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Voorwoord  

In toenemende mate initieert en participeert de provincie in netwerken bij het realiseren van maatschappelijke 
doelen. De wijze waarop de provincie hieraan invulling geeft bepaalt in hoeverre wij buiten beter presteren. 

Vorige jaren stonden het aansturen van ondersteuningsinstellingen en het functioneren van de provincie in de 
rol van opdrachtgever centraal, alsmede de rolinvulling van de provincie als (mede)eigenaar van 
samenwerkingsverbanden, zoals verbonden partijen. Dit jaar ging het om het handelingsrepertoire voor 
effectief netwerken van de provincie. 

Door het onderzoek is een typologie ontwikkeld voor verschillende typen netwerken en zijn succesfactoren 
benoemd. Aan de hand van  verschillende praktijkcases is een duiding gegeven van het handelingsrepertoire in 
de verschillende typen netwerken.  

De aanleiding van het onderzoek is ook het stimuleren van de dialoog tussen grenswerker en de lijnmanager 
(als opdrachtgever). Deze dialoog vindt plaats op het kruispunt van de verticale sturing door de integraal 
verantwoordelijke lijnmanager en de horizontale sturing door de grenswerker in een netwerk. Daarbij zullen 
beiden een gesprek moeten voeren over de effectiviteit van netwerken in het kader van enerzijds het stellen 
van prioriteiten over de inzet van personele en financiële middelen en anderzijds de meerwaarde van het 
netwerk voor de doelrealisatie van de provincie op korte of langere termijn. Het onderzoek biedt goede 
aanknopingspunten om dit gesprek te voeren aan de hand van de geformuleerde betekenisvolle vragen. 

Het onderzoek is gericht op het gezamenlijk leren en niet op verantwoorden van individuele praktijkcases. 
Rond het onderzoek heeft zich een leernetwerk gevormd met betrokken professionals. Bij deze professionals is 
de intrinsieke behoefte ontstaan om dit functioneel netwerk ook na het onderzoek te continueren voor 
verdere kennisdeling en ontwikkeling.  Voor mij is dat een belangrijke meerwaarde van dit onderzoek.   

 

M. Dijkstra 

Concerncontroller 

 



 
 

 
 

Managementreactie van de directie 

In reactie op het rapport ‘handelen in netwerken’ hebben de deelnemers aan het leernetwerk van het 

onderzoek  een aantal onderwerpen benoemd waarvan wij vinden dat zij  vervolg verdienen binnen de 

Provincie Utrecht en die een positieve bijdrage kunnen leveren aan het ‘handelen in netwerken’. De 

onderwerpen lichten we hieronder een voor een toe. Vervolgens geven we enkele acties weer  om het vervolg 

te concretiseren. 

 

Proces voorafgaand aan handelen in netwerken 

In het rapport wordt weinig aandacht gegeven aan het proces dat voorafgaat aan het handelen in netwerken, 

namelijk het vinden van netwerken. Dit lijkt vooral relevant voor ambtenaren die niet gewend zijn om te 

handelen in netwerken. Het geven van trainingen en aanreiken van handelingsrepertoire om netwerken te 

vinden en deze te kunnen waarderen op geschiktheid, doet ertoe. Een voorbeeld van een passend instrument 

is de stakeholderanalyse. Het gaat er echter ook om meer in verbinding te staan met de buitenwereld, en 

daarbij de juiste competenties en vaardigheden te ontwikkelen.  

 

Valkuilen in netwerken 

Het is goed om een inventarisatie te doen van mogelijke valkuilen bij het werken in netwerken. Het 

identificeren van valkuilen, deze beschikbaar maken en vervolgens in kleinere groepen bespreken is een manier 

om te leren van anderen.  

 

Interactie betrokkenen 

Succesvol werken in netwerken is niet alleen afhankelijk van het functioneren van de ambtenaar in die 

netwerken, de zogenaamde grenswerkers. In het rapport wordt duidelijk dat er ook een taak ligt bij de 

ambtelijk opdrachtgever en de bestuurlijk opdrachtgever. Een conditie voor succesvol handelen in netwerken is 

dat zij met zijn drieën met elkaar in gesprek zijn over netwerken en de toegevoegde waarde van betrokkenheid 

van de provincie ter discussie durven te stellen. Het rapport laat ook zien dat dit gesprek niet altijd plaatsvindt 

en dat is een gemiste kans. De betekenisvolle vragen, wanneer verder geconcretiseerd, kunnen als hulpmiddel 

dienen.  

 

Belang van structurele kennisdeling en ontwikkeling  

Het gezamenlijk handelen in netwerken kan worden ondersteund door gezamenlijke taal en wederzijds begrip 

te ontwikkelen, en ruimte te geven aan de verdere ontwikkeling van de juiste kennis, werkwijze en 

competenties. Daarvoor helpt het als er structurele kennisdeling plaats vindt tussen betrokkenen bij 

netwerken. Dat geldt voor meerdere niveaus, grenswerkers onderling, maar juist ook tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer. Wat maken we mee, hoe gaan we daar mee om? Welke vaardigheden hebben we daar voor 

nodig? Hoe kunnen we dat met elkaar organiseren? Kennisdelen kan op meerdere manieren, afhankelijk van de 

voorkeuren van betrokkenen. Gedacht kan worden aan intervisie, trainingen en regelmatige kennisdelings-

bijeenkomsten. 

 

Acties voor vervolg en concretisering van onderwerpen 

Wij hebben een aantal concrete acties om de uitkomsten uit het rapport verder vorm te geven binnen de 

organisatie. Deels gaat het om het delen van de inzichten met de rest van de organisatie en het bestuur, en 

deels gaat het om het verder concretiseren van voorgaande onderwerpen. De acties zijn gerangschikt naar 

doelgroep. 

 

 



 
 

 
 

Voor de gehele organisatie: 

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

hoofdlijnen.  

2. Het verspreiden van het rapport aan teamleiders, gevolgd door een gesprek tussen de grenswerkers 

en hun teamleider om het rapport te bespreken. 

3. Netwerken worden breder onder de aandacht gebracht, b.v. in een blog of in het provincie magazine. 

 

Voor het management en bestuur: 

4. Het organiseren van een interactieve sessie met GS en PS om de bevindingen en aanbevelingen uit het 

rapport en de implicaties daarvan te bespreken. 

5. Het agenderen van het rapport bij het CMT, waarbij een van de betrokken grenswerkers het rapport 

toelicht. 

 

Voor het leernetwerk: 

6. Het leernetwerk wil blijven bestaan in de huidige vorm voor verdere kennisdeling en ontwikkeling. 

Concerncontrol faciliteert dit functioneel netwerk voor één jaar met ondersteuning van Common Eye. 

7. Het netwerk gaat concreet al aan de slag met het volgende:  

a. Het organiseren van een intervisie sessie; 

b. Het concretiseren van de betekenisvolle vragen; 

c. Het organiseren van regelmatige reflectie op netwerken met betrokken collega’s;  

d. Het verder ontwikkelen van benodigde competenties per type netwerk voor grenswerkers; 

e. Het koppelen van de bevindingen uit het rapport aan lopende trajecten in de organisatie 

zoals het innovatieprogramma fysieke leefomgeving. 
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1 Managementsamenvatting 
 

Voor de provincie Utrecht zijn netwerken een belangrijk middel om haar rol bij maatschappelijke opgaven inhoud 

en betekenis te geven. Naast productie-georiënteerd werken, project- en programmagestuurd werken, neemt het 

‘werken in netwerken’ een steeds belangrijkere plaats in het provinciale handelingsrepertoire in. Het is niet nieuw; 

werken in netwerken wordt al langer gepraktiseerd en heeft veel overeenkomsten met werkconcepten die eerder 

zijn geïntroduceerd. Echter, deelname in netwerken heeft voor de provincie wel een nieuwe dimensie gekregen. 

De initiërende, sturende en soms zelfs aanwijzende rol van de provincie moet in toenemende mate worden 

aangevuld met een meer coöperatieve, faciliterende en (op afstand) beïnvloedende rol. Het initiatief voor 

netwerken ligt steeds vaker bij andere partijen. Daarnaast leren we dat het werken in netwerken ertoe leidt dat er 

met andere partijen tot overeenstemming over de te bereiken doelen en resultaten moet worden gekomen. 

Daarmee zijn doelen en resultaten minder maakbaar en minder beheersbaar dan we wellicht gewend waren; wat 

wij willen bereiken en definiëren als doel of gewenst resultaat is niet automatisch wat het netwerk zal adopteren 

als doel of resultaat. 

 

Voor dit onderzoek hebben wij in totaal vijftien gesprekken gevoerd met ambtenaren in de provincie Utrecht over 

de netwerken waarin zij betrokken zijn. Op basis van onze kennis en ervaringen met netwerken en op basis van 

de gesprekken hebben wij een antwoord gegeven op de volgende vier vragen: 

1. Wat is een logische typologie van netwerken en op basis van welke kenmerken? 

2. Wat zijn, gezien de typologie, de succesfactoren voor dergelijke netwerken?  

3. Wat is het gewenste handelingsrepertoire van de ambtelijke organisatie in dergelijke netwerken? 

4. Hoe functioneert het handelingsrepertoire in de praktijk? 

 

Een typologie van netwerken 

Netwerken zijn heel divers. In ons onderzoek presenteren wij een typologie die gebaseerd is op het type regie in 

een netwerk. Provan en Kenis onderscheiden in een artikel in 2008 drie typen regie. Regie kan, volgens hen, 

worden uitgevoerd door een netwerkbureau, door een trekker of zelforganiserend zijn. Bij een netwerkbureau 

wordt een aparte entiteit gevraagd of opgericht die het netwerk faciliteert en ondersteunt. Bij regie door een 

trekker neemt een deelnemer in het netwerk het voortouw in het netwerk. Bij een zelforganiserend netwerk neemt 

iedere deelnemer een deel van de regie op zich. Deze typen gecombineerd met het gegeven dat sommige 

netwerken vooral opgavegericht zijn en andere meer interactiegericht, leiden tot zes verschillende type netwerken 

zoals is weergegeven in figuur 1. 

 

Succesfactoren voor netwerken 

Wij zien drie belangrijke succesfactoren bij het werken in netwerken. Ten eerste past niet ieder netwerk in iedere 

context. Met andere woorden: creëer een netwerk dat past bij de context. Zo past een opgavegericht netwerk 

goed in een situatie waarin deelnemers aan het netwerk het met elkaar eens zijn over de gezamenlijke opgave, 

maar niet goed als de belangen en wensen van iedere deelnemer te divers zijn. Ten tweede heeft iedere 

organisatie een keuze te maken over hoe zij zich wil verhouden tot een netwerk. Hoe strategisch belangrijker het 

netwerk, hoe dichter bij de strategische kern van dat netwerk een organisatie zich zal willen bewegen. Dat vraagt 

ook een groter commitment aan dat netwerk. Het is een succesfactor omdat wij maar al te vaak organisaties zien 

die kiezen voor een positie in de strategische kern, maar hun verwachtingen en beloften niet waar kunnen maken. 

Het belang van het netwerk blijkt te gering. Ten derde gaat het om het creëren van de juiste condities; condities 

voor deelnemers aan netwerken om toegevoegde waarde voor de eigen organisatie te genereren. Zo zijn de 

kennis en ervaringen die professionals in netwerken opdoen weinig waard als zij niet op de een of andere manier 

worden gebruikt in de eigen organisatie, bijvoorbeeld door deze te delen met de eigen collega’s. 
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Figuur 1: een typering van netwerken 

 

Handelingsrepertoire 

Als we kijken naar het handelingsrepertoire in netwerken dan zien we in de eerste plaats dat netwerken heel 

divers zijn en er dus niet één soort handelingsrepertoire is dat in ieder netwerk past. Wel zien we in ieder netwerk 

vijf elementen die deelnemers in netwerken kunnen inzetten bij het handelen in netwerken. Het gaat om de 

identiteit van het netwerk, de spelregels, de regie c.q. het verbindend leiderschap, de organisatie en de coalities. 

Op ieder van deze elementen kan gehandeld worden. Tegelijkertijd weten we dat niet ieder type netwerk identiek 

is. Aan de hand van de eerder gepresenteerde typologie kunnen we in zijn algemeenheid stellen dat hoe meer 

interactiegericht en zelforganiserender een netwerk is, hoe minder expliciet de spelregels gemaakt kunnen 

worden en hoe minder regie kan worden uitgeoefend. Het handelen moet in deze netwerken vooral over de band 

van identiteit en de coalities plaatsvinden.  

 

Bevindingen bij de provincie Utrecht 

De vierde vraag is hoe de provincie opereert in netwerken. We zijn tot een aantal observaties gekomen. In de 

eerste plaats constateren we dat de provincie opereert en participeert in zeer diverse netwerken. De voorbeelden 

van netwerken die wij hebben onderzocht bevinden zich op het hele spectrum van ‘institutioneel opgavegericht’ 

tot en met ‘zelforganiserend interactiegericht’. Ook de rol die de provincie inneemt in netwerken is heel divers. 

Daarbij valt op dat de provincie in de onderzochte netwerken vaak een positie heeft in de strategische kern: dicht 

bij het midden en met een hoge mate van commitment. 

 

De keuzes van de provincie om al dan niet deel te nemen in netwerken en welke rol daarbij te kiezen, worden in 

belangrijke mate situationeel gemaakt. Voor een deel heeft dit te maken met de specifieke omstandigheden 

waarin de provincie tot dergelijke keuzes komt: er is al een geschiedenis, de context is steeds verschillend, de 

opgave varieert, de choreografie van relaties is steeds anders, etc. Maar tegelijkertijd maken professionals, 

ambtelijk opdrachtgevers en bestuurders binnen de provincie hun afwegingen over netwerken afzonderlijk van 

elkaar en is er geen structurele vorm van coördinatie, consultatie of intervisie. De provincie doet aan de ene kant 

recht aan de eigen, unieke kenmerken van netwerken, maar de vraag is aan de andere kant of ze daarmee niet 

een rijke bron van leren en verbetering terzijde legt? Er is geen gedeelde set van (impliciete of expliciete) 

overtuigingen die ten grondslag ligt aan de keuzes die bestuurders, ambtelijk opdrachtgevers en professionals 

maken in relatie tot deelname en positionering in netwerken. Daarmee samenhangend blijkt het voor de provincie 

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
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als organisatie moeilijk te zijn om prioriteiten te stellen, overzicht te houden en netwerken op waarde te schatten. 

In de driehoek bestuur, ambtelijke opdrachtgever en professional is dit tijdens de gesprekken regelmatig een 

onderwerp van gesprek en soms ook van begripsverwarring.  

