deze leider organisatie neemt 
het voortouw in de sturing en 
de organisatie van het werk 
voor de opgave

De opgave ‘stuurt’ het werk en 
de verdeling ervan

Het platform faciliteert en 
organiseert de onderlinge 
interactie

De trekker faciliteert de 
interactie van de deelnemende 
partijen

De interactie is een organisch 
uitvloeisel van de onderlinge 
ontmoetingen



 

  

 

• Kennis en ervaring met netwerken is aanwezig, maar kan beter gedeeld worden. 
• Netwerken vragen specifieke competenties, vaardigheden, houding en gedrag van bestuurders, ambtelijke 
opdrachtgevers en professionals. 
• Een generiek afwegingskader voor besluitvorming over deelname, inrichting en voortzetting van deelname in 
netwerken is een illusie. 
• Een afwegingsproces van continue interactie & oordeelsvorming is nodig om te kunnen besluiten over deelname 
en voortzetting van deelname aan een netwerk. 
• Voor een dergelijke afwegingsproces zijn een aantal betekenisvolle vragen te formuleren. 
• Voorwaarde voor een dergelijk afwegingsproces is een veilige omgeving en vertrouwen waarin open en frequent 
gecommuniceerd kan worden over deelname in netwerken en van elkaar geleerd kan worden. 
Onderstaand is een voorbeeld van een dergelijk afwegingsproces van continue interactie en oordeelsvorming en 
een set van betekenisvolle vragen om te kunnen besluiten over deelname en voortzetting van deelname aan een 
netwerk. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een handelingsrepertoire van de provincie in netwerken in de 
context van het vormgeven van de eigen interne organisatie om in verbinding met de netwerksamenleving te zijn. 
 
Financiële consequenties 

nvt 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De aanbevelingen sluiten aan bij de ambitie van bestuur en organisatie om in verbinding met de 

netwerksamenleving buiten beter te presteren. Naar aanleiding van het rapport zullen betrokken afdelingen de 

volgende acties ondernomen: 

• Het verspreiden van een factsheet voor de organisatie met de uitkomsten uit het rapport op hoofdlijnen.  

• Het verspreiden van het rapport voor bespreking met teamleiders. 

• Het agenderen van het rapport bij het CMT voor toelichting. 

• Het organiseren van een interactieve sessie over de bevindingen en aanbevelingen uit het rapport om  de 

implicaties daarvan te bespreken. 

• Desgewenst een interactieve sessie voor u faciliteren in afstemming met de griffie voor zover u daarom 

verzoeken. 

• Het handelen van de provincie in netwerken breder onder de aandacht brengen in communicatie uitingen (blog, 

provincie magazine). 

• Continueren van het leernetwerk voor het organiseren van intervisie, het concretiseren van de betekenisvolle 

vragen, reflectie met betrokken collega’s, het ontwikkelen van benodigde competenties en het koppelen van de 

resultaten uit het rapport aan lopende trajecten binnen de provincie. 

 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief en het rapport Handelen in netwerken provincie Utrecht. 
Overeen te stemmen over een interactieve bijeenkomst met PS over de betekenis van het handelingsrepertoire in 
netwerken. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  


