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Mijn  interesse in de wetenschap begon al op jonge leeftijd. Ik was geïntrigeerd 
door een prachtig boek van Emile Durkheim, ‘Suicide’. Hij was socioloog en 
deed onderzoek naar sociale cohesie in het kader van de overgang naar de moder-
ne samenlevingen. Wat ik zo intrigerend aan het boek vind, is dat 
in de tijd waarin hij leefde - Durkheim werd geboren op 15 april 1858 en overleed 
op 15 november 1917 - hij onderzoek deed aan de hand van de toen aanwezige 
statistische data zonder computer en zonder rekenmachine. Durkheim ontdekte 
dat zodra sociale cohesie in samenlevingen ontbreekt, deze zullen vervallen in 
anomie. Hij bedoelde daarmee dat een samenleving zonder waarden en stan-
daarden uiteenvalt en er strijd tussen groepen van mensen ontstaat om elkaars 
waarden en normen. Sociale cohesie noemt hij met een toepasselijk begrip 
conscience collective, collectief bewustzijn. Anomie was volgens Durkheim te 
wijten aan het afbrokkelen van de sociale cohesie. Het gevolg van anomie is dat 
individuen niet in staat zijn waarden en normen in hun identiteit te verankeren. 
Durkheim ontdekte dat naarmate de sociale cohesie in samenlevingen minder 
aanwezig is, er meer zelfmoorden werden gepleegd en daar waar de sociale cohe-
sie het sterkst is, het minst. ‘Egoistic suicide’ was volgens Durkheim te wijten 
aan het afbrokkelen van de sociale cohesie. Hij identificeerde naast de egoïsti-
sche ook de zogenaamde anomische zelfmoorden. 

Dat de thematiek van sociale cohesie en het afbrokkelen van waarden en stan-
daarden ook op dit moment actueel is kunnen we iedere dag waarnemen. In 
Nederland zijn 295.3261 mensen lid van een politieke partij. Dit is een percenta-
ge van slechts 1,7 procent van de in totaal 16.907.3052 Nederlanders. Ook blijkt 
dat het kerkbezoek drastisch afneemt. Van de volwassen Nederlandse bevolking 
geeft een krappe meerderheid van 54 procent in 2012 aan godsdienstig te zijn. 
In 1999 was dat nog 60 procent3.  

1 Rijksuniversiteit Groningen, 7 maart 2015
2 CBS 7 maart 2015
3 CBS 7 maart 2015
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Waar kunnen we nog in geloven en naar streven in een samenleving waar ieder-
een gelijk lijkt en alles zo ongeveer ter discussie kan worden gesteld? De kaders 
ontbreken en er wordt daardoor nauwelijks onderscheid gemaakt tussen roepers 
en degenen die experts zijn op hun gebied. En wat betekent gebrek aan sociale 
cohesie voor de wijze waarop wij organiseerprocessen binnen en tussen  organi-
saties inrichten? 

Ik ben vereerd en bevoorrecht dat ik in deze oratie ten overstaan van u allen 
mijn visie op het thema complexe samenwerkingsprocessen uiteen mag zetten. Het 
is een combinatie van de inzichten opgedaan uit de theorie, op de universiteit, 
maar ook in de praktijk als reflective practitioner, over de wijze waarop complexe 
samenwerkingsprocessen kunnen uitmonden in waardescheppende handelin-
gen. Om dit te kunnen doen, schets ik in deze oratie het kader waarbinnen ons 
handelen plaatsvindt en hoe ordeningsprincipes die wij allen in ons hoofd heb-
ben leiden tot manieren van denken, spreken en handelen. Manieren van han-
delen hebben zich zowel in de theorie als in de praktijk geworteld in concrete 
door de mens geproduceerde organisatievormen. Vervolgens geef ik aan waarom 
de huidige organisatievormen aan verandering onderhevig zijn, waarom samen-
werking onvermijdelijk is en welke nieuwe coördinatiemechanismen daarvoor 
nodig zijn. 
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Om vragen die samenhangen met complexe samenwerkingsvraagstukken te 
kunnen beantwoorden, is het van belang u een beeld te geven van de principes 
van waaruit wij in onze westerse samenleving onze organisaties hebben 
georganiseerd. Burell en Morgan (1979) hebben een model ontwikkeld dat 
weergeeft  welke ordeningsprincipes, of paradigma, ten grondslag liggen aan 
alles wat door mensen is gemaakt (artefacten), dus ook organisaties. In dit model 
worden vier vragen aan de orde gesteld, namelijk:

• Wat is de aard van de werkelijkheid? (ontologie) 
• Hoe krijgen wij kennis over deze werkelijkheid? (epistemologie)
• Wat is de visie op het menselijk gedrag? (determinisme versus voluntarisme) 
• Hoe gaan wij informatie over deze werkelijkheid verzamelen? (methodologie)