 

Het werken in netwerken vraagt een eigen vorm van sturing en deze past niet noodzakelijkerwijs binnen de 

bestaande systemen en werkwijzen. Eén van de belangrijkste oorzaken moet worden gezocht in de eerder 

genoemde beperkte voorspelbaarheid van netwerken. De doel– en resultaatsbeschrijving van netwerken is geen 

vanzelfsprekende projectie van de bestuurlijke prioritieten van het provinciale bestuur en dat maakt netwerken 

van provinciaal bestuur (en in het verlengde daarvan het ambtelijk opdrachtgeverschap) een bron van 

onzekerheid en beperkte maakbaarheid. Een intern project geeft een gevoel van beheersbaarheid; het resultaat 

is vastgezet, evenals het moment waarop het wordt bereikt en ook de manier waarop dat resultaat wordt bereikt 

is vaak al ontworpen. Los van de vraag of deze voorspellingen daadwerkelijk gerealiseerd worden, bieden ze 

zekerheid en passen ze daarmee heel goed in de bestaande systemen en structuren om werk te beheersen en te 

monitoren. Ze bieden bestuurders en managers een gedefinieerd en vertrouwenwekkend vertrekpunt om ambities 

te realiseren en organisaties te managen. Netwerken voorzien maar in beperkte mate in die behoefte. Netwerken 

bieden effectieve mogelijkheden om ambities te realiseren, maar bieden slechts beperkt houvast met betrekking 

tot beheersbaarheid en resultaatsbereiking.  

 

Hoewel netwerken impactvol zijn voor iedereen en door alle lagen van de provincie, is het omgekeerde niet 

automatisch waar. Niet iedere ambtenaar hoeft een netwerker te zijn. Er zijn voldoende werkzaamheden die niet 

in netwerken worden uitgevoerd en die andere competenties en vaardigheden vragen. 

 

Aanbevelingen 

Op basis van de interviews en de bijeenkomsten met het leernetwerk komen wij tot een aantal aanbevelingen. Zo 

constateren wij dat er veel kennis en ervaring is met het werken in netwerken. Bestuurders, ambtelijk 

opdrachtgevers en professionals opereren regelmatig in netwerken en hebben veel kennis en kunde over hoe zij 

dat vanuit de provincie kunnen vormgeven. Tegelijkertijd blijkt dat die kennis in beperkte mate wordt gedeeld en 

beperkt wordt gestapeld. Gegeven het toenemende belang van netwerken is dat zonde. Een eerste aanbeveling 

is dan ook om kennisdeling over het werken in netwerken structureel te laten plaatsvinden.  

 

Gemeenschappelijke kenmerken van het gehele spectrum van netwerken van ‘institutioneel opgave gericht’ tot en 

met ‘zelforganiserend interactiegericht’ is dat ze van bestuurders, ambtelijk opdrachtgevers en professionals 

specifieke competenties, vaardigheden en houding & gedrag vragen. De competenties worden gevraagd op alle 

lagen van de organisatie en bij grote delen van de provincie en moeten voor zover nog niet aanwezig, verder 

ontwikkeld worden. 

 

Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat een generiek afwegingskader omtrent besluitvorming over deelname, 

inrichting van die deelname dan wel voortzetting van deelname in netwerken een illusie is. In de praktijk blijkt de 

afweging tot deelname dan wel voortzetting van deelname afhankelijk te zijn van zoveel variabelen, dat alleen 

situationele instrumenten ondersteuning kunnen bieden. Met situationele instrumenten bedoelen we: manieren 

om op het goede moment met de juiste afwegingen en met inleving in de specifieke kenmerken van de context 

die afweging collegiaal te kunnen maken. Hier komen we op een cruciaal terrein. Tijdens de gesprekken hebben 

we waargenomen dat er in de provincie brede kennis en ervaring met netwerken aanwezig is. Individuele 

professionals beschouwen netwerken zelfs als hun primaire werkvorm. Niettemin zien we ook dat die kennis en 

ervaring onvoldoende wordt gedeeld. Het verankeren van die kennis en ervaring in de vorm van een 

afwegingskader kan op weinig enthousiasme rekenen. Op basis van ervaringen met netwerken elders, verrast 

ons dat niet.  
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Beter dan een generiek afwegingskader lijkt het ons dan ook om een spelregel te introduceren, namelijk dat 

betrokkenen in netwerken elkaar opzoeken om met elkaar een proces van betekenisvolle vragen te doorlopen. 

Anders gezegd, er is een proces van continue interactie en oordeelsvorming nodig om te kunnen besluiten over 

deelname en voortzetting van deelname aan een netwerk. In dat verband is het nuttig om een aantal 

betekenisvolle vragen te formuleren die helpen bij een goede oordeelsvorming. Onderstaand is een voorbeeld 

van een dergelijk afwegingsproces met betekenisvolle vragen. Mogelijk biedt dit figuur een aanknopingspunt voor 

de provincie om een eigen set van specifieke en betekenisvolle vragen te ontwikkelen. 

 

 

Figuur 2: Een proces van betekenisvolle vragen 

 

Voorwaarde voor de aanpak van continue interactie en oordeelsvorming is het creëren van een veilige omgeving 

waarin open kan worden gecommuniceerd over deelname in netwerken en het als een belangrijke opgave wordt 

gezien om van elkaar te leren op dit uitdagende terrein. De weg naar effectiever opereren in netwerken vraagt, 

van de rollen die betrokken zijn bij de besluitvorming over netwerken, onderling vertrouwen en open en frequente 

communicatie. De gesprekken tijdens ons onderzoek geven aanleiding om te constateren dat de open 

communicatie over netwerken kan worden verbeterd, onder andere door deze een plek te geven in de reguliere 

management- en waarderingsgesprekken. Aanvullend daarop werd ook geconstateerd dat de kans aanwezig is 

dat de aanpak van continue interactie en oordeelsvorming wordt bemoeilijkt door de gestandaardiseerde 

overlegstructuur die bij besluitvormingsprocedures binnen de provincie worden gehanteerd. 

  

  

Past het bij de kerntaken 
van de provincie

Heeft het initiatief 
impact en kans van 

slagen?

Heeft het netwerk 
prioriteit?

Past het in onze bestaande 
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initiatieven?

Een optie tot 
deelname aan 

of opzetten van 
een netwerk

Dienen we met 
deelname onze 

belangen?

Hebben we de 
capaciteit om te 

doen wat nodig is?

Zijn onze preferente 
partners betrokken in het 

netwerk?

Hebben de andere 
deelnemers 

capaciteit om te 
doen wat nodig is?

1. Eerste 
verkenning

Thema’s & Prioriteiten

2. Afweging 
tot deelname?

Kansrijkheid & Impact

Effectiviteit & Gewicht 

Haalbaarheid & capaciteit

Wat willen we halen 
en wat willen we 

brengen?

Wat zouden wij 
graag willen doen in 

het netwerk?

Welke rol nemen 
we in het netwerk?

Welke concrete eisen 
stellen we de vorm en  

onze zeggenschap?

3. Inzet voor het 
gesprek?

Betrokkenheid & Rol

Model & Zeggenschap
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het netwerk

Interessant 
netwerk?

Doen we 
mee?

?

Gaan we in 
gesprek?

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee
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2 Inleiding 
 

2.1 Veranderende positie van de provincie 

Door de opkomst van de netwerksamenleving (Castells, 1995) ontstaat een nieuwe balans tussen overheid, 

maatschappelijk middenveld, private sector en burger. Deze nieuwe balans kenmerkt zich door meer, nieuwe en 

vaak tijdelijk netwerken waarbij maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven leidend zijn. Rondom 

maatschappelijke ontwikkelingen ontstaan veelal meer horizontale netwerken waarbij de rol van de overheid in 

toenemende mate participatief en interactief is, in plaats van de regisserende rol uit het verleden. Dit vraagt om 

een overheid die niet van bovenaf het spel bepaalt en de lijnen uit zet, maar in gelijkwaardigheid het spel 

meespeelt en ruimte durft te geven aan verschillende stakeholders en burgers. 

 

De netwerksamenleving verandert vanzelfsprekend ook de rol en positie van de provincie Utrecht; zowel door een 

veranderd politiek klimaat als door een veranderende externe omgeving. Deze veranderingen zien we al terug bij 

de provincie: 

 De provincie heeft minder geld tot haar beschikking, omdat de overheid minder de rol van financier 

aanneemt maar inzet op kracht en financiering vanuit de samenleving. 

 De provincie heeft te maken met een veranderende schaalgrootte van de organisatie en van keuze voor 

de plaats van beleidsdomeinen. Steeds meer taken worden gedecentraliseerd naar gemeenten met een 

steeds lokalere focus 

 Vanuit de maatschappij komen veel initiatieven die een bijdrage en betrokkenheid van de provincie 

vragen. Deze initiatieven zijn veelkleurig; op vele verschillende manieren geïnitieerd en met diverse type 

betrokken stakeholders rondom heel diverse thema’s. Deze veelkleurigheid vraagt om maatwerk van de 

provincie in haar rolopvatting en bijdrage aan de samenleving.  

 

In het coalitieakkoord is het werken in verbinding dan ook als een van de pijlers neergezet: 

 

Deze ontwikkelingen betekenen dat het domein van beleidsontwikkeling anders is geworden. In het verleden had 

de provincie veel mogelijkheden om zelf een stip op de horizon zetten en daar stapsgewijs naartoe te werken. Dat 

deed zij eventueel via een inspraakronde met belanghebbenden. Deze werkelijkheid is er nog steeds, maar in 

toenemende mate heeft de provincie de opgave om de interactie met de buitenwereld aan te gaan zonder dat de 

provincie of andere partijen een duidelijke stip op de horizon hebben. Met andere woorden: een toenemend 

aantal opgaven liggen buiten de directe invloedsfeer van de provincie. Dat vraagt andere vaardigheden en 

competenties van de provincie Utrecht. Dit betekent ook dat de provincie steeds minder aan de voorkant kan 

sturen. Tegelijkertijd zijn er dingen die niet veranderen. Zo heeft de provincie een aantal duidelijke taken en 

In Verbinding 

Wij zetten onze koers door in verbinding met onze partners: bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en mede-
overheden. Wij zijn daarin een betrouwbare partner die zich houdt aan gemaakte afspraken. De samenleving verandert en we kunnen 

het als overheid niet alleen. Het maatschappelijk middenveld neemt steeds vaker initiatief om zelf zaken te regelen en te organiseren. 

De overheid wordt steeds minder een alles van bovenaf bepalende spelverdeler en steeds meer een gelijkwaardige speler tussen 
andere maatschappelijke spelers in netwerken van bedrijven en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners. In 

onze aanpak en uitvoering hebben wij een belangrijke coördinerende rol waarin wij partijen aan elkaar verbinden. We hebben 

vertrouwen in de samenleving, in de kracht van mensen, en leggen daarom meer nadruk op de eigen verantwoordelijkheid en ruimte 
voor ondernemerschap. Dit sluit niet uit dat wij voor daadkracht zorgen en daar waar nodig een regisserende rol pakken om 

regionale vraagstukken op te lossen. 
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verantwoordelijkheden die niet veranderen en blijven bestuurders verantwoordelijk voor het beleid en de 

activiteiten van de provincie. In het rapport Sedimentatie in Sturing, Systeem brengen in netwerkend werken door 

meervoudig organiseren van de NSOB staat daarover het volgende 

Overheden hebben niet langer een vanzelfsprekende hiërarchische positie, maar komen steeds vaker naast 

andere spelers te staan. De rol van de overheid is niet vanzelfsprekend een alles bepalende; haar rol is juist 

steeds meer afstemmend, of zelfs faciliterend naar maatschappelijke spelers. Tot hoe ver deze ontwikkelingen 

reiken is nog zoeken, het is niet zo dat alles voortaan in netwerken gebeurt. We zien een veranderd evenwicht, 

maar weten nog niet waar het eindigt.  

  

2.2 Opgave voor de provincie 

De provincie Utrecht heeft de uitdaging om veranderingen in de buitenwereld te vertalen naar het handelen van 

de ambtelijke en bestuurlijke organisatie en de eigen interne organisatie hiervoor te organiseren. De provincie 

ontwikkelt zich naar een flexibele en wendbare organisatie die inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen en 

netwerken. Medewerkers zijn in deze organisatie in staat om effectief om te gaan met het netwerkkarakter van de 

omgeving en van de eigen organisatie. De output van de netwerken en de effectiviteit van het handelen van de 

provincie is vaak moeilijk te beoordelen, terwijl de provincie daar wel op afgerekend wordt. In dat kader is het van 

steeds groter belang om als interne opdrachtgever en opdrachtnemer de juiste dialoog te voeren over de 

effectiviteit en inzet in netwerken. 

 

Is dit nu helemaal nieuw? Nee, dat is het niet. Netwerken bestaan al veel langer en de provincie heeft hier al veel 

langer mee te maken. Deels hebben ambtenaren en bestuurders van de provincie dan ook al manieren gevonden 

om te handelen in en met netwerken. Het eerder geciteerde rapport van de NSOB zegt daarover het volgende: 

Tegelijkertijd is duidelijk dat er nog veel te leren valt. Zo worden netwerken een steeds serieuzer 

In de praktijk zijn talrijke voorbeelden zichtbaar van ambtenaren die anders werken en die de logica van het netwerk vooropstellen. 

Ze buigen het systeem, zoeken de ruimte en maken mogelijk wat op papier niet kan. En overheidsorganisaties zijn bijzonder bedreven 

in het werken met uitzonderingen en experimenten. Er worden expliciete niches gecreëerd waarin de organisatie anders kan werken 
en de protocollen opzij gelegd mogen worden – en vaak ook tamelijk radicaal. Via dergelijke bewuste (experimenten, uitzonderingen) 

of onbewuste (individuele ambtenaren die om het systeem heen werken) zijpaden lukt het veel overheidsorganisaties om mee te 
bewegen met het netwerk. Wat binnendoor moeizaam lukt, kan prima buitenlangs geregeld worden. Met creativiteit en lef van 

ambtenaren en leidinggevenden lukt het om het op momenten anders te doen. Zo gebeurt er veel in netwerken en is er de afgelopen 

jaren veel voortgang geboekt. (..) Het werken met uitzonderingen en niches werkt nu goed, maar is het ook de manier om de komende 

tijd verder te gaan? 

Netwerkend werken is ‘here to stay’. Niet als alternatief voor ‘gewoon’ werken. Het staat naast andere vormen van werken. Het is 

een manier om publieke waarde te realiseren en problemen aan te pakken. Het vormt een aanvulling op andere werkvormen, die er 
onverminderd toe doen.  (…) Een veel gestelde vraag is: is het wel nieuw? Opkomende initiatieven zijn alles behalve nieuw. 