Aan het model heb ik zelf een element toegevoegd, namelijk:
• Welke taal, actie en gedrag vloeien hieruit voort? (van belang voor het 

ontstaan van artefacten) 

Ontologie betekent dat wij ons afvragen of  taal een spiegel van de werkelijkheid 
vormt of dat taal een middel is om de werkelijkheid te construeren. 
Epistemologie betekent dat wij ons afvragen of wij de werkelijkheid kunnen 
meten en in hoeverre dat zin heeft.  Voluntarisme en determinisme betekenen 
dat wij ons afvragen of wij mensen eigenlijk wel een vrije wil hebben. Wordt 
ons gedrag bijvoorbeeld gedetermineerd door allerlei biologische processen of 
juist bepaald door de context waarbinnen wij leven? Methodologie geeft aan hoe 
wij het best informatie of data kunnen verzamelen. Als wij data verzamelen 
volgens allerlei protocollen, kunnen wij dan los van de context de werkelijkheid 
voorspellen of moeten we data uit de eerste hand verzamelen, dus binnen de 
context, om iets zinnigs te kunnen zeggen over hetgeen zich afspeelt in die 
context? Uiteindelijk kunnen we de ontologische, epistemologische en 
methodische uitersten samenvatten met de begrippen objectief en subjectief. 
Met objectief onderzoek proberen we causale verbanden te ontdekken tussen 
variabelen. Met subjectief onderzoek proberen we op hermeneutische wijze 
verklarende patronen te ontdekken tussen concepten, parameters of variabelen. 
Natuurlijk is het van belang dat reflective practitioners een brug slaan tussen de  
in de wetenschap vaak onoverbrugbare of zoals u wilt incommensurabele 
uitgangspunten. 
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In de praktijk betekent dit extreme verschil in uitgangspunten dat wetenschappers 
grote meningsverschillen hebben over de vraag wanneer een onderzoek wel of niet 
objectief is. Is een onderzoek alleen objectief als er een steekproefomvang van 100 res-
pondenten is en er statistisch causale verbanden kunnen worden aangetroffen? Of zijn 
causale verbanden los van hun context juist onzin, omdat onderzoek nooit los gezien 
kan worden van de context van degenen die worden onderzocht? Zelf denk ik dat het 
kunnen combineren van beide typen onderzoek voor reflective practioners van onschat-
bare waarde is.

Incommensurabiliteit en de rol van de ‘reflective practitioner’
Binnen de universiteit lijken de aanhangers van deze subjectieve en objectieve 
werelden incommensurabele standpunten in te nemen. Het zijn bij uitstek de 
reflective practitioners die ernaar streven deze werelden met elkaar te verbinden 
door middel van het aannemen van een reflectieve houding tijdens het werken 
in de praktijk. Een reflectieve houding wil zeggen dat de acterende mens zich 
bewust is van het eigen perspectief en het gegeven dat onderzoek en het werken 
in de praktijk doorgaans politiek en retorisch beladen zijn. Dit gegeven bepaalt 
de eigen interpretatie van sociale fenomenen. Hierdoor wint het zogenaamde 
mixed methods-onderzoek, waarin oog is voor zowel de objectieve als de 
subjectieve sociale fenomenen, steeds meer terrein. In onderstaand voorbeeld 
zal ik toelichten waarom dat zo is.

Onlangs heb ik een onderzoek begeleid naar het verloop van 50 casussen huiselijk 
geweld in een database van 700 casussen van de Mutsaersstichting. Bij sommige van 
deze casussen waren 26 verschillende langs elkaar heen werkende instanties betrokken 
over een tijdsbestek van één jaar. Uit het onderzoek blijkt het patroon dat wanneer alle 
gezinsleden (pleger, slachtoffer en kinderen) hulpverlening ontvangen volgens een geza-
menlijk plan van aanpak, de kans dat de relatie tussen pleger en slachtoffer na een jaar 
in stand is acht maal zo groot is vergeleken met een casus waar geen driesporenbeleid 
is uitgezet. Wat bovendien blijkt is dat naarmate er meer hulpverleners over de vloer 
komen, de kans op een extra melding van geweld met factor 1,17 toeneemt. Dat wordt 
ineens een aanzienlijk getal met 26 verschillende hulpverleners die zich met dezelfde 
familie bemoeien. Het inzicht waarom dat zo is, blijkt uit het gegeven dat er tevens 33 
interviews zijn gehouden met plegers, slachtoffers en hulpverleners. Uit dat onderzoek 
blijkt dat hulpverleners compleet langs elkaar heen werken en soms nog sterkere terreur 
uitoefenen op het gezin dan de pleger van het huiselijk geweld. Meten is dus juist niet 
altijd weten. Voor het verkrijgen van inzicht is het nodig dat de onderzoekers naar de 
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bron gaan. Dus juist het combineren van de objectieve en subjectieve paradigma’s is 
voor reflective practitioners belangrijk om overzicht én inzicht te krijgen.
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Om aan te geven hoe de verschillende ordeningsprincipes hebben geleid tot 
verschillende visies op en het tot stand komen  van organisaties put ik uit het 
werk van Hatch (1997). Zij geeft in haar werk aan dat de wijze waarop organi-
saties zich hebben ontwikkeld, wordt geïnspireerd door de van de ordenings-
principes afgeleide disciplines die op een bepaald moment van belang zijn. 
De klassieken benaderen organisaties als gefragmenteerde mechanische, bijna 
machineachtige concepten. Het gaat binnen deze metafoor om eenduidigheid en 
structuur waarbinnen aansturing van mensen  belangrijk is en waarbij mensen 
een ondergeschikte rol spelen. De aansturing en controle van organisatieonder-
delen vinden plaats doordat een organisatie wordt gezien als een aantal losstaan-
de onderdelen. 