Nederland heeft een traditie van een actief maatschappelijk veld, in georganiseerde verbanden en individuele activiteiten. Het 

verenigingsleven is sterk ontwikkeld en veel instellingen die we nu publiek noemen waren ooit maatschappelijke organisaties. 
Tegelijkertijd is er wel iets nieuws aan de hand, of is er in ieder geval iets dat anders dan voorheen gaat: in een reeks domeinen die 

in Nederland door de overheid worden georganiseerd zijn nu op talrijke plaatsen maatschappelijke initiatieven zichtbaar. Mensen 

roeren zich in een domein waarin tot voorheen de overheid de activiteiten uitvoerde en verantwoordelijk was. Dit binnentreden in 
het publieke domein, zonder uitnodiging van de overheid, is een ontwikkeling die anders is en die bestaande structuren onder druk 

zet. 
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inrichtingsprincipe waarin individuen, private en publieke organisaties meerwaarde weten te realiseren en waarin 

de rol van de provincie niet altijd een logisch gegeven is. Daarnaast zijn er binnen de provincie voldoende 

mensen betrokken bij netwerken, maar worden hun ervaringen en kennis onvoldoende met collega’s gedeeld.  

 

2.3 Vraagstelling en aanpak 

Om een beter inzicht te krijgen in de uitdagingen die netwerken voor de provincie met zich meebrengen, heeft de 

provincie Utrecht besloten een onderzoek uit te laten voeren naar netwerken. Het gewenste resultaat van de 

opdracht is een leerverslag op basis van een onderzoek waarin antwoord gegeven wordt op de volgende vragen: 

1. Wat is een logische typologie van netwerken en op basis van welke kenmerken? 

2. Wat zijn, gezien de typologie, de succesfactoren voor dergelijke netwerken? 

3. Wat is het gewenste handelingsrepertoire van de ambtelijke organisatie in dergelijke netwerken? 

4. Hoe functioneert het handelingsrepertoire in de praktijk?  

  

Voor het onderzoeken van deze vraagstelling hebben gesprekken plaatsgevonden met ambtenaren van de 

provincie Utrecht. Deze ambtenaren zijn allen actief betrokken in één of meer externe netwerken. De gesprekken 

zijn verdeeld in twee ronden. In de eerste ronde hebben elf interviews plaatsgevonden. In ieder gesprek stond 

steeds één netwerk centraal. 

 

Vervolgens zijn in een tweede ronde vier gesprekken gevoerd, waarvan twee gesprekken met een duo. De eerste 

ronde gesprekken waren vooral gericht op de netwerken waarin de provincie acteert. In de tweede ronde 

gesprekken lag de focus vooral op de organisatie van de provincie: wat zijn de consequenties van netwerken voor 

de eigen organisatie? Wat gaat goed en wat kan en moet anders? 

 

De deelnemers aan de interviews maakten deel uit van een groter leernetwerk. Met het leernetwerk hebben twee 

bijeenkomsten plaatsgevonden. Eén bijeenkomst voor aanvang van de interviews om het kader met elkaar te 

bespreken en aan te scherpen. En een bijeenkomst na afloop van de interviews om de resultaten te bespreken 

en aan te vullen. 

 

De onderzoekers van Common Eye hebben daarnaast regelmatig contact onderhouden met Michael Regenboog 

en Martien Dijkstra, opdrachtgevers van dit onderzoek. Tijdens gesprekken met Michael en Martien is de aanpak 

van het onderzoek bepaald, zijn de eerste resultaten getoetst en is de rapportage besproken. 

 

2.4 Doel van dit rapport en afbakening 

Wij hebben niet de pretentie dat ons onderzoek en/of dit rapport alle vragen over netwerken bij de provincie zal 

wegnemen. Het doel is om gegeven de weerbarstige en complexe omgeving van de provincie, 

handelingsrepertoire te identificeren en aan te reiken aan professionals, opdrachtgevers en bestuurders die in 

netwerken moeten of willen acteren. Het gaat om antwoorden op vragen als: 

 Wat zijn de afwegingen die ik kan maken als ik wil deelnemen aan een netwerk? 

 Hoe kan ik een netwerk dusdanig beïnvloeden dat ik de doelen van de provincie beter weet te 

realiseren? 

 Wat heb ik van andere collega’s binnen de provincie nodig als ik succesvol in een netwerk wil opereren? 

 

Dit onderzoek en deze rapportage kennen een aantal belangrijke afbakeningen: 

 We hebben in totaal 15 interviews gehouden met een groep medewerkers van de provincie die actief zijn 

in netwerken. Deze 15 mensen zijn geen goede afspiegeling van de hele provincie. Dat betekent dat 

onze bevindingen, conclusies en aanbevelingen wellicht niet voor alle medewerkers herkenbaar zijn. 

 We hebben alleen gesproken met medewerkers van de provincie en niet met andere partijen die 

participeren in de netwerken. Dat leidt tot een eenzijdig beeld over de netwerken, maar ook over de rol 
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die de provincie in deze netwerken inneemt. Het is denkbaar dat deze niet geheel objectief is en de kans 

is groot dat andere partijen handelingen van de provincie anders interpreteren dan hoe zij mogelijk 

bedoeld zijn. 

 Het begrip ‘netwerken’ is diffuus en wordt op veel verschillende manieren gebruikt. Wij richten ons in dit 

onderzoek niet op relatienetwerken. Met relatienetwerken bedoelen wij het geheel aan relaties en 

contacten die iedere medewerker heeft. In dergelijke netwerken staat een persoon centraal en deze 

onderhoudt veel en diverse contacten met, veelal, een groot aantal andere mensen van binnen en buiten 

de provincie. Deze netwerken zijn potentieel zeer waardevol voor de provincie, maar zijn echt anders 

dan de netwerken waar wij ons op richten. De netwerken die wij meenemen in ons onderzoek zijn 

netwerken tussen organisaties en/of individuen die zich rondom een bepaalde identiteit op veelal 

gelijkwaardige en losse manier hebben georganiseerd.  

 We richten ons in dit onderzoek ook niet op netwerken binnen een organisatie. Dit onderzoek gaat dus 

niet over netwerkorganisaties of interne Communities of Practice. 

 

2.5 Opbouw rapportage 

Dit rapport bestaat in totaal uit 7 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat de managementsamenvatting en dit 

tweede hoofdstuk vormt een inleiding op het onderzoek en het voorliggende rapport. 

 

In hoofdstukken 3 t/m 6 geven wij een antwoord op de vier onderzoeksvragen. In hoofdstuk 3 bouwen wij een 

typologie van netwerken op. Vervolgens bespreken wij in hoofdstuk 4 een drietal succesfactoren voor netwerken. 

Daarbij richten wij ons niet alleen op het handelen in netwerken zelf. Het gaat ons ook over de samenhang tussen 

een organisatie, het netwerk en de individuele deelnemers aan het netwerk. In hoofdstuk 5 presenteren wij een 

model dat leidt tot handelingsrepertoire. Vervolgens presenteren wij in hoofdstuk 6 de belangrijkste bevindingen 

uit onze interviews. 

 

In hoofdstuk 7 sluiten wij af met een aantal aanbevelingen voor de provincie Utrecht. 
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3 Naar een typologie van netwerken 
 

Het ene netwerk is het andere niet. In de praktijk van de provincie zien wij een grote verscheidenheid aan soorten 

netwerken. Allereerst laten wij de diversiteit zien aan netwerken waar de provincie in acteert. Vervolgens bouwen 

wij in dit hoofdstuk stapsgewijs een typologie van netwerken. 

 

3.1 Veel verschillende typen netwerken 

Netwerken roepen veel verschillende associaties en beelden op. Bij het woord ‘netwerken’ denken wij aan 

persoonlijke netwerken en gebruiken daarbij het werkwoord ‘netwerken’. We denken ook aan ICT netwerken die 

technisch van aard zijn. Beide netwerken maken echter geen deel uit van dit onderzoek. In dit onderzoek richten 

wij ons op netwerken tussen individuen en/of organisaties die zich verbinden rondom een gedeelde identiteit. Wij 

gaan in de volgende paragraaf verder in op het begrip ‘identiteit’. 

 

Ook dit laatste type netwerk kent veel verschillende verschijningsvormen. Sommige netwerken zijn vrijblijvend en 

nauwelijks georganiseerd en andere zijn juist zeer strak georganiseerd en gestuurd. Sommige netwerken zijn 

heel gesloten en andere juist heel open en voor iedereen vrij toegankelijk. Een belangrijk onderscheid dat wij voor 

dit onderzoek hebben gemaakt, is het onderscheid tussen netwerken in een organisatie en netwerken buiten de 

organisatie.  

 

Netwerken binnen een organisatie kennen we in verschillende vormen. Eén vorm is de netwerkorganisatie. Het is 

de notie dat organisaties zich minder organiseren rondom de hiërarchische lijn, maar veel meer langs interactie 

en onderlinge verbinding. Vaak gaat de netwerkorganisatie gepaard met zelfsturing waarbij de rol van de 

manager minder belangrijk wordt en mensen in de organisatie concrete opgaven en vraagstukken organiseren. 

Een andere vorm van netwerken binnen organisaties is de Community of Practice (CoP). CoP’s zijn vaak wat 

lossere verbindingen tussen professionals in organisaties die met elkaar kennis en ervaringen delen rondom 

specifieke onderwerpen. Een voorbeeld bij de provincie Utrecht is de CoP Mutual Gains. In deze community 

delen professionals hun kennis en ervaring rondom het gedachtegoed van Mutual Gains. 

 

In dit onderzoek richten wij ons echter op netwerken buiten grenzen van een organisatie, tussen organisaties 

en/of individuen. Ook hier zien wij zeer verschillende vormen, zoals zelforganiserende netwerken en regionale 

netwerken. In de rest van dit hoofdstuk verkennen wij dit domein verder.  

 

3.2 Verschillende type regie in netwerken tussen individuen en/of organisaties  

Wat netwerken onderscheidt van organisaties en van elkaar is de manier waarop de regie is georganiseerd. We 

kennen in netwerken verschillende typen van regie, passend bij verschillende soorten netwerken. Sommige 

netwerken organiseren regie door middel van een stafbureau, andere volstaan met het aanwijzen van een trekker 

en weer andere creëren een centrale groep met vertegenwoordigers uit het netwerk. Wij maken een onderscheid 

in drie typen van regie: zelfsturend, één trekker of leider en administratief (op basis van Provan en Kenis, 2008). 

 

Zelfsturend 

Als regie op een zelfsturende wijze wordt ingevuld dan is de regiefunctie niet ergens apart belegd, maar dan zijn 

alle partijen verantwoordelijk. Het kan ook dat onderdelen van de regiefunctie door verschillende organisaties 

wordt opgepakt. Dat vraagt een hoge mate van betrokkenheid van alle leden. Tegelijkertijd vergroot zelfregulering 

vanzelf vaak de betrokkenheid omdat iedere deelnemer regie kan nemen; er is niet één iemand of één 

organisatie die het voortouw neemt, waardoor deelnemers de neiging kunnen krijgen om achterover te leunen. 

Deze vorm van regie is makkelijk in te richten. Een nadeel is dat het inefficiënt kan zijn, omdat iedereen overal bij 

betrokken moet worden. Dat vraagt veel communicatie en continue afstemming. Zo zal iedere keer weer iemand 
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een overleg moeten organiseren en in sommige netwerken zien we dat ieder overleg tijd besteed wordt aan de 

vraag wie het volgende overleg wil plannen en voorzitten. 
 

Een trekker 

Bij regie door een trekker of leider is er één persoon of organisatie die de regiefuncties op zich neemt. Soms 

gebeurt dat doordat de trekker wordt aangewezen of gekozen, soms groeit het meer op informele basis. Deze 

deelnemer heeft de regie en voert daarmee een groot aantal van de taken uit die eerder in dit hoofdstuk zijn 

benoemd. Essentieel hierbij is dat hem dat ook wordt gegund. Daarbij geldt ook, dat als de leider informeel groeit, 

het op gegeven moment wordt erkend. Dit model geeft een duidelijke taakverdeling en wordt gezien als efficiënt. 

Het heeft tevens als voordeel dat het netwerk een duidelijk gezicht naar buiten heeft dat door anderen 

aangesproken kan worden. Een nadeel is dat deze deelnemer dominant kan zijn, wat geaccepteerd moet worden 

door de anderen en veel vertrouwen vraagt. Daarnaast kan het de betrokkenheid van anderen ondermijnen en 

free-rider gedrag oproepen.  
 

Netwerkbureau  

Ook bij het netwerkbureau wordt regie door een persoon of door een organisatie uitgevoerd. Het onderscheid 

tussen deze vorm van regie en de regie door een trekker is dat in dit model de regie wordt uitgevoerd door een 

speciaal daarvoor ingericht bureau. Dit bureau wordt vaak geacht onafhankelijk te zijn en te opereren in dienst 

van het netwerk als geheel. Het voordeel van deze vorm van regie is opnieuw een duidelijke taakverdeling en 

bepaalde mate van onafhankelijkheid. Nadeel is dat deze partij zich vooral zal richten op de ondersteunende 

taken en activiteiten en daarmee te veel losraakt van de inhoudelijke identiteit van het netwerk. Het 

netwerkbureau zal moeite hebben om inhoudelijke keuzes te maken en knopen door te hakken. Dat zal dan vaak 

in een proces worden vormgegeven, waarbij de deelnemers uiteindelijk de knopen doorhakken en het 

netwerkbureau alleen voorbereidt. Dit zien we bijvoorbeeld bij netwerken waar een samengestelde organisatie 

het hart van het netwerk vormt en taken uitvoert. Onderdeel van het netwerk is vaak ook een stuurgroep met 

vertegenwoordigers van verschillende organisaties die besluiten neemt. 
 

 

Figuur 3: een typering op basis van drie vormen van regie 

 

Het maakt niet uit welke vorm een netwerk kiest. De keuze hangt vooral samen met de identiteit en de grootte 

van het netwerk. Een kleiner netwerk kan makkelijker kiezen voor zelforganisatie. Een netwerk met één grotere 

organisatie die veel capaciteit of middelen heeft, zal er eerder voor kiezen om zelf de regie te voeren en dus regie 

volgens het trekkersmodel te willen vormgeven. Grotere netwerken met veel gelijke deelnemers of met 

deelnemers die zelf te weinig tijd hebben om de regierol in te vullen, zullen eerder geneigd zijn om iemand buiten 

het netwerk te vragen voor het vervullen van de regierol. Soms zien we ook mengvormen, waarin bijvoorbeeld 

één partij in het netwerk een aantal mensen uit haar eigen organisatie detacheert in een centraal opererend en zo 

onafhankelijk mogelijk netwerkbureau. 
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3.3 Naar een typering van netwerken 

Tijdens dit onderzoek zijn we gekomen tot een nieuwe typering van netwerken. De indeling in de drie type regie 

hebben we daarbij gecombineerd met een indeling die tijdens de gesprekken naar boven kwam. Tijdens de 

gesprekken werd namelijk een onderscheid gemaakt tussen een tweetal netwerken. Enerzijds zien we netwerken 

die een duidelijke centrale opgave proberen te realiseren en anderzijds zien we netwerken die meer op interactie 

zijn gericht. 

 

Opgavegerichte netwerken zijn netwerken waarin een duidelijk vraagstuk of oplossing centraal staat. Partijen in 

het netwerk verbinden zich aan elkaar omdat ze een bepaald inhoudelijk doel voor ogen hebben, bijvoorbeeld het 

verbeteren van de bereikbaarheid, het verminderen van het aantal files en het verbreden van het Lekkanaal. Het 

zijn voorbeelden van netwerken waarin de deelnemers gezamenlijk willen optrekken rondom een centraal 

gedefinieerde opgave. Die opgave vormt de basis van het netwerk. 

 

Interactiegerichte netwerken zijn netwerken waarin er geen duidelijke opgave gedeeld wordt. Het zijn netwerken 

waarin de ontmoeting centraal staat, deelnemers ontmoeten elkaar omdat ze in dezelfde regio actief zijn of omdat 

ze allemaal eenzelfde functie hebben. De deelnemers weten a priori niet precies wat de gezamenlijke activiteiten 

zullen zijn en welke coalities zullen ontstaan. De wederzijdse ontmoetingen en kennisdeling zijn op zich al 

interessant genoeg en zullen ongetwijfeld leiden tot nieuwe inzichten en/of nieuwe coalities. 

 

Deze tweedeling in opgave- en interactiegerichte netwerken gecombineerd met de driedeling op basis van het 

type regie, leidt zes typennetwerken. Deze zijn weergegeven in figuur vier. De kenmerken per type zijn in de tabel 

samengevat. 

 

 

Figuur 4: Een typering van netwerken 
 

Het is verleidelijk om de typering te zien als een model dat een ontwikkeling in de tijd weergeeft. Zo merken wij 

dat veel mensen van mening zijn dat netwerken vaak beginnen als zelforganiserend en vooral gericht zijn op 

interactie. Het duurt immers een tijd voordat de trekker bekend is en de centrale opgave door iedereen gedragen 

wordt. Naarmate het netwerk verder evolueert en de opgave groter en belangrijker wordt, wordt een 

netwerkbureau opgericht. Als de opgave eenmaal is afgerond, bestaat vervolgens de kans dat het netwerk 

ophoudt dan wel terug evolueert naar een interactiegericht en zelforganiserend netwerk. 
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De ontwikkeling die hierboven is beschreven, is goed denkbaar, maar is zeker niet de enige en voor zover ons 

bekend, ook niet de meest voorkomende route. Wij kennen in onze werkpraktijk ook netwerken die een hele 

andere ontwikkeling doormaakten en bijvoorbeeld begonnen zijn als netwerken met een trekker of een 

netwerkbureau en vervolgens zelforganiserend werden om welke reden dan ook. Er zijn daarnaast voldoende 

netwerken die van begin tot eind hetzelfde blijven, naar tevredenheid van de betrokken deelnemers.  
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4 Succesfactoren in netwerken 
 

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de succesfactoren van netwerken. We onderscheiden er in totaal drie die 

we uitgebreid uitwerken en toelichten.  

 

4.1 Succesfactor 1: creëer het netwerk dat past 

In het voorgaande hoofdstuk hebben wij een typologie van zes netwerken geschetst. Ieder netwerktype is anders 

en niet ieder type netwerk past binnen een gegeven context. Het succes van een netwerk is naast het feitelijk 

handelen in netwerken ook sterk afhankelijk van de specifieke context van een netwerk. In bepaalde situaties is 

een netwerkbureau een passende vorm van regie, maar in andere situaties juist niet. Hieronder staan de zes 

verschillende vormen van netwerken toegelicht, inclusief een omschrijving wanneer welk netwerk het meest 

geschikt is en wat de risico’s zijn per netwerk (figuur 6). 

 

 

Figuur 5: wanneer welk type netwerk? 

 

 

In een zelforganiserend netwerk waarin een opgave centraal staat, vinden partijen elkaar rondom de opgave. 

Deze opgave is zo urgent of zo evident en het netwerk heeft niet te veel deelnemers, waardoor zij zichzelf goed 

kunnen organiseren. Er is geen aparte organisatie nodig die het voortouw neemt. Zelforganisatie werkt vooral 

goed als het netwerk divers is en de opgave niet vastomlijnd. Op dat moment helpt het als partijen met elkaar de 

ruimte hebben om gezamenlijk te komen tot een goede oplossingsrichting of aanpak. Het gevaar daarentegen is 

dat het blijft bij praten en de interactie verwordt tot een continue onderhandeling om te komen tot een gedeelde 

opvatting van de opgave. 

 

De opgavegerichte netwerken met één trekker zijn zeer effectief als er een duidelijke probleemeigenaar is. De 

kans is groot dat deze probleemeigenaar voldoende commitment heeft om een trekkende rol te vervullen in het 

netwerk. Het risico is dat de andere partijen achterover gaan leunen en de trekker het werk laten doen. Daarnaast 

is een risico dat de andere partijen zich niet meer herkennen in de centrale opgave zoals de trekker deze heeft 

geframed, waardoor zij mogelijk afhaken. 
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In de opgavegerichte netwerken met een netwerkbureau delen de deelnemers de urgentie van de opgave en 

vinden deze belangrijk genoeg om een aparte entiteit op te richten om het netwerk te ondersteunen. Dit type 

netwerken is vooral effectief voor opgaven die hoog-complex zijn en die veel investeringen vragen die goed op 

elkaar afgestemd moeten worden. Een gevaar is dat het netwerkbureau teveel tempo maakt en daarmee de 

deelnemers verliest. De partijen in het netwerk raken op te grote afstand en zullen daardoor als organisatie het 

lidmaatschap aan het netwerk heroverwegen. 

 

Zelforganiserende netwerken hebben een andere bron van verbinding. We zien dergelijke netwerken bijvoorbeeld 

ontstaan omdat de deelnemers een regionale of lokale verbinding hebben, omdat ze geïnteresseerd zijn in 

dezelfde kennis of omdat ze zich bezighouden met hetzelfde onderwerp. Deze binding is voldoende om goede 

interactie te hebben, waardoor verdere organisatie niet nodig is. Deze vorm van netwerken is met name 

interessant en relevant in situaties waarin onduidelijk is wie de deelnemers moeten zijn en waarin drempels om 

mee te doen laag zijn. Een risico bij dit type netwerk is dat partijen afhaken. Het is immers niet evident hoe het 

netwerk is georganiseerd en wat het doel is en er is niet één partij die ze daarop kunnen aanspreken. 

 

Interactiegerichte netwerken met een trekker is een vijfde type netwerk. In dit netwerk neemt één partij het 

voortouw om met andere partijen in gesprek te gaan. Dit type netwerk is effectief in situaties waarin één partij 

duidelijk gemotiveerd is om een netwerk te creëren en andere partijen een wat afwachtende houding aannemen, 

maar wel aanhaken. Het risico is dat die andere partijen niet intrinsiek gemotiveerd zijn om mee te doen aan de 

interactie, maar bijvoorbeeld andere, meer strategische redenen hebben om te participeren. Dat kan al snel 

leiden tot desillusie bij de trekker. 

 

Tot slot de interactiegerichte netwerken met een netwerkbureau. Dit zijn netwerken waarin de partijen een groot 

belang hechten aan kennisdeling en interactie, en deze laten ondersteunen door een apart bureau. Dit type 

netwerk is vooral effectief als er veel partijen betrokken zijn die relatief homogeen zijn en waarbij de behoefte aan 

facilitering hoog is. Een groot risico is echter dat het netwerk een negatief imago krijgt; het imago van een 

gesubsidieerde praatclub. Dat kan voortkomen uit het feit dat er al snel veel kosten zijn verbonden aan een apart 

bureau, terwijl het netwerk niet altijd een concreet resultaat oplevert. 
 

Figuur 6: risico’s per type netwerk 
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4.2 Succesfactor 2: kies bewust positie 

Deelname aan een netwerk is niet een kwestie van wel of niet doen, er is ook een keuze te maken over de mate 

van betrokkenheid. Organisaties kunnen kiezen welke positie zij in een netwerk wensen in te nemen. Deze positie 

is vooral afhankelijk van het belang dat een partij hecht aan het netwerk. Hoe meer belang het netwerk heeft voor 

de organisatie, hoe belangrijker het is om een centrale positie in het netwerk in te nemen. De veronderstelling 

daarbij is dat een centrale positie ook leidt tot meer invloed en regie. 

 

Wij onderscheiden drie mogelijke posities die iedere deelnemer aan een netwerk kan innemen. Wil ik behoren tot 

de strategische kern, de complementaire ring of ‘de vrije ruimte’? Iedere positie heeft een aantal wezenlijke 

kenmerken. Een verkeerde keuze kan leiden tot veel inspanningen die voor de eigen organisatie weinig 

toegevoegde waarde heeft. Ook het omgekeerde kan ontstaan, een rol aan de zijlijn met weinig tot geen invloed 

op de ontwikkeling van het netwerk, terwijl het belang van het netwerk voor de organisatie hoog is. Het is de 

kunst om de juiste positie te kiezen. 

 

 

Figuur 7: de anatomie van netwerken 

 

De strategische kern 

De leden van de strategische kern vormen de stuwende kracht achter het netwerk. Zij zetten de visie uit, bepalen 

de strategie, definiëren de toe- en uittredingsregels, de spelregels, de gedragscode en ontwikkelen 

gemeenschappelijke kennis. De strategische kern kan bestaan uit één of meer partijen. Deze vaak dominante 

partijen ontlenen hun leidende positie aan hun belang bij het netwerk, maar vaak ook bijvoorbeeld door een sterk 

merk, hun omvang ten opzichte van andere partijen, een technologische kwaliteit of een unieke toegang tot een 

markt. In publieke omgevingen ontleent een dominante partij haar positie vaak aan institutionele afspraken, 

toegang tot relaties en en/of wetgeving. Ook de toegang tot burgers speelt een steeds doorslaggevender rol. 

 

De complementaire ring 

De leden van de complementaire ring vullen de ‘strategische gaten’ van het netwerk. Zij kennen de inhoud van 

het netwerk en beschikken over bepaalde kennis en vaardigheden. Zij volgen de strategie van de ‘strategische 

kern’, adopteren spelregels en gedragscodes. De partijen in de complementaire ring hebben toegang tot kennis 

en informatie van het netwerk, maar beschikken, in tegenstelling tot de deelnemers van de strategische kern niet 
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over de volledige set van kennis en informatie. De leden van de strategische kern bepalen welke informatie de 

leden van de complementaire ring ontvangen.  

 

De ‘vrije ruimte’ 

Rondom de strategische kern en de complementaire ring bevindt zich de ‘vrije ruimte’. Organisaties in de ‘vrije 

ruimte’ vullen ‘operationele gaten’ van het netwerk met behulp van capaciteit, infrastructuur, diensten en 

onderdelen. Deze leden zijn niet strategisch gebonden en worden op ad-hoc basis bij het netwerk betrokken. 

Partijen in de vrije ruimte hebben zelf niet in de hand hoe en wanneer zij worden betrokken. Het commitment van 

de organisatie naar het netwerk is beperkt en dat geldt andersom ook. Dat betekent dat de invloed van partijen in 

de vrije ruimte beperkt is als het gaat om de koers en de inhoud van het netwerk.  

 

Succesfactor 3: creëer de juiste condities voor grenswerkers 

Organisaties participeren niet in een netwerk; het zijn altijd individuen die participeren. Het zijn de ambtenaren en 

bestuurders van de provincie die deelnemen in netwerken en daarin de provincie vertegenwoordigen. Wij noemen 

deze deelnemers grenswerkers, omdat ze opereren op de grens van de eigen organisatie. Het werken in 

netwerken klinkt mooi en uitdagend en lijkt een functie die iedereen in een organisatie wel wil hebben. 

Grenswerkers ontmoeten nieuwe mensen, houden zich bezig met uitdagende vraagstukken en worden 

uitgenodigd op leuke evenementen. 

 

Tegelijkertijd hebben grenswerkers allerminst een eenvoudige baan. Er ligt namelijk een aantal hardnekkige 

uitdagingen aan het functioneren van grenswerkers ten grondslag en die moeten zij en de organisatie waarin zij 

werken op de een of andere manier zien te slechten. Wij zullen later in meer detail ingaan op een aantal van deze 

dilemma’s. Eerst bieden we echter een overzicht van de vier rollen die grenswerkers hebben: 

 De innoverende rol 

 De procesmanagerrol 

 De verbindende rol richting bestuur 

 De organisatie-ontwikkelrol 

 

Innoverende rol 

Op persoonlijk en relationeel vlak is het aangaan van duurzame relaties en samenwerkingsmogelijkheden 

herkennen belangrijk. Het hebben van een groot persoonlijk netwerk en toegang tot platforms binnen netwerken 

of nieuwe netwerken waar nieuwe ontwikkelingen en initiatieven plaatsvinden, is waardevol. Het stelt netwerkers 

in staat om vroegtijdig ontwikkelingen te spotten, hotspots te identificeren, potentiële partners te scouten en 

eerste coalities te smeden. Het kan zorgen voor een strategisch voordeel bij het opzetten van netwerken en het 

herkennen van nieuwe en voor de provincie relevante netwerken. 

 

Procesmanagerrol 

Juist doordat netwerken verschillende verschijningsvormen hebben, is het belangrijk aandacht te hebben voor het 

oprichten en onderhouden van netwerken en de manier van acteren in netwerken. Hoe werkt het netwerk, hoe 

kun je invloed hebben op het netwerk? Is er behoefte aan regie en welke rol heeft de netwerker daarin? Een 

grenswerker kan als procesmanager een belangrijke rol spelen in het opzetten en onderhouden van een goed 

functionerend netwerk. 

 

Verbindende rol richting bestuur 

Netwerken zijn vaak onderdeel van de strategische positionering van de organisatie in netwerken. Het gaat in dit 

geval om de keuzes in welke bestaande netwerken een organisatie deelneemt en welke rol de organisatie daarin 

wil hebben. In sommige gevallen onderhouden ambtelijk opdrachtgevers en bestuurders vele contacten en gaan 
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zij op zoek naar partijen waarmee mogelijk samengewerkt kan worden. Soms ligt dit echter meer op 

medewerkersniveau. Wanneer een medewerker van een organisatie deelneemt aan een netwerk waarin ook 

bestuurlijke betrokkenheid is, dan is afstemming met het bestuurlijk niveau noodzakelijk. Een positie van de 

grenswerker dichtbij het bestuur is dan van groot belang.  

 

Organisatie-ontwikkelrol 

Bij organisaties ontstaat steeds meer het bewustzijn dat netwerken een grote strategische waarde hebben voor 

de eigen organisatie. Tegelijkertijd kennen veel organisaties qua besturing, structuur en cultuur belemmeringen 

om de vruchten te plukken van diezelfde netwerken. We zien dan dat het de organisaties onvoldoende lukt om 

het netwerk ten volle te benutten, omdat het moeilijk blijkt om de ontwikkelingen en opbrengsten door te vertalen 

naar de eigen organisatie. In organisaties waarin het bewustzijn van die belemmeringen aanwezig is, zal de rol 

van de grenswerker ook vooral bestaan uit het scheppen van condities om als organisatie succesvoller te zijn in 

het opzetten van netwerken en het acteren in netwerken. Daarnaast heeft de grenswerker vaak impliciet de 

opdracht om ontwikkelingen in het netwerk binnen de eigen organisatie te verspreiden en af te stemmen met 

collega’s, op inhoudelijk of beleidsmatig vlak. 