Stelt u zich een fabriek voor waar fietsen worden geproduceerd en de nadruk ligt 
op productieaantallen. Om hoge productieaantallen te kunnen realiseren wordt het 
arbeidsproces gefragmenteerd naar de verschillende te produceren fietsonderdelen. 
Werkzaamheden worden opgeknipt in simpele overzichtelijke taken met een 
routinematig karakter. Dit type organisatie is geschikt voor het produceren van grote 
aantallen relatief eenvoudige producten binnen een voorspelbare omgeving. Het is 
echter nauwelijks flexibel en minder goed in staat om snel te reageren op complexe 
vraagstukken en veranderingen in de omgeving.

De systeemtheoretici beschouwen organisaties als één geheel; een verzameling 
die meer is dan de som der delen. Samenhang van de verschillende onderdelen 
is van groot belang omdat de onderdelen elkaar beïnvloeden. Bovendien staat 
volgens de systeemdenkers, in tegenstelling tot de klassieke denkers, de 
organisatie in verbinding met haar omgeving.  
 
In de jaren vijftig van de vorige eeuw ontstond door de toenemende concurrentie 
en welvaart het besef dat organisaties snel op veranderingen in de omgeving 
moesten kunnen reageren. Consumenten wilden niet alleen gewone zwarte heren- 
of damesfietsen, maar ook gekleurde racefietsen, stadsfietsen, sportfietsen en 
kinderfietsen. Binnen de fietsenfabriek ontstonden samenhang en afhankelijkheid 
tussen de verschillende medewerkers van de verschillende productielijnen. De som werd 
ineens meer dan de afzonderlijke delen.   
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De organisatie als symbolisch interactionistische metafoor ontstond vanuit het 
besef dat een organisatie een sociaal construct is dat samenhangt met de wijze 
waarop ze door haar omgevingen  en medewerkers wordt geïnterpreteerd.  

De fietsenfabriek kreeg niet alleen te maken met interne samenhang, maar werd 
gedwongen ook steeds meer rekening te houden met zijn medewerkers, zijn klanten 
en de concurrentie. De welvaart nam toe en de medewerkers kregen steeds meer vrije 
tijd. De bestuurders van de fietsenfabriek moesten ervoor zorgen dat de medewerkers 
zich konden identificeren met het bedrijf, omdat zij niet alleen medewerkers waren 
maar ook vader, moeder, lid van de sportclub, op vakantie gingen, maar ook mogelijk 
lid waren van de ondernemingsraad of een politieke partij. Dit had tot gevolg dat 
zij minder met hun hoofd bij het bedrijf waren, omdat hun gedachten ook in beslag 
genomen werden door talrijke andere zaken. Leiderschap en visie werden daarom 
belangrijk voor de verankering van de persoonlijke doelen van medewerkers in het 
beleid van de organisatie, het eerdergenoemde collectieve bewustzijn. Daarnaast nam 
de concurrentie toe en moest de fietsenfabriek aan reclame en marketing gaan doen 
om zich van andere fietsenfabrieken te kunnen onderscheiden en op te vallen bij zijn 
potentiële klanten. Met andere woorden: een fiets wordt een complex product. Mensen 
kopen geen fiets meer, maar een vervoermiddel en een vervoergevoel, een uiting van 
hun persoonlijkheid.

De metafoor van de postmoderne organisatie betekent dat een organisatie gezien 
kan worden als een verzameling individuen die gezamenlijk de organisatie vor-
men met de nadruk op diversiteit. Dit ordeningsprincipe sluit overigens aan 
bij het subjectieve ordeningsprincipe zoals zojuist besproken. Binnen het post-
modernisme treffen we een aantal interessante stromingen aan. Het postmo-
dernisme, waarbij de nadruk ligt op diversiteit. Het sociaal constructionisme, met 
de nadruk op taal en dialoog. Het sociaal constructivisme, met de nadruk op het 
‘self’ en de omgeving, en de zogenaamde kritische theorie, met aandacht voor 
minderheden in organisaties en samenlevingen. Het doel van het laatste is aan 
te geven dat het luisteren naar minderheden veel kan opleveren. Boje (2001) 
noemt deze minderheden rebellen die van belang zijn voor organisatieontwikke-
ling, omdat zij zaken aan de orde stellen waar liever niet over gesproken wordt. 