 

Uitdaging voor grenswerkers en hun organisatie 

De uitdaging is ervoor te zorgen dat grenswerkers in staat zijn deze vier rollen in de praktijk invulling te geven. 

Hoe zorg je er als organisatie en/of als grenswerker voor dat alle vier de rollen voldoende geborgd zijn? Een 

procesrol is immers weinig waard als deze op bestuurlijk niveau op een hele andere manier wordt ingevuld. En 

investeren in netwerken heeft weinig toegevoegde waarde als de opgedane kennis uit een netwerk niet op de een 

of andere manier terugvloeit naar de rest van de organisatie. Zowel de grenswerker als de organisatie waarin zij 

werkzaam zijn, hebben een rol in het borgen van de vier rollen.  

 

Grenswerkers moeten het gevoel hebben en begrijpen hoe zij hun eigen relatienetwerken kunnen inzetten voor 

de realisatie van de organisatiedoelen. Zij moeten snappen hoe netwerken functioneren en hoe zij daarin kunnen 

opereren. Ze worden geacht te schakelen op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. En, tot slot, ze moeten 

voldoende gevoel houden met en aangehaakt zijn bij de rest van de organisatie, zodat zij niet te ver voor de 

troepen uit lopen. Het gaat om een uitdagende en spannende rol die soms veel weg heeft van een balanceer-act. 

Het is dan ook lang niet iedereen gegeven om deze rol te vervullen, noch is het een te benijden rol in de 

organisatie. 

 

De organisatie heeft een belangrijke faciliterende rol voor de grenswerker. Zij wordt geacht de condities te 

creëren waarbinnen de grenswerker de vier rollen optimaal kan invullen. Denk aan het creëren van een cultuur 

waarin grenswerkers hun relatienetwerk willen inzetten voor de organisatie, zonder dat zij het idee hebben dat zij 

hiermee hun belangrijkste troef kwijt raken. Grenswerkers moeten daarnaast toegang hebben tot bestuurders en 

ambtelijk opdrachtgevers om hun dilemma’s en inzichten te kunnen delen en ervoor te zorgen dat alle 

handelingen in netwerken elkaar versterken. Tegelijkertijd mag de organisatie ook dwingend zijn. Grenswerkers 

moeten hun kennis en ervaringen uit netwerken delen met de rest van de organisatie, zodat zij hier rekening mee 

kunnen houden. Andersom is ook waar, netwerkers moeten gestimuleerd worden om over de grenzen van de 

eigen discipline te opereren om de diverse belangen van de eigen organisatie te behartigen in de netwerken. 
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5 Op zoek naar handelingsrepertoire 
 

In dit hoofdstuk besteden wij aandacht aan het handelingsrepertoire dat een organisatie moet hebben dat past bij 

netwerken. Dat doen wij in een aantal stappen. Als eerste laten we zien dat er niet één type handelingsrepertoire 

is dat past in alle netwerken. Vervolgens gaan wij in op vijf elementen die terugkomen in alle type netwerken. 

Deze elementen bieden professionals, ambtelijk opdrachtgevers en bestuurders handvatten bij het handelen in 

netwerken. Vervolgens relateren wij de elementen aan de typologie van netwerken: welk handelingsrepertoire 

past bij welk type netwerk? 

 

5.1 Er is niet één type handelingsrepertoire dat past bij alle netwerken  

Wellicht een open deur, maar netwerken zijn zo divers dat één uniforme manier van opereren in alle netwerken 

niet zal werken. Wat in het ene netwerk werkt en succesvol is, kan in een ander netwerk juist averechts werken. 

In zelforganiserende netwerken gelden andere dynamieken en andere type spelregels dan in netwerken met een 

netwerkbureau. Ook vragen interactiegerichte netwerken een andere aanpak en gedrag dan opgavegerichte 

netwerken. Zo is de kans groot dat in opgavegerichte netwerken het netwerk eerder concrete resultaten oplevert 

die relevant en interessant zijn voor de opgaven die de deelnemers ervaren. In interactiegerichte netwerken 

zullen concrete resultaten eerder het product zijn van een coalitie. Het gedrag van een partij wordt niet alleen 

bepaald door het type netwerk, maar ook door de rol die zij daarin inneemt. Het gedrag van een regisseur is 

anders dan het gedrag van een willekeurige deelnemer aan het netwerk. Kortom: er is niet één type 

handelingsrepertoire dat past bij alle netwerken. Ieder netwerk en iedere positie vragen een eigen aanpak, 

houding en gedrag. Het werken in netwerken is daarmee sterk situationeel. 

 

5.2 De vijf elementen van netwerken 

Zoals gesteld, zijn netwerken heel divers en is er niet één handelingsrepertoire dat past bij alle netwerken. Toch 

herkennen wij in ieder netwerk een vijftal elementen. Deze elementen zijn: identiteit, spelregels, organisatie, regie 

en coalities. 

 

De centrale rol van identiteit 

Ieder netwerk is georganiseerd rondom een identiteit. Vaak hebben we niet door wat de identiteit precies is. Het 

gaat verder dan een opsomming van wat we zien of doen. Om een identiteit te ontdekken moeten we diep gaan; 

waarom zien we de kenmerken en/of omstandigheden die we zien? Waarom acteren mensen of groepen zoals ze 

doen? Mensen en organisaties nemen deel aan netwerken omdat ze zich ermee willen en kunnen identificeren. 

Ze voelen zich betrokken bij het ideaal of de ambities van een netwerk, onderschrijven de noodzaak van dat 

netwerk om een specifiek effect te sorteren of voelen zich verwant met de professionele identiteit en de waarden 

en normen van een netwerk. Die identiteit is het resultaat van gedrag van deelnemers aan het netwerk en hun 

onderlinge afspraken. Tegelijkertijd is het de identiteit die bepaalt wie er bij het netwerk aansluiten, welke 

spelregels worden gehanteerd en hoe het netwerk opereert en zich organiseert. Voor elke professional die een 

netwerk wil vormen of beïnvloeden is de speurtocht naar de identiteit van het netwerk – het hart van het netwerk 

– daarmee de eerste stap. De essentiële vraag hier is: wat verbindt ons? 

 

De structurerende rol van spelregels 

Netwerken hebben in vergelijking met zelfstandige organisaties veel minder mogelijkheden om de samenwerking 

te structureren. In netwerken zijn deze instrumenten niet zomaar voorhanden. Daarom heb je een alternatief 

nodig. Dat kan vorm krijgen door spelregels. Spelregels zijn afspraken van de kernspelers van een netwerk en 

zijn afgeleid van de identiteit van het netwerk. Met spelregels leggen de deelnemers aan elkaar uit hoe zij met 

elkaar wensen om te gaan. Deze spelregels hoeven overigens niet expliciet te zijn. Sommige spelregels kunnen 

heel impliciet zijn en nooit opgeschreven of besproken en toch een enorm structurerende werking hebben. Een 
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essentiële vraag bij spelregels is, hoe gaan we samen om met sleutelvraagstukken in het functioneren van ons 

netwerk? Deze spelregels hebben betrekking op verschillende facetten van het functioneren in een netwerk. 

 

 

 

Figuur 8: het netwerkcanvas 

 

Organisatie van het netwerk 

Een derde bouwsteen is de organisatie van het netwerk. De ervaring leert dat het aandacht geven aan de 

organiseerkant nodig blijft, zeker wanneer het netwerk moet omgaan met haar context of achterban. Er zit 

dynamiek in de organisatie van netwerken: het deelnemersbestand wisselt van tijd tot tijd, rollen veranderen, en 

de inrichting vraagt regelmatig om bijstelling. Dan zijn basiscondities nodig om betrouwbaar te kunnen werken en 

resultaten te boeken. Een essentiële vraag bij de organisatie van netwerken is: welke infrastructuur hebben we 

minimaal nodig om samen te bereiken wat we willen? Wie doen mee en wat betekent dat als het gaat om 

inrichting, middelen, fysieke en virtuele plekken. Hoe blijft iedereen geïnformeerd, betrokken, aan boord en actief? 

Wat betekent dat qua inzet van mensen en middelen? Hoe richten we het netwerk in en met welke middelen 

ondersteunen we het netwerk? En hoe en waar ontmoeten we elkaar, fysiek en virtueel? 

 

Regie en verbindend leiderschap van het netwerk: de zorg voor het geheel 

Regie en leiderschap zijn essentiële vraagstukken bij het borgen van verbinding op relatie en op inhoud. Een 

kenmerk van een netwerk is dat het is gevormd door verschillende, individuele deelnemers, zonder dat een 

deelnemer ‘de baas’ is. De organisatiegraad van netwerken mag dan over het algemeen wat lager zijn, 



 
 

26 
 

congruentie is wel een succesfactor in netwerken. Het helpt als partijen het geheel met elkaar overzien. In onze 

ervaring is daar een bepaalde mate van regie voor nodig, een persoon of organisatie die het netwerk bijeenoudt.  

 

De boegbeelden van het netwerk: tijdelijke coalities 

De vijfde bouwsteen vormen de coalities van een netwerk. De essentiële vraag hier is aan welke betekenisvolle 

vraagstukken en kansen werken de netwerkpartners samen en in welke constellaties? Wie doen er wat? En wat 

doen ze dan? Dat kunnen activiteiten zijn waarin alle partners in het netwerk deelnemen, maar dat is niet 

noodzakelijk. Het is de kunst om met elkaar te komen tot vitale coalities rond de voor de partijen in het netwerk 

echt betekenisvolle vraagstukken. Dat kunnen ook deelverzamelingen zijn van de deelnemende partners; het is 

zelfs mogelijk dat partijen deelnemen in de tijdelijke coalities die verder niet participeren in het netwerk. De 

variatie in tijdelijke coalities heeft niet alleen betrekking op de betrokken partners, maar ook op het karakter van 

deze initiatieven. Dat kunnen herkenbare en tastbare resultaten zijn die de partners samen realiseren, maar ook 

initiatieven tot het delen van kennis. 

 

5.3 Ieder type netwerk vraagt specifiek handelingsrepertoire 

Op basis van de eerder gepresenteerde typologie kunnen wij per type aangeven welk handelingsrepertoire 

kansrijk is c.q. welk handelingsrepertoire het meest aan de orde is. Het resultaat is weergegeven in figuur 9. Bij 

het maken van deze figuur hebben we een aantal uitgangspunten gehanteerd. Ten eerste is het 

handelingsrepertoire bij de trekker en het netwerkbureau toegeschreven naar de trekker zelf en/of de mensen in 

het netwerkbureau. Het handelingsrepertoire voor een willekeurige deelnemer is anders. Ten tweede bespreken 

we in deze paragraaf de belangrijkste verschillen tussen de typen. Het is op geen enkele manier bedoeld als een 

uitputtend overzicht van mogelijke handelingen waarover deelnemers kunnen of moeten beschikken. 

 

 

Figuur 9: Handelingsrepertoire per type netwerk 

 

Om te voorkomen dat wij de hele tabel in tekst gaan herhalen, lichten wij in deze paragraaf een aantal 

onderliggende patronen toe per type netwerk. 

 

 Als het gaat om de opgavegerichte netwerken dan zal het handelen in het netwerk vooral gericht moeten zijn 

op het realiseren van de opgave; dat is de reden dat organisaties deelnemen aan het netwerk. Tegelijkertijd 

ontstaan er verschillen die te maken hebben met het type regie dat wordt gehanteerd binnen het netwerk. Bij 
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zelforganiserende netwerken is de basisregel ‘zonder handelen geen beweging’. Vandaar dat het eigen handelen 

vooral gericht is op de realisatie van de opgave: ga als deelnemer vooral zelf aan de slag en boek voortgang op 

de opgave. Van een netwerkbureau of een trekker is eerder een faciliterende rol of stimulerende rol gewenst. In 

deze gevallen zal puur handelen gericht op de opgave door een trekker of netwerkbureau ertoe leiden dat andere 

deelnemers mogelijk te veel achterover leunen. Hun bijdrage wordt minder essentieel om de opgave te 

realiseren, dat doet de trekker of het bureau wel. 

 

Bij de opgavegerichte, zelforganiserende netwerken is tevens een grote rol weggelegd voor identiteit. De identiteit 

zal zorgen voor binding en kan ertoe bijdragen dat iedere deelnemer zo nu en dan het voortouw neemt om een 

bijeenkomst te organiseren of een vergadering te plannen. Bij de trekker en het netwerkbureau is een specifieke 

rol weggelegd voor spelregels. Spelregels die ervoor zorgen dat de deelnemers niet het idee hebben dat zij geen 

inbreng mogen hebben in de besluitvorming. En in het geval van het netwerkbureau gaat het vooral om 

toetredingsregels; wie mag er allemaal profiteren van de inspanningen van het netwerkbureau? 

 

Bij de op interactiegerichte netwerken is het belangrijk dat een grote diversiteit aan coalities ontstaat. Binnen de 

coalities worden immers concrete resultaten en voortgang geboekt, in plaats van in het netwerk zelf. Zichtbare 

concrete resultaten uit coalities voorkomen dat deelnemers de meerwaarde van het netwerk uit het oog verliezen 

en het netwerk beschouwen als ‘praatclub’. Ook hier zien we een verschil tussen de typen regie en dan vooral bij 

de totstandkoming van de coalities. In zelforganiserende netwerken doen deelnemers er goed aan om zelf 

coalities te identificeren en deel te nemen aan kansrijke of voor de persoon in kwestie relevante coalities. Een 

trekker kan de coalities aanjagen of zelf definiëren en moet ervoor zorgen dat meer deelnemers participeren in de 

coalities. Bij het netwerkbureau is de rol vooral faciliterend, om te zorgen dat de deelnemers zelf coalities 

inrichten.  

 

Naast het ontstaan van de coalities is het in de interactiegerichte netwerken van belang dat er energie ontstaat; 

energie om te willen bijdragen en te blijven participeren. Bij het netwerkbureau zijn dat de bijeenkomsten zelf. Het 

bureau kan deze goed voorbereiden en interessant maken. Bij de trekker is de uitdaging dat ook anderen een 

actieve rol blijven innemen, zodat de partijen niet te veel achterover leunen. Bij zelforganiserende netwerken is de 

rol van identiteit cruciaal om betrokkenheid te houden. 
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6 Bevindingen bij de provincie Utrecht 
 

In dit hoofdstuk gaan wij in op de bevindingen uit onze interviews met ambtenaren van de provincie Utrecht, 

aangevuld met de reacties uit het leernetwerk. Wat valt op aan het handelen van de provincie binnen netwerken? 

Ieder kopje in dit hoofdstuk bevat de belangrijkste conclusie van de paragraaf.  