De fietsenfabriek is geen fabriek meer maar een organisatie met vestigingen in ver-
schillende landen, gericht op het vervoeren van mensen. Het is een organisatie met 
medewerkers die actief luisteren naar haar klanten. Daarnaast hebben de bestuurders 
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niet alleen te maken met hun medewerkers die inspraak eisen en die ze bovendien niet 
zomaar kunnen ontslaan. Ze moeten luisteren naar de ondernemingsraad, voldoen 
aan externe accountancyregels, schoon produceren, maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, ‘multi language’-technologie bezitten, een veiligheidsdraaiboek gereed 
hebben, etc. De grondstoffen die ze nodig hebben mogen niet uit lagelonenlanden 
komen en daarnaast is er sprake van een intern en extern diversiteitsbeleid dat tot uit-
drukking moet komen in een sociaal jaarverslag en het financiële jaarverslag. En als er 
ontslagen vallen of anderszins, dan moet de leiding van de fabriek een mediadraaiboek 
klaar hebben. 
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Wat betekent dit nu voor het inrichten van onze huidige organisaties en de 
daarmee samenhangende organiseerprocessen? Van groot belang is dat met de 
verschillende ordeningsprincipes en metaforen tevens verschillende taal- en 
actierepertoires samenhangen. U kunt zich bijvoorbeeld voorstellen dat bij het 
objectieve ordeningsprincipe een taal- en actierepertoire behoort dat uitgaat van 
concrete werkelijkheden die objectief meetbaar en waarneembaar en bovendien 
te onderzoeken zijn, mits daarbij de juiste betrouwbare en valide instrumenten 
worden toegepast. Immers, alleen dan kunnen objectieve data worden gege-
nereerd, gepresenteerd en geanalyseerd. Het meten van organiseerprocessen 
gebeurt aan de hand van cijfers vervat in managementinformatiesystemen. De 
disciplines engineering en economie zijn van belang om systemen te ontwikke-
len die data kunnen verwerken, maar ook om deze vervolgens te kunnen analy-
seren. 

In de subjectieve wereld wordt onderhandeld over datgene wat waar, niet waar 
of een beetje waar is. Omdat dit het geval is, heeft het meten van de werkelijk-
heid geen zin. En als er toch informatie gehaald wordt, dan is dat bij de bron, 
namelijk de mensen waar het om gaat. Contextafhankelijkheid is dus van groot 
belang, maar ook de taal die gebezigd wordt in die bepaalde context. Als werke-
lijkheden sociaal geconstrueerd worden, dan is taalrijkheid essentieel. Deze taal- 
en actierepertoires die behoren bij de betreffende ordeningsprincipes zijn van 
invloed op het ontstaan van de verschillende organisatievormen. Maar hoe werkt 
dat eigenlijk, het ontstaan van organisatievormen? 

De verklaring van sociaal constructionisten is mijns inziens het meest plausibel: 
uit taal ontstaan actie en gedrag. Door gedrag ontstaan routines, die vervolgens 
leiden tot patronen. Deze patronen hebben zich vertaald in artefacten, dingen 
die door mensen zijn gemaakt. Deze artefacten zijn vertaald naar configuraties 
van organisatiestructuren. In de westerse wereld kunnen we vijf organisatie-
typen onderscheiden, namelijk de eenvoudige structuur, de machinebureaucratie, 
de professionele bureaucratie, de divisiestructuur en de adhocratie. Natuurlijk is de 
praktijk weerbarstig en komen er allerlei mengvormen voor. Deze mengvormen 
noemen we hybride organisaties. 

Een voorbeeld van een eenvoudige structuur is een organisatie waar 10 mensen werken 
en waar de eigenaar alle touwtjes in handen heeft. De eerdergenoemde fietsenfabriek 
is een voorbeeld van een machinebureaucratie, waar de nadruk ligt op het fabriceren 
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van fietsen. Een universiteit is een mooi voorbeeld van een professionele bureaucratie, 
een organisatie waar hoogopgeleide mensen uitvoerende werkzaamheden verrichten. 
Een divisiestructuur is een organisatie met een aantal verschillende organisaties die 
elk een eigen leidinggevende aan het hoofd hebben, bijvoorbeeld de fietsenfabriek met 
het hoofdkantoor gevestigd in Nederland met subkantoren in de Verenigde Staten, 
Australië en Azië. Het voorbeeld van een adhocratie is NASA in de Verenigde 
Staten, die om een raketmissie naar Mars te organiseren de knapste koppen uit de 
hele wereld inhuurt om deze missie te kunnen verwezenlijken. De organisatie 
is hybride als de top van een organisatie bewust kiest voor een mengvorm. Een 
onbewuste vorm ontstaat wanneer bijvoorbeeld een bestuur van een universiteit 
de wetenschappelijke medewerkers wil aansturen alsof ze achter de lopende band 
staan. Het tegenovergestelde is ook mogelijk wanneer een bestuurder aan de top zijn 
organisatie wil orkestreren als een orkest. Beide werken niet omdat de coördinatie-
mechanismen onjuist worden toegepast.

Van organisatiestructuren naar het doorbreken van routines
Een interessant gegeven is dat de organisatievormen die wij nu kennen groten-
deels zijn gebaseerd op de zogenaamde systeemtheorie. Deze opvatting over het 
structureren van organisaties dateert uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. 

In de praktijk betekent dit dat velen van ons daarvan iedere dag de gevolgen 
ondervinden. Denk hierbij aan de enorme hoeveelheid regels die wij hebben in onze 
organisaties om het gedrag van mensen ogenschijnlijk beheersbaar en voorspelbaar 
te maken. Immers, fragmentatie moet beheerst worden door controle. Dat betekent 
dat iedereen in onze samenleving te maken heeft met een vorm van rapportage aan 
instanties die iets over ons moeten beslissen. Dit geldt zowel in organisaties als in ons 
privéleven. Interessant is dat we deze dwangmiddelen doorgaans gewoon als makke 
schapen over ons heen laten komen en accepteren.

Nog een belangrijk aspect is dat voor de organisaties die uit die tijd stammen 
alleen de eigen organisatiedoelen van belang zijn, waarbij eenduidigheid een 
belangrijk uitgangspunt is. Daarnaast is dit type organisaties voornamelijk 
gericht op het realiseren van de eigen korte- en langetermijnstrategieën en de 
daarvan afgeleide kortetermijndoelen. De daarbij behorende taal, actie en 
gedragingen komen tot uitdrukking in organiseerroutines. 
De populatation ecology theory leert ons dat naarmate sociale systemen ouder 
worden, routines van sociale systemen steeds moeilijker te veranderen zijn en 
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dat wanneer deze onder zware druk veranderen, het systeem tijdelijk instabiel 
wordt. Dit willen deze sociale systemen, organisaties en mensen voorkomen. 
Sociale systemen zullen als ze instabiel worden zo snel mogelijk het evenwicht 
willen herstellen. Een hiermee samenhangend fenomeen wordt beschreven 
door Maturana en Varela (1980), namelijk autopoiesis. Dit begrip houdt volgens 
hen in dat sociale systemen gericht zijn op zichzelf en de eigen identiteit het 
belangrijkste is wat zij voortbrengen. In dit kader zullen alle veranderingen 
onmiddellijk vertaald worden en ondergeschikt worden gemaakt aan het eigen 
systeem.

Dit laatste leidt ertoe dat alleen die interactiepatronen worden opgepikt die 
passen binnen de eigen routines en de eigen zelfproductie. Met andere woorden: 
organisaties interacteren derhalve uitsluitend als projecties van zichzelf en deze 
interactiepatronen kunnen alleen doorbroken worden door het double-loop leren, 
een manier van leren waarbij de eigen patronen ter discussie worden gesteld. 
Dit is overigens de meest ingewikkelde manier van leren, die zich onderscheidt  
van single-loop leren. Bij deze laatste manier van leren vindt er slechts een 
correctie op de norm plaats. Om de eigen norm ter discussie te stellen worden 
fundamentele vragen gesteld die de routines en daarmee bestaande patronen 
verstoren. 

Een illustratie van de kracht van routines is de decentralisatie van de 
overheidstaken naar gemeenten. Dit houdt in dat gemeenten verantwoordelijk zijn 
voor jeugdzorg, werk en inkomen van hun burgers. Het is de bedoeling dat gemeenten 
dichter bij hun burgers staan en met minder bureaucratie effectiever kunnen zijn 
richting hun burgers. Gemeenteambtenaren moeten hierbij een proactieve houding 
aannemen. Vanuit mijn perspectief neem ik juist het omgekeerde waar. Burgers 
worden mondiger, gemeenteambtenaren vertonen ontwijkend gedrag. Waar burgers 
overdrijven in hun mondigheid en hun zin willen hebben, soms geholpen door de 
media, schieten gemeenteambtenaren juist in een kramp en leidt een en ander 
juist tot het sterker worden, bijna bevriezen van bestaande routines. Ambtenaren  
verschuilen zich achter regels, bestuurders op landelijk en lokaal niveau blijven roepen 
dat het fantastisch gaat en burgers worden daar steeds wilder van. Om ambtenaren 
als proactieve dienaren van het volk te laten functioneren moet dus meer gebeuren 
dan op papier te verklaren dat de decentralisatie per 1 januari 2015 een feit is.
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U zult begrijpen dat zij die bestaande en diepgewortelde routines verstoren over 
het algemeen niet de meest populaire actoren zijn. En om de rol van routine-
verstoorder te kunnen spelen zijn bepaalde eigenschappen nodig die context-
afhankelijk zijn, omdat de betreffende actor eerst de routines moet kunnen 
begrijpen om deze vervolgens te kunnen veranderen. Als we ervan uitgaan dat 
context-afhankelijke routines tot stand komen door de samenhang tussen taal,
actie en gedrag, dan kunnen we de routines pas dan veranderen als de taal 
verandert. Want dan ontstaan andere interactiepatronen, patronen van organi-
seergedrag en realiteitsbeelden. 