 

6.1 De provincie opereert in hele diverse netwerken 

De netwerken waar de provincie in participeert zijn erg verschillend, zowel op inhoud als op de vorm en 

organisatie van het netwerk. Tijdens de eerste bijeenkomst van het leernetwerk hebben wij met deelnemers een 

aantal mogelijke uitersten geïnventariseerd. Deze hebben wij vervolgens op basis van de gesprekken aangepast 

en aangescherpt en in een figuur geplaatst. Dit figuur laat zich als volgt lezen: een netwerk kan heel erg open 

zijn, maar ook heel erg gesloten en alles wat daartussen zit. In deze paragraaf lichten wij onderstaande figuur 

meer in detail toe. 

 

Bestuurd versus Leaderless 

Gesloten versus Open 

Publiek versus Privaat 

Visievormend versus Uitvoerend 

Probleem gedreven versus Kans gestuurd 

Figuur 10: Een grote diversiteit van type netwerken 

 

Bestuurd versus leaderless 

Sommige netwerken hebben een duidelijke 

organisatie met een duidelijke regierol in de 

vorm van een bestuur. Zo is de provincie 

actief betrokken in netwerken die bestuurd 

worden door een samengesteld bestuur met 

mandaat. Een voorbeeld hiervan is het EBU. 

Dit type netwerk werkt met een 

gepresenteerde vorm van hiërarchie. De 

deelnemende organisaties zijn 

vertegenwoordigd in een bestuur. 

Tegelijkertijd zien we ook netwerken met 

een minder hiërarchische inrichting, zoals 

netwerken die werken met stuurgroepen 

zonder mandaat. Zo’n stuurgroep zet op 

basis van consensus de lijn uit, maar uiteindelijk is altijd goedkeuring nodig van de achterban. Een voorbeeld 

hiervan is het UVVB (zie kader op pagina 25). Een hiërarchisch bestuurd netwerk kan efficiënter werken dan deze 

tweede vorm, maar heeft het gevaar op afstand te komen van de individuele organisaties. 

 

De provincie is ook actief betrokken in zogenaamde ‘leaderless’ netwerken; netwerken die wellicht goed 

georganiseerd zijn maar geen stuurgroep of bestuur kennen. We denken hierbij als voorbeeld aan de vele 

netwerken die zijn ontstaan rondom bodemdaling. Een groot deel van deze netwerken kent geen stuurgroep of 

een trekker die het voortouw neemt. Partijen vinden elkaar op een gezamenlijk vraagstuk en organiseren zichzelf 

in zelfsturende netwerken. 

 

EBU staat voor het Economic Board Utrecht, een netwerk van 

ongeveer 500 partijen, overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in 
de regio Utrecht. Het doel van het netwerk is om de (economische) 

ontwikkeling van de regio Utrecht te verbeteren om zo een gezonde, 

slimme en groene regio te zijn. De provincie financiert het EBU vanuit 

het economisch ontwikkelgeld voor de regio. EBU heeft een 

eigenstandige ontwikkelorganisatie, maar wordt bestuurd door een 

board met vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties: 7 
vanuit ondernemers, 7 vanuit kennisinstellingen en 7 vanuit overheden. 
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Gesloten versus open  

In sommige netwerken is de uitdaging of de netwerken open zouden moeten zijn voor meerdere en andere 

stakeholders of dat het juist een zeer beperkte groep is. Een voorbeeld is een netwerk rond het eiland van 

Schalkwijk, hier zitten drie overheden in en meer komen er niet bij. Open of gesloten is niet altijd een zwart-wit 

vraag: het is vaak een glijdende schaal. Een voorbeeld is het HR netwerk, ‘werken in het hart van Nederland’. Dit 

netwerk is exclusief voor overheden binnen de regio Utrecht, om als werkgevers de doorstroming naar elkaars 

vacatures te bevorderen. Om toe te treden bij dit netwerk moet je voldoen aan een aantal criteria. Deelname aan 

het netwerk is daarmee beperkt, maar niet 

gesloten. Andere netwerken werken met ringen 

van deelname, zoals bijvoorbeeld Utrecht 

Science Park. Hier is een ring van kernspelers 

betrokken op bestuursniveau. Daarbuiten 

bestaat ook nog een ring van deelnemers die 

aanpalend zijn en meedoen in bepaalde 

allianties. Dit zien we vaker; een kerngroep die 

het hart van de organisatie vormt door 

deelname aan verschillende gremia, en 

aanpalende partijen die meedoen in bepaalde 

coalities vanuit een complementaire ring. 

 

Privaat versus publiek 

Sommige netwerken zijn alleen publiek, zoals het eerder genoemde HR netwerk dat tot doel heeft om de 

doorstroming tussen verschillende publieke organisaties te bevorderen. Een ander voorbeeld is het netwerk rond 

het eiland van Schalkwijk. Steeds meer netwerken zoeken echter de verbinding tussen publiek en privaat, zoals 

het EBU, Utrecht Science Park, Foodvalley en het UVVB. Sommige respondenten geven aan dat het lastig is om 

private partijen aan te haken, omdat ze veelal anders werken en een ander werk- en/of besluitvormingstempo 

hebben. Dat levert soms frictie op. Ook zijn ze in sommige gevallen minder gecommitteerd voor het inzetten van 

mensen of middelen. Dit speelt bijvoorbeeld binnen het UVVB, waar de U15 is aangehaakt, een netwerk van 

bedrijven in de regio Utrecht. We zien het ook binnen Utrecht Science Park, waar sommige leden vanuit de 

deelnemende bedrijven aan het netwerk minder tijd krijgen voor de activiteiten van het netwerk dan andere leden. 

 

Het Utrechts Verkeer- en Vervoersberaad (UVVB) is een bestuurlijk platform waarop verkeerswethouders en gedeputeerden 

samen komen om regie te nemen op de verkeers- en vervoersvraagstukken in de provincie Utrecht. Het beraad is bestuurlijk, maar 
heeft kenmerken van een netwerk, omdat verschillende ambtelijke overlegorganen opereren onder het UVVB en besluitvorming 

over andere samenwerkingsverbanden als Beter Benutten, Verder, en Regionaal Verkeersmanagement vaak ter tafel komen of 

zelfs ontstaan zijn vanuit het UVVB. Het UVVB wordt ondersteund door het MOVV, het management overleg verkeer en vervoer 
en wel op drie terreinen: strategie, voorbereiding en operationele afstemming. Voor de operationele afstemming in het MOVV 

doen ook vertegenwoordigers mee die niet in het bestuurlijke platform overleg zitten, maar wel in een coalitie. 

Het HR netwerk ‘Werken in het hart van Nederland’ is een netwerk van 

regionale overheden in de regio Utrecht zoals gemeenten, maar ook 
organisatie als BRU en Recreatieschap. De oorsprong van het netwerk 

ligt in de wens om als regionale overheden onderling vacatures uit te 

wisselen, zodat voor medewerkers interessantere carrièrepaden te kiezen 
zijn. Uit deze oorsprong zijn inmiddels ook andere coalities ontstaan, 

zoals het traineeship dat een aantal partijen samen hebben en een 

gezamenlijk opleidingstraject. Ook vindt kennisuitwisseling plaats en 

worden kleinere projecten opgepakt.  



 
 

30 
 

Een ander punt dat in sommige gevallen van samenwerken met private partijen speelt, is het vraagstuk rondom 

concurrentiebeding. Samenwerken met de markt in een netwerk, waarbij je ook vrijheid wilt behouden blijkt best 

lastig en kan botsen met de juridische kaders. In een klassieke samenwerking regel je veel zaken met een paar 

partijen. In netwerken is het juist vaak de wens om ruimte te creëren. Deze spanning tussen juridische kaders en 

ruimte en interactie speelt bijvoorbeeld in het netwerk Spitsmijden, waar overheden en private partijen 

samenwerken aan innovatieve oplossingen om mensen te bewegen buiten de spits te reizen. Wanneer is het 

uitbesteden met alle bijbehorende regelgeving, en wanneer is het samen ontwikkelen? 

 

Visievormend versus uitvoerend 

Een behoorlijk aantal van de grotere netwerken waarin de provincie participeert heeft een programmatische en 

uitvoerende vorm en functie. Bij de start van het netwerk wordt een agenda van activiteiten geformuleerd die 

deelnemers van het netwerk in projecten uitvoeren. Een voorbeeld daarvan is Beter Benutten. Voor het 

programma als geheel en de afzonderlijke projecten wordt vooraf de financiering georganiseerd en ze gaan aan 

de slag. Dit type netwerk wordt door de respondenten over het algemeen gewaardeerd om de efficiëntie en 

resultaatgerichtheid.  

 

Wie zien ook netwerken die meer visievormend 

zijn. Dit soort netwerken laten minder snel 

concrete resultaten zien en zijn daardoor vaak 

lastiger te sturen. Binnen de provincie Utrecht zijn 

dit met name netwerken waarin kennis delen 

centraal staat. Goede voorbeelden hiervan zijn de 

kennisdelingsnetwerken vanuit het 

Interprovinciaal Overleg (IPO) of de netwerken 

rondom bodemdaling. Deelname aan de 

bijeenkomsten hebben meestal een wat 

vrijblijvender karakter en de basis van het 

netwerk wordt gevormd door de bijeenkomsten. 

Ook Utrecht Science Park is hier een voorbeeld 

van. Binnen dit netwerk wordt op 5 thema’s 

bekeken wat voor projecten er allemaal zijn van 

waaruit gezamenlijk een visie op de ontwikkeling 

van het gebied wordt gecreëerd. Binnen dit 

netwerk worden verder geen eigen projecten 

gestart, het doel is kennisdeling en visievorming. Respondenten uit het onderzoek waarderen de meer 

visievormende netwerken als platform om nieuwe kennis en contacten op te doen. Ze zijn flexibeler en vragen 

vaak minder inzet of commitment van de deelnemers. Tegelijkertijd is het soms lastig dat er niet altijd concrete 

resultaten zijn die de inzet voor het netwerk gemakkelijk kunnen verantwoorden. 

  

Het Utrecht Science Park/Utrecht Oost is een netwerk bestaande uit 

de provincie, gemeente Utrecht, gemeente de Bilt, Universiteit Utrecht, 
UMCU, Utrechts Landschap, Utrecht Science Park en de U10, een 

samenwerkingsverband van kleine gemeenten in de regio. Het netwerk 

heeft één gezamenlijke ambitie, ´in 2020 biedt Utrecht-Oost een 
internationaal toonaangevend vestigingsmilieu voor het cluster life-

sciences, duurzaamheid en gezondheid’. Het netwerk heeft daarvoor 5 

allianties geformeerd met elk twee alliantieleiders uit twee partijen, 
een bestuurlijk ambassadeur van een andere partijen en twee 

kerngroepleden. Het is een leaderless network: er is niet één partij de 

leider of verantwoordelijk voor het hele netwerk. De alliantieleiders 

zijn verantwoordelijk voor het behalen van resultaten in de allianties. 

Het netwerk Spitsmijden is voortgekomen uit Beter Benutten. Het project  werd gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur 

en Milieu en uitgevoerd door de provincie Utrecht, door het integraal project- en procesmanagement van het project uit te besteden 

aan een marktpartij met een begeleidingsgroep van de betrokken partijen. Dit project is afgerond, maar het netwerk wordt 
momenteel doorgestart. Waar in de eerste fase een duidelijke projectstructuur en landelijke financiering bestond, zit het netwerk nu 

in een fase waarin de provincie graag het netwerk wil uitbouwen met de betrokken overheden en marktpartijen tot een 

innovatienetwerk, gefinancierd door de betrokkenen. 
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Probleemgedreven versus kansgestuurd 

Sommige netwerken zijn ontstaan als gevolg van een duidelijk probleem, waardoor in korte tijd veel inzet wordt 

gepleegd. Andere zijn ontstaan vanuit een mogelijke kans, zonder een direct probleem dat snel opgelost moet 

worden. Hier zien we dat de inspanning over het algemeen lager ligt en het moeilijker is tot concrete resultaten te 

komen. Voorbeelden van het eerste type zijn 

netwerken rondom urgente ruimtelijke opgaven, zoals 

de verbreding van het Lekkanaal in combinatie met de 

erfgoedstatus van de Nieuwe Hollandse Waterline. 

Dat netwerk is ontstaan vanuit de gezamenlijke 

ambitie om de opgave op te lossen.  

  

Andere netwerken kenmerken zich door een 

verbinding rondom kansen, vaak zonder directe 

urgentie in de vorm van een acuut probleem dat moet 

worden opgelost. Een voorbeeld hiervan is het 

netwerk Spitsmijden. Dit netwerk ontstond 

oorspronkelijk op basis van een concreet programma 

rondom spits mijden met financiering van het rijk. Nu 

wordt geprobeerd het netwerk te vervolgen zonder 

financiering, maar met als doel met elkaar innovatieve 

oplossingen te ontwikkelen om zoveel mogelijk automobilisten uit de spits krijgen in de geografische driehoek 

Hilversum, Amersfoort en Utrecht. Dit gaat echter moeizaam, de directe urgentie ontbreekt en er is ook geen 

financiering meer die zo maar beschikbaar is. De financiering moet nu van de deelnemende partijen komen. 

 

6.2 De provincie participeert in alle zes type netwerken  

Alhoewel de netwerken zich niet altijd even goed in één specifiek type laten positioneren, is duidelijk dat de 

provincie in alle typen acteert. 

 

 

Figuur 9: netwerken van de provincie gepositioneerd in de typologie 

De verbreding van het Lekkanaal was een moeizaam 

proces waarbij verschillende belangen van goede 

doorstroom op de vaarroute, de historie van de Hollandse 
Waterlinie en de omgeving maar moeizaam samen 

kwamen. De provincie Utrecht was niet direct 

belanghebbende in het vraagstuk en heeft als 
procesbegeleider alle betrokken partijen uitgenodigd om 

deel te nemen in een tijdelijk netwerk, met als 

gezamenlijke opgave het bedenken van goede oplossingen 
voor de verbreding van het kanaal. Het netwerk kwam tot 

vernieuwende oplossingen en ontwikkelde een sterke 

cohesie.  
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6.3 De rol van de provincie in netwerken is divers 

De provincie bevindt zich vaak in de strategische kern van het netwerk. Daarbij neemt zij ook regelmatig een 

regisserende rol in, wat de partners volgens de respondenten vaak ook verwachten. Soms heeft de provincie 

deze rol vanuit een formele positie, soms vanuit een meer informele positie. De regisserende positie is soms zo 

sterk dat wordt gesteld dat bepaalde netwerken zullen ophouden als er vanuit de provincie geen aandacht, geld 

en/of energie in wordt gestopt. De manier waarop de provincie de regisserende rol invult, verschilt. In sommige 

gevallen is de provincie de voorzitter van een stuurgroep en levert het de secretaris, zoals bij het UVVB. In 

andere gevallen levert de provincie een programmanager, zoals bij Beter Benutten.  