Om realiteitsbeelden te creëren hebben mensen zogenaamde ankerpunten nodig 
om betekenis te geven aan hun actie en gedrag. Deze ankerpunten vormen 
zogenaamde referentiemodellen om gedrag van mensen betekenis te kunnen 
geven, als het ware het ‘verhaal’ op basis waarvan zij samenwerken met anderen. 
  
Een voorbeeld van deze ankerpunten bleek uit een onderzoek van een van de externe 
‘promovendi’ bij de politie die ik als copromotor begeleid. Uit dat onderzoek blijkt dat 
burgers die tijdens de aangifte een vergelijking maken met iets wat ze kennen, het doen 
van aangifte via een scherm prima vinden. Zij zeggen bijvoorbeeld: “Oh, het lijkt wel 
op het computerspel van mijn kleinkind.” Deze reacties op herkenbare ankerpunten 
zijn van belang om nieuwe samenwerkingsvormen en de daarbij behorende technologie 
te kunnen accepteren.

In onze huidige organisaties, die over het algemeen hiërarchisch zijn vorm-
gegeven en zijn gericht op het aan de hand van managementinformatie controle-
ren en commanderen van hun medewerkers, zijn allerlei management-
technieken ontwikkeld om toch een soort van ‘samenhorigheid’ te ontwikkelen. 
Want we weten nog uit de tijd van Durkheim dat dit nodig is om de boel bij 
elkaar te houden. We kunnen echter niet ontkennen dat mensen binnen onze 
samenleving en organisaties op zoek zijn naar ankerpunten en referentiemodel-
len. Wij kunnen waarnemen dat op dit moment de behoefte aan een collectief 
bewustzijn groot is. Door het wegvallen van de kerkelijke zuilen, de politieke 
desinteresse en de rationalisering die alsmaar verder gaat, wordt het bij elkaar 
houden van onze organisaties op de proef gesteld. We zijn in het postmoderne 
tijdperk aanbeland, waar de routines uit de jaren vijftig niet meer toereikend 
zijn. We zullen routines en daaraan verbonden ankerpunten moeten gaan ont-
wikkelen die passen bij het huidige tijdgewricht. 
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Doorbreken van routines: van eenduidigheid naar variëteit
Het veranderen van routines is niet eenvoudig. Het maakt velen van ons onzeker, 
afkerig, volhardend en soms zelfs boos. Uit de literatuur en onderzoek kunnen 
we leren dat routines pas veranderen als dat echt noodzakelijk is. Bijna niemand 
vindt veranderen leuk en naarmate sociale systemen ouder worden, zijn deze 
steeds moeilijker te veranderen. Sociale systemen, mensen en organisaties heb-
ben echter wel routines nodig om te kunnen overleven. Aan de andere kant moe-
ten sociale systemen veranderen om aan de eisen van de tijd te kunnen voldoen. 
Zij kunnen alleen overleven als zij een afspiegeling zijn van de complexiteit van 
hun omgeving. Denk hierbij aan Ashby’s Law of  Requisite Variety (1969). 

Het meest eenvoudige voorbeeld dat ik kan geven is het vermogen van mensen om 
zich aan te passen aan hun omgeving. Mensen kunnen dat, omdat ze daartoe het 
interpreterende vermogen bezitten. Als het warm is, dan gaan er wat kleren uit; als 
het koud is, gaan ze weer aan. Hetzelfde geldt voor medewerkers van organisaties. Als 
zij niet in staat zijn de omgeving adequaat te interpreteren en daar het gedrag op aan 
te passen, dan zal het met de organisatie waarbinnen zij werkzaam zijn niet goed 
aflopen. Denk hierbij aan de gemeenten die aan geheel andere eisen moeten voldoen 
in het geval van een melding huiselijk geweld. Deze meldingen vinden meestal niet per 
se plaats tussen 9.00 en 16.00 uur. Welke medewerker van welke overheidsinstantie is 
dan aanwezig om deze taak op te pakken? En om het nog wat ingewikkelder te maken, 
wat als het betreffende gezin niet de Nederlandse taal spreekt? Zijn de routines van 
gemeenten hierop voorbereid? We kennen allemaal wel het antwoord. Onze politici 
durven het antwoord niet hardop te geven. Ik heb in ieder geval nog geen hulpvraag 
horen stellen. En bij de hulpvraag ligt de oplossing, niet bij ontkenning. Dit voorbeeld 
is er een van de vele die ik dagelijks meemaak in mijn werk als reflective practitioner.

In de huidige en toekomstige wijze van organiseren ligt de nadruk op de rijkheid 
van diversiteit waarbij door middel van dialoog mensen met elkaar verbonden 
raken met het doel nieuwe sociale realiteiten te creëren. Deze realiteiten krijgen 
een contextafhankelijke betekenis. En deze betekenis overstijgt de gangbare 
organisatiegrenzen. Met andere woorden: de scheiding tussen  object en subject 
(onze organisatie en de anderen) wordt steeds minder relevant. Samenwerken 
binnen bekende en nog onbekende organisatievormen, netwerken en ketens 
wordt steeds relevanter. Maar ook de rol die actoren spelen zal gaan veranderen. 
Toegevoegde waarde van medewerkers zal belangrijker worden dan de formele 
functie die zij bekleden. 
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Van individuele doelen naar samenwerken aan gezamenlijke doelen
Wat dat betekent voor de huidige wijze van samenwerken lijkt voor de hand 
liggend. Steeds minder zullen de individuele doelen en gestolde routines van 
onze  organisaties een rol van betekenis hebben. Organisatievormen worden 
meer fluïde  en de doelen zullen de formele organisatiegrenzen steeds meer 
overstijgen. 

Deze veranderingen hebben enorme implicaties voor de wijze waarop onze 
instituties en samenleving zijn ingericht. We hebben te maken met een 
verandering waarbij het spel en de spelregels veranderen en waarbij in plaats 
van rationalisering juist betekenisverlening van belang is. 

Maar hoe kunnen we betekenis verlenen als ook onze belangrijkste culturele 
bronnen worden gerationaliseerd en verschralen? In hun prachtige boek 
‘Manufacturing Consent’ wordt door Herman en Chomsky (1994) uitgelegd dat 
onze massamedia in handen zijn van een kleine groep ondernemingen die niet 
gericht zijn op diversiteit maar juist op uniformiteit, gericht op de massa en het 
verdienen van vooral veel geld. In zijn boek ‘One Dimensional Man’  voorspelt 
Marcuse (1964) een samenleving waarin geen ruimte meer is voor afwijkingen 
van de norm, hetgeen leidt tot afgestompte schraalheid. De spanning die dat 
oplevert ontstaat door het verschil tussen de klassieke en de postmoderne wijze 
van organiseren: aan de ene kant behoefte aan meer autonomie en aan de andere 
kant daardoor  behoefte aan nog meer controle en zekerheid. 

Dit zijn typisch uitingen van de dynamiek die ontstaat doordat routines moeten 
veranderen terwijl we nog hechten aan de routines die we kennen. Deze paradox 
kan zich uiten in een gevoel van onbehagen. Aan de ene kant hebben we alle 
mogelijkheden om in vrijheid te denken, maar we zijn niet vrij. We hebben de 
mogelijkheid om alles te bereiken wat we willen en tegelijkertijd kunnen we niet 
alles bereiken. We leven in een relatief veilige samenleving, maar we voelen ons 
onveilig. 
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In een dergelijke overgangssituatie van individuele doelen naar samenwerken 
aan gezamenlijke doelen, in feite van bestaande bekende routines naar nieuwe 
onbekende routines, streven wij mensen er volgens Weick  (1995) naar om de 
onbekende complexiteit van de wereld te plaatsen in een voor ons  te begrijpen 
situatie. Met andere woorden: wanneer wij  samenwerken definiëren als activi-
teiten die erop zijn gericht om gedrag op elkaar af te stemmen met het doel een 
gezamenlijk resultaat te bereiken (Goedee en Entken, 2013), dan wordt para-
doxaal genoeg niet samenwerken juist belangrijker om onzekerheid en complexi-
teit te reduceren. 

Een illustratie van deze paradox zijn de resultaten van een van mijn studenten die 
de relatie onderzocht tussen samenwerkingsintensiteit en de samenwerkingseffectiviteit 
ten aanzien van veelplegers in een van de grote steden. Voor dit onderzoek werden 
de 15 functionarissen van de meest relevante ketenpartners geïnterviewd, namelijk de 
politie, justitie (openbaar ministerie), gemeente en (jeugd)hulpverlening. Het antwoord 
op de onderzoeksvraag van zijn onderzoek was verrassend: naarmate medewerkers 
minder samenwerken percipiëren zij de samenwerking effectiever dan wanneer zij 
intensiever samenwerken met meerdere partners. In dat laatste geval percipiëren zij de 
samenwerking als minder effectief. De conclusies worden bevestigd door een onderzoek 
dat een jaar later plaatsvond. Het wonderlijke hierbij is dat juist voor het betreffende 
thema samenwerking vanuit verschillende disciplines noodzakelijk is om het probleem 
op kunnen lossen.