 

In andere gevallen zien we niet zozeer een 

formele leidende rol, maar heeft de provincie 

wel degelijk de regie. Bijvoorbeeld in het 

geval van het netwerk rondom de verbreding 

van het Lekkanaal, waar de provincie 

expliciet de rol van onafhankelijke facilitator 

op zich nam, maar daarmee wel tijdelijk ook 

de regie kreeg bij het doorbreken van een 

probleem. Een ander voorbeeld is Utrecht 

Science Park. Dit is een netwerk zonder 

formele leider, maar wel een netwerk waarin 

de provincie een faciliterende rol heeft en 

daarmee veel invloed kan uitoefenen op het 

netwerk.  

 

Tegelijkertijd zien we ook netwerken waar de 

provincie niet of nauwelijks stuurt, maar een 

van de participanten is. Voorbeelden daarvan 

zijn het netwerk Food Valley en het netwerk 

‘werken in het hart van Nederland’. In deze 

netwerken is de provincie een van de 

deelnemers van het netwerk, zonder bijzondere functie.  

 

6.4 Keuzes over netwerken zijn situationeel en sterk persoonlijk bepaald  

Zoals we in de vorige paragraaf constateerden heeft de provincie vaak een belangrijke rol in de strategische kern 

van een netwerk. Dit is meestal een zeer bewuste keuze. Zo vervullen medewerkers van de provincie in een 

aantal netwerken de rol van secretaris, programmamanager of huisvest de provincie een programmabureau. In 

andere gevallen gebeurt het meer impliciet doordat medewerkers de rol van voorzitter pakken in een netwerk. 

Ook hebben we veel voorbeelden gezien waarin de provincie de meeste middelen beschikbaar stelt aan het 

netwerk. 

 

Tijdens gesprekken met de respondenten hebben wij hen gevraagd hoe zij besluiten over de rol die zij innemen in 

netwerken; op basis van welke argumenten kiezen zij over deelname aan netwerken en de specifieke rol die zij 

daarin innemen? Het is duidelijk dat aan deze keuze een bewuste afweging ten grondslag ligt. Echter, de redenen 

om wel of niet te participeren zijn per deelnemer en per netwerk anders. Voor een deel heeft dat te maken met de 

individuele professional. De ene professional heeft meer ervaring met netwerken en een groter geloof in de 

meerwaarde van deelname in netwerken dan de andere. Het is duidelijk dat zij verschillende afwegingen zullen 

maken wanneer zij gevraagd worden om deel te nemen aan een netwerk. 

Foodvalley is gericht op de ontwikkeling van de regio 
Ede/Veendendaal/Wageningen. Het heeft in feite twee identiteiten 

die door elkaar lopen: 

1. Enerzijds een netwerk rond de oude WGR+ regeling om de 

basisbehoeften van de regio en 8 deelnemende gemeenten 

te dienen.  

2. Anderzijds bestaat een triple helix netwerk tussen 

overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, 

Foodvalley NL. Binnen dit netwerk hebben de overheden 

een faciliterende rol.  
Er zijn verschillende projecten die deelnemers uitvoeren i.s.m. met 

andere partijen. Deze projecten hebben steeds een trekker uit een 
van de acht gemeenten. Financiering gebeurt o.b.v. cofinanciering 

en kleine steun van de provincie Gelderland. Ze komen tezamen in 

het uitvoeringsprogramma, wat gebaseerd is op de strategische 
agenda van de stuurgroep. De provincie Utrecht is geen lid van de 

stuurgroep; zij is participant in het uitvoeringsprogramma.  

 



 
 

33 
 

 

Dit verschil in ‘geloof’ of ‘overtuiging’ is niet beperkt tot professionals. Tijdens de gesprekken hoorden we dat ook 

ambtelijke opdrachtgevers en bestuurders uiteenlopende opvattingen hebben over netwerken. De ene directeur 

lijkt een bijna rotsvast vertrouwen te hebben in netwerken en geeft veel ruimte. Hij/zij is tevreden zolang er 

geleerd wordt. Er zijn ook ambtelijke opdrachtgevers en bestuurders die het werken in netwerken niet of 

nauwelijks waardevol vinden. Zij hebben een duidelijke taakopvatting waarin netwerken minder passen. Een 

dergelijke houding is van grote invloed op de mate waarin ambtenaren in netwerken participeren en daar tijd en 

energie in stoppen. 

 

De afwegingen tot deelname en de wijze waarop zijn ook sterk situationeel ingegeven. Respondenten geven aan 

dat zij in veel gevallen liever een andere rol in het netwerk zouden innemen, maar dat het gegeven de houding en 

rol van andere partners in het netwerk niet mogelijk is. Een van de respondenten uit een netwerk in het ruimtelijk 

domein stelde “een droom is dat het gebied zichzelf zou organiseren. Als alle overheden een handje helpen, 

maar die bijdrage hoeft niet benoemd te worden.” Een andere geïnterviewde zei over netwerken binnen mobiliteit 

“de regie ligt bij de provincie, maar dat proberen we ook breder te krijgen. Dat iedereen zich verantwoordelijkheid 

voelt voor het netwerk.” 

 

6.5 De provincie vindt het lastig netwerken te prioriteren en op waarde te schatten 

Iedere organisatie kent schaarste; schaarste aan uren en capaciteit. Organisaties zullen dan ook moeten 

prioriteren: ze kunnen immers niet alles. Gezien het toenemende strategische belang van netwerken en het 

toenemende aantal netwerken waar de provincie mee geconfronteerd wordt, ontkomt zij er niet aan om keuzes te 

maken en prioriteiten te stellen. Het gaat om een afweging over de vraag in welke netwerken de provincie een 

actieve trekkersrol wil innemen, in welke netwerken zij wil deelnemen als participant en in welke netwerken zij niet 

deelneemt. Met het toenemende belang van netwerken wordt ook de interne afstemming belangrijk. In de 

netwerken vinden activiteiten plaats en worden besluiten genomen die relevant zijn voor meerdere mensen 

binnen de provincie en niet alleen voor diegenen die direct in het netwerk zijn betrokken. Kortom: het toenemende 

belang van netwerken leidt tot een groot aantal organiseervraagstukken. 

 

In sommige gevallen zien we dat ambtenaren een wel overwogen afweging maken en intern afstemmen. 

Ambtenaren die betrokken zijn in een netwerk stemmen daarover regelmatig af met hun opdrachtgever, 

betrekken collega’s in het netwerk en weten hoe zij andere collega’s op de hoogte kunnen houden. Ook de 

afweging om deel te nemen in het netwerk en daarin een actieve rol in te nemen, is expliciet gemaakt. In andere 

gevallen gebeurt dit echter mondjesmaat. We hebben voorbeelden gezien van netwerken waarin ambtenaren 

betrokken zijn zonder dat anderen dat weten of zonder dat het bij een opdrachtgever duidelijk is waarom er 

precies deelgenomen wordt. Een ander voorbeeld is een netwerk waar de precieze aanleiding tot deelname 

onduidelijk lijkt te zijn. Tevens bleek het bij een netwerk nodig te doorgronden wat er feitelijk binnen het netwerk 

gebeurt, wie allemaal vanuit de provincie betrokken zijn en wat er voor de provincie ‘te halen valt’. Een ander 

voorbeeld is een netwerk waarin de betrokken professional niet of nauwelijks communiceert met de 

leidinggevende over deelname aan een netwerk. De professional zelf vindt deelname aan het netwerk heel 

belangrijk, maar de leidinggevende denkt daar anders over. 

 

Wat duidelijk wordt in alle gesprekken die we hebben gevoerd, is dat het delen van afwegingen over individuele 

netwerken heen en tussen netwerken niet of maar zeer mondjesmaat gebeurt. De provincie heeft geen manieren 

of werkwijzen om over de verzameling van netwerken heen, overzicht te houden, deze ten opzichte van elkaar te 

prioriteren en eventueel, waar nodig, te kiezen. Een instrument als een (portfolio-)overzicht waarin de voor de 

provincie belangrijke netwerken in kaart zijn gebracht, hebben we niet aangetroffen.  
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6.6 Werken in netwerken vraagt een eigen vorm van sturing 

Een organisatie als de provincie is georganiseerd rondom herhaling en repeteerbaarheid. De interne structuur is 

dusdanig ingericht dat ambtenaren zo efficiënt en effectief mogelijk hun werk kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd 

merken we dat netwerken heel divers zijn en dat ieder netwerk weer haar eigen vraagstuk oproept. Dat betekent 

dat netwerken anders zijn en een andere vorm van sturing vragen. Een voorbeeld werd gegeven tijdens één van 

onze gesprekken. De respondent stelde dat de onderwerpen die in netwerken worden besproken regelmatig 

multidisciplinair van aard zijn. Het betreft onderwerpen die niet passen binnen één domein. Een voorbeeld van 

een dergelijk inhoudelijk onderwerp is bodemdaling. Bodemdaling raakt disciplines zo divers als ruimtelijke 

ordening, natuur, landbouw, economie en infrastructuur. Dit multidisciplinaire karakter maakt dat inhoudelijke 

besluitvorming nooit geïsoleerd binnen één afdeling kan worden uitgevoerd. Er zijn immers meerdere disciplines 

bij betrokken. Dergelijke besluiten blijken in de provincie lastig te nemen. Volgens een andere respondent kan het 

zomaar gebeuren dat een besluit wat voor buitenstaanders in het netwerk een vrij eenvoudig besluit lijkt, 

helemaal tot het niveau van directeuren of bestuurders moet worden geëscaleerd. Met als gevolg het niet halen 

van de in het netwerk afgesproken besluittermijnen.” We hebben een termijn van 8 weken waarin we antwoord 

kunnen geven. Ons optreden in netwerken is problematisch als we die termijn niet kunnen waarmaken, dan kan 

het netwerk niet verder.” 

 

Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat werken in netwerken anders is en wellicht een eigen vorm van sturing 

vraagt, ontstaat bij de interactiegerichte netwerken. Dit type netwerk kan soms zeer effectief zijn en tot 

interessante coalities leiden, maar de waardering en legitimering van deze netwerken blijkt lastiger te zijn dan bij 

opgavegerichte netwerken. Het is immers niet evident wat ze de provincie opleveren. Voorbeeld hiervan zijn 

Utrecht Oost/Utrecht Science Park en de netwerken rondom bodemdaling. Vanuit bestuurders worden vragen 

gesteld over de inspanningen en de resultaten die deze inspanningen opleveren en dat is in deze netwerken a 

priori nauwelijks mogelijk. Zoals een van de respondenten het mooi verwoorde ‘het legitimeren van de netwerken 

is een ding, je wordt afgerekend op concrete resultaten’. Als deze concrete resultaten a priori niet of nauwelijks 

benoemd kunnen worden, is de kans dat betrokkenheid in het netwerk wordt gezien als hobbyproject en het 

betreffende netwerk wordt bestempeld als praatclub.  

  

Ook de rol van de ambtelijk opdrachtgever in netwerken wordt verschillend ingevuld en vraagt soms aanpassing. 

In bepaalde domeinen is de ambtelijk opdrachtgever zelf betrokken in het netwerk en/of is inhoudelijk expert en 

weet het netwerk op waarde te schatten. In dergelijke gevallen horen wij dat opdrachtgeverschap en de 

wisselwerking met de interne opdrachtnemer van toegevoegde waarde is. In andere gevallen is dat minder het 

geval. Respondenten melden in deze gevallen dat ze weinig ondersteuning ondervinden van de interne 

opdrachtgever. De opdrachtgever staat op een te grote afstand. Bewaking van de voortgang en bijsturing van de 

activiteiten van de ambtenaar in een netwerk vindt dan niet of nauwelijks plaats.  

 

Tot slot kent de provincie een paar regels die soms op gespannen voet staan met het werken in netwerken. Een 

voorbeeld zijn de aanbestedingsregels. De provincie dient zich te houden aan de aanbestedingsregels en dat 

betekent onder meer dat bepaalde informatie niet zomaar gedeeld kan worden met een selectie van partijen. Een 

ander voorbeeld dat tijdens de interviews ter sprake kwam, waren de interne regels voor inhuur. Deze regels 

maken het volgens een respondent lastig medewerkers voor een netwerk in te huren, zodat zij het netwerkbureau 

kunnen bemensen en het netwerk ondersteunen. 

 

6.7 Niet alle werkzaamheden van de provincie laten zich uitvoeren in netwerken 

Bij veel werkzaamheden wordt de provincie geconfronteerd met het toenemende belang van netwerken. Bij het 

uitvoeren van projecten en programma’s, bij het uitvoeren van standaardprocessen, in de uitvoer van beleid en in 

de ontwikkeling van beleid. Op alle niveaus en in bijna alle processen heeft de provincie te maken met 

stakeholders die elkaar in netwerken ontmoeten en werkzaamheden organiseren. Dat betekent dat bijna iedere 

ambtenaar in meer of mindere mate te maken heeft met netwerken en daar handelingsrepertoire voor zal moeten 
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ontwikkelen. Ook bij vergunningverlening zal een ambtenaar gevoel moeten hebben dan wel ontwikkelen voor het 

werken in netwerken. 

 

Dit betekent echter niet dat alle werkzaamheden van de provincie in netwerken worden uitgevoerd. 

Vergunningverlening blijft als specifieke taak ongeveer hetzelfde als een aantal jaren geleden. De ambtenaar zal 

op basis van een set aan criteria of overwegingen bepalen of een vergunning verleend wordt of niet. De 

aanwezigheid van netwerken doet daar niet zoveel aan af. Bepaalde werkzaamheden laten zich zelfs slecht 

organiseren in netwerken. We nemen hiervoor aanbestedingen als voorbeeld. Het opzetten van een 

aanbesteding laat zich slecht organiseren in een netwerk. De aanbestedingsregels lijken immers in strijd met het 

meer open en transparante karakter van netwerken. 

 

Kortom: iedere professional, ambtelijk opdrachtgever en bestuurder van de provincie ervaart de gevolgen van 

netwerken. Om die reden is het werken in netwerken niet beperkt tot een specifieke groep medewerkers, maar 

van belang voor iedereen binnen alle lagen en directies van de provincie. Echter, er blijven voldoende 

werkzaamheden en werkprocessen bestaan die niet in netwerken worden uitgevoerd en die andere principes 

vragen dan het werken in netwerken. 
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7 Aanbevelingen 
 

De provincie heeft veel ervaring met netwerken en acteert in zeer diverse netwerken. Soms gaat dat goed, soms 

gaat dat minder goed. Soms besluit de provincie deel te nemen aan netwerken, op bepaalde momenten kiest zij 

daarin een actieve rol en soms wordt besloten dat het netwerk niet relevant is en neemt de provincie niet deel. In 

dit hoofdstuk doen wij een aantal aanbevelingen die de provincie kunnen helpen om als organisatie effectiever te 

werken in netwerken. 

 

7.1 Kennis en ervaring met netwerken is aanwezig, maar moet beter gedeeld worden 

Tijdens onze gesprekken hebben we gezien dat de professionals van de provincie veel kennis en ervaring 

hebben met netwerken en heel bewust zijn van hun betrokkenheid en deelname aan netwerken. Ze zijn al ruime 

tijd betrokken in een groot aantal heel diverse netwerken. Het lijkt erop dat de provincie voldoende professionals, 

ambtelijk opdrachtgevers en bestuurders heeft met relatief veel kennis en ervaring met het werken in netwerken. 

Tegelijkertijd begrijpen wij uit de interviews dat er geen specifieke aanpak, platform of structuur is waarop 

medewerkers hun kennis en ervaring met het werken in netwerken delen met andere medewerkers. Er wordt 

onderling wel kennis gedeeld, maar niet op vaste basis. Gezien het feit dat de provincie steeds meer 

geconfronteerd wordt met netwerken, zou structurele kennisdeling over het werken in netwerken een logische 

stap zijn. 

 

7.2 Netwerken vragen specifieke competenties, vaardigheden, houding en gedrag 

Voor de provincie is het werken binnen netwerken steeds belangrijker geworden. Er zijn meer vraagstukken die 

worden opgepakt binnen netwerken en deelname wordt intensiever. Sommige respondenten geven aan dat zij 

eigenlijk al hun tijd ‘buiten’ en vaak in netwerken besteden. Andere medewerkers zullen dat mogelijk niet zo sterk 

hebben, maar ook zij zullen steeds meer te maken hebben met netwerken. Dat leidt tot allerlei nieuwe dilemma’s 

en uitdagingen voor de provincie als organisatie en de individuele deelnemers.  

 

Netwerken werken anders dan hiërarchische organisaties. Participatie in netwerken is veelal vrijwillig en over het 

algemeen vluchtiger dan in organisaties. Daarnaast hebben partijen in netwerken over het algemeen geen 

hiërarchische verhouding waarin één partij positiemacht heeft en de ander kan aansturen. Deze twee 

ingrediënten leiden tot een dynamiek die wezenlijk anders is dan de dynamiek in een organisatie of in 

samenwerking met een gebonden partij. Eerder hebben wij ook gezien dat deelnemers aan netwerken moeten 

(leren) omgaan met het gegeven dat participatie in netwerken soms conflicteert met de systemen en processen 

binnen de provincie.  

 

De specifieke kenmerken van netwerken en de spanning met de systemen van de provincie, maken dat 

specifieke competenties, vaardigheden en houding & gedrag nodig zijn. Dit kwam tijdens een aantal interviews 

zeer uitgebreid aan bod en het is duidelijk dat dit een punt van aandacht is. Desondanks zijn de vaardigheden op 

zichzelf niet heel uitzonderlijk. Op basis van de interviews zijn we tot de volgende competenties gekomen: 

 Lef: ambtenaren, opdrachtgevers en bestuurders hebben lef nodig om te opereren in netwerken en 

soms in te gaan tegen de systemen en werkwijzen in de provincie. 

 Draagvlak creëren en relevatie kunnen uitleggen. Deze vaardigheid heeft sterke samenhang met het 

voorgaande punt. Het gaat erom intern en extern draagvlak te kunnen creëren over het netwerk; waarom 

is het belangrijk en waarom is betrokkenheid van stakeholders cruciaal? 

 Professionaliteit: als ambtenaar gelden specifieke mores over wat je wel en niet publiekelijk kunt zeggen. 

Ook rondom besluitvorming geldt een duidelijke verhouding tussen het ambtelijke apparaat en de 

politiek. In netwerken moeten ambtenaren een hoge mate van professionaliteit over hun eigen rol 

nastreven. 
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 Relaties zien en herkennen en netwerken met elkaar kunnen verbinden. Netwerken bestaan bij gratie 

van verbinding. Dat vraagt om twee vaardigheden. Enerzijds het zien van nuttige relaties voor de eigen 

praktijk en anderzijds het in staat zijn om die relatie te benutten door je ermee te verbinden. Dat kan 

zowel op persoonlijk niveau als op organisatie- of netwerkniveau. 

 Over schuttingen heen kijken. Netwerken zijn vaak een minder voor de hand liggende keuze om een 

opgave aan te pakken. Het vraagt al snel om iets anders dan men gewend is, bijvoorbeeld andere 

methodieken en onbekende mensen. Dan is het nodig open te staan voor dat onbekende en over de 

schutting heen mogelijkheden te zien. 

 Goed communiceren. Doordat netwerken relatief ingewikkeld, onbekend en divers kunnen zijn ligt 

spraakverwarring op de loer. In een netwerk werk je bovendien met mensen die elkaar niet altijd goed 

kennen en die te maken hebben met een achterban die ook op de hoogte wil zijn van de gebeurtenissen 

in het netwerk. Werken in netwerken vraagt dan ook om heldere en regelmatige communicatie. 

 Verbindingen leggen met anderen. Netwerken, net als organisaties, bestaan in essentie altijd uit relaties 

tussen mensen. Het zijn vaak relaties die nog in de kinderschoenen staan en waar niet altijd de tijd is om 

veel te investeren in het elkaar leren kennen. Om goed samen te werken in een netwerk is het dan ook 

nodig om snel een verbinding aan te kunnen gaan. 

 Tactisch en strategisch met elkaar kunnen verbinden. In een netwerk is enig tactisch en strategisch 

vernuft nuttig; het is vaak nodig om in een relatief korte tijd resultaat te boeken. Snel inzicht in de te 

zetten stappen en met wie te verbinden, helpt daarbij.  

 

Het helpt om als organisatie gezamenlijk naar deze vraagstukken te kijken. Je kunt van elkaar leren en 

gecoördineerd en betrouwbaar te werk gaan. Op dit moment gebeurt dit, zo hebben we begrepen, mondjesmaat. 

We hebben gemerkt dat medewerkers van de provincie op dit moment weinig aandacht voor de ontwikkeling van 

dit type competenties en vaardigheden ervaren. Zo begrepen we dat er geen duidelijke rolomschrijvingen zijn die 

passen bij dit type medewerker, het zou helpen om de rolomschrijving van de grenswerker aan te scherpen. Ook 

zijn er in hun beleving weinig trainingen of andere vormen van leren die nuttig zijn en passen bij 

netwerkvraagstukken. Er is wel afstemming, maar vooral ad hoc en veelal door medewerkers zelf geïnitieerd. 

Wanneer werken in netwerken een core competentie van de provincie wordt, of al is, dan is het nodig om de 

bijbehorende vraagstukken gestructureerd aan te pakken en te delen. Alleen dan kan de nieuwe werkwijze in de 

haarvaten van de provincie komen. 

 

7.3 Een generiek afwegingskader voor besluitvorming over netwerken is een illusie 

We hebben op veel verschillende plaatsen aangegeven dat netwerken heel divers zijn en dat betrokkenheid sterk 

situationeel bepaald is. Dat maakt dat een generiek afwegingskader rondom besluitvorming onmogelijk is. Er zijn 

simpelweg te veel variabelen die een rol spelen bij de besluitvorming, waardoor je niet kunt werken vanuit een 

logisch stappenplan. Als we spreken over besluitvorming dan bedoelen we besluiten over deelname, intensivering 

of stopzetten van huidige deelname aan bestaande netwerken, het opzetten van een netwerk door de provincie 

en over de precieze rolinvulling van de provincie in netwerken. 

 

Als we kijken naar variabelen die een rol spelen, dan zien we meerdere categorieën. Zo is het van belang te 

weten of het thema van een netwerk raakt aan één van de kerntaken van de provincie. Indien dat het geval is, zal 

de provincie immers eerder een logische rol hebben en willen participeren dan wanneer dat niet het geval is. Het 

gaat ook over de andere partijen die in het netwerk participeren en de mate waarin zij van belang zijn voor de 

provincie. Een derde categorie is de bestuurlijke betrokkenheid: zijn bestuurders van de provincie betrokken in 

het netwerk? Het gaat daarnaast ook over de haalbaarheid van de realisatie van een opgave als het een 

opgavegericht netwerk is. Daarbij komt de beschikbare capaciteit in de provincie, het verwachte rendement van 

participatie door de provincie, etc. Kortom: er zijn veel variabelen die van belang zijn, zonder dat die automatisch 

leiden tot een eenduidig antwoord op de vraag of deelname gewenst is. Het zijn geen onderwerpen waarop 

eenduidige antwoorden mogelijk zijn en waarbij de optelsom leidt tot een eenduidige uitkomst. Een generiek 
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afwegingskader is dan ook niet te maken, daarvoor bestaat er te veel dynamiek, is er te veel afhankelijkheid en 

zijn er te vaak en te veel veranderende omstandigheden. 

 

7.4 Een proces van continue interactie & oordeelsvorming is nodig 

Tegelijkertijd leidt het toenemende strategische belang van netwerken voor de provincie ertoe dat besluitvorming 

over deelname meer moet zijn dan een afweging van de individuele professional. Hoe groter het strategische 

belang, hoe meer de besluitvorming over deelname ook een strategisch besluit is. Daarnaast spelen interne 

vraagstukken als capaciteit: de provincie kan onmogelijk in alle netwerken in de provincie Utrecht participeren. 

Deze constatering leidt ertoe dat we aan de ene kant moeten stellen dat een generiek afwegingskader niet 

bestaat, maar ook dat een afweging rond netwerken meer moeten zijn dan een individuele overweging. 

 

Een oplossing is een generieke spelregel te introduceren, namelijk dat betrokkenen bij de besluitvorming over 

netwerken elkaar opzoeken om met elkaar een proces van continue interactie en oordeelsvorming te organiseren. 

Hierbij gaat het erom dat de in het netwerk betrokken professionals in gesprek gaan met hun ambtelijke 

opdrachtgevers, en mogelijk ook bestuurders, om te besluiten wat de toegevoegde waarde is van deelname. Dat 

gesprek vindt niet eenmalig plaats. In de tijd kunnen immers wijzigingen optreden in de belangen van de 

provincie, de inhoud van het netwerk en/of de betrokkenheid van andere partijen in het netwerk. Door het gesprek 

periodiek te agenderen en te voeren, houden de betrokken professionals, ambtelijk opdrachtgevers en 

bestuurders elkaar op de hoogte van ontwikkelingen, kunnen zij hun gedrag op elkaar afstemmen en kunnen zij 

genomen besluiten heroverwegen. Daarmee wordt de kans vergroot dat deelname aan netwerken voor de 

provincie meerwaarde heeft. 

 

7.5 Er zijn een aantal betekenisvolle vragen te formuleren 

De interactie en oordeelsvorming zijn gebaat bij een aantal vooraf bepaalde, betekenisvolle vragen. Door het 

vaststellen van een aantal standaardvragen die mensen binnen de provincie elkaar stellen en waar men elkaar op 

kan bevragen ontstaat meer bewustzijn en inzicht bij professionals, opdrachtgevers en bestuurders. Het gaat dan 

om het bewustzijn dat het werken in netwerken een activiteit is die voor de hele organisatie van strategisch 

belang is en dat deelname een serieuze afweging is. Daarnaast leidt het tot een gedeelde aanpak en een 

gedeeld perspectief op netwerken. Kortom: het leidt tot meer professionaliteit ten aanzien van het werken in 

netwerken.  

 

 

Figuur 11: Een proces van betekenisvolle vragen 

 

In figuur 11 hebben wij een aanzet gegeven voor een beperkt aantal betekenisvolle vragen die gesteld kunnen 

worden bij het maken van afwegingen over de deelname aan netwerken. Dat kan zowel vooraf aan deelname, als 

gedurende de deelname aan een netwerk, bij wijze van evaluatie. Immers, niet alleen vooraf is een goede 

afweging nodig, ook gedurende de deelname aan een netwerk is voortdurende evaluatie nodig om de waarde van 
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de deelname aan een netwerk blijvend te monitoren en die deelname bij te sturen. Dit overzicht is een voorbeeld 

en zou door de provincie verder uitgewerkt en vervolgens geïmplementeerd kunnen worden.  

 

7.6 Effectiever opereren in netwerken vraagt vertrouwen en frequente communicatie 

Om continue interactie en oordeelsvorming op basis van een beperkte set aan betekenisvolle vragen mogelijk te 

maken is het creëren van een veilige omgeving een voorwaarde. We bedoelen dan een omgeving waarin 

medewerkers met opdrachtgevers en/of bestuurders in gesprek willen gaan om deelname aan netwerken te 

bespreken en in alle openheid tegen het licht te houden. De gesprekken tijdens ons onderzoek geven aanleiding 

om te constateren dat er op het gebied van open communicatie over netwerken nog wel verbetermogelijkheden 

zijn binnen de provincie. We denken dan bijvoorbeeld aan het geven van een plek aan netwerken in de reguliere 

management- en waarderingsgesprekken. Aanvullend daarop werd ook geconstateerd dat de kans aanwezig is 

dat de aanpak van continue interactie en oordeelsvorming wordt bemoeilijkt door de rigide overlegschema’s die 

bij besluitvormingsprocedures binnen de provincie worden gehanteerd. Het zoeken naar ruimte binnen deze 

schema’s en procedures zal het creëren van continue interactie en oordeelsvorming gaan helpen. 
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Bijlage 1: Lijst met geïnterviewde mensen 
 

Wij hebben in totaal vijftien interviews gehouden, waarvan elf interviews in de eerste ronde en vier interviews in 

de tweede ronde. In onderstaande tabel staan de namen van de mensen die we hebben gesproken. 

 

Tabel 1: Lijst met geïnterviewde mensen 

Naam Eerste en/of tweede ronde interviews 

Bertus Cornelissen Eerste en tweede ronde 

Christa Docter  Eerste en tweede ronde 

Bart Althuis Eerste en tweede ronde 

Erik de Boer Eerste en tweede ronde 

Michiel Linskens Eerste en tweede ronde 

Marielle Hoefsloot Eerste ronde 

Annelies Camping Eerste ronde 

Aart Kees Evers Eerste ronde 

Gerard Oolbekkink Eerste ronde 

Gerdien Bathoorn Eerste ronde 

Derk Dohle Eerste ronde 

Hugo Jungen Tweede ronde 
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Bijlage 2: Samenstelling leernetwerk 
 

Gedurende het onderzoek hebben bijeenkomsten plaatsgevonden met het leernetwerk. Het leernetwerk 

veranderde gedurende het onderzoek van samenstellingen. De onderstaande tabel bevat de namen van mensen 

die op enig moment lid waren van het leernetwerk. 

 

Tabel 2: Lijst met deelnemers aan het leernetwerk 

Naam 

Bertus Cornelissen 

Christa Docter  

Bart Althuis 

Erik de Boer 

Michiel Linskens 

Marielle Hoefsloot 

Annelies Camping 

Aart Kees Evers 

Gerard Oolbekkink 

Gerdien Bathoorn 

Derk Dohle 

Hanneke Mertens 

 
 

 

 