Figuur 1. Intensiteit van samenwerking tussen verschillende ketenpartners (kleuren) (C. van Beers, 2011)
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De afgelopen negen jaar hebben studenten van deze universiteit in de door mij 
begeleide masterthesiscirkel ‘Ketensamenwerking’ 48 onderzoeken gedaan 
naar samenwerkingsprocessen die de eigen organisatiedoelen overstijgen. Dit 
gebeurde binnen zowel profit- als non-profitorganisaties in zowel binnen- als 
buitenland. Het betreft hier zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek waarbij 
in totaal zo’n 600 respondenten zijn betrokken. 

Uit deze onderzoeken kunnen we drie belangrijke conclusies trekken, die tege-
lijk voorwaarden zijn om tot organisatieoverstijgende samenwerking te 
kunnen komen. Ten eerste is het  nodig om urgentie te creëren. 
Samenwerkingsroutines veranderen immers niet vanzelf. Ten tweede is het 
van belang om samenwerken op een methodische wijze aan te pakken, omdat 
mensen met name gericht zijn op de eigen doelen en dus eigenlijk helemaal 
niet willen samenwerken. En ten derde, om samenwerking tussen actoren te 
stimuleren is het van belang samenwerkingsreferentiemodellen te creëren die 
kunnen dienen als ankerpunten en betekenis verlenen aan het gezamenlijke 
samenwerkingsproces. Een referentiemodel kunnen we definiëren als een gene-
rieke abstracte representatie met het doel inzicht te geven in de samenhangende 
entiteiten en de relatie tussen de eenheden. 

Hierna treft u als voorbeeld een simpel referentiemodel aan. U kunt dit model alleen 
begrijpen als u dit model met samenwerkingspartners gezamenlijk hebt ontwikkeld. 
Deze ontwikkeling en af beelding komen dan tot stand na ideevorming, discussie en 
overeenstemming over de begrippen die ten grondslag liggen aan het model. 

Figuur 2. Intake deelprocessen zoals door ketensamenwerkingspartners afgebeeld (Goedee en Entken, 

2013)
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Met het thema complexe samenwerkingsprocessen beoog ik antwoord te geven op 
de vraag hoe we vanuit het uitgangspunt van diversiteit kunnen acteren, 
organiseren en samenwerken. Diversiteit betekent in dit verband het waarderen 
van mensen die anders denken, spreken en handelen. Maar ook het ontwikkelen 
van andere routines die leiden tot andere dan de eerdergenoemde organisatie-
vormen en die recht doen aan de diversiteit die onze samenleving biedt. 

De universiteit is dé plaats waar kennis kan worden ontwikkeld om antwoord te 
kunnen geven op deze enorme uitdaging. Ik heb net al aangegeven dat we de 
afgelopen jaren onderzoek hebben gedaan naar de wijze waarop binnen 
verschillende contexten door mensen uit verschillende organisaties samen-
werking tot stand is gekomen ten aanzien van tal van maatschappelijke thema’s. 
Met het doel antwoord te geven op de vraag wat samenwerken betekent, wil ik 
graag een aantal uitkomsten uit die onderzoeken met u delen. Die uitkomsten 
vormen tevens  leidende principes om mensen die samenwerken aan organisatie- 
overstijgende doelen een handreiking en de onderzoekdsagenda te bieden. Want 
we hebben zojuist kunnen constateren waarom samenwerking niet bepaald 
vanzelf gaat en ook waarom samenwerken onvermijdelijk is geworden.  

In managementliteratuur heeft de Engelse term ‘regie’ van organisatieoverstijgend 
samenwerken door de jaren heen steeds meer aandacht gekregen. Zoals zichtbaar in 
onderstaand figuur is het gebruik van deze term de afgelopen jaren sterk toegenomen. 
Het concept werd in 1988 gebruikt in 175 publicaties. In 2012 was dit 10% meer (Van 
Dijk, 2013).

Figuur 3. Toename van het aantal publicaties met als inhoud ‘regie’ (Van Dijk, 2013)
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De zojuist aangehaalde handreiking bevat een negental leidende principes, die 
de voorwaarden vormen voor het inrichten van een adequaat samenwerkings-
proces. Deze principes vormen de minimale regels, die de structuur, taal en 
routines van de eigen organisaties overstijgen. Barrett (1998) beschrijft in zijn  
prachtige artikel ‘Creativity and Improvisation in Jazz and Organizations’ dat 
minimale regels bovendien een noodzakelijke voorwaarde zijn om gezamenlijk 
te kunnen leren en innoveren. Voor alle duidelijkheid: een minimum aan 
structuur, regels en voorschriften, maar ‘leidende principes’ die de organisatie-
structuren en de verschillende procedures op den duur overbodig maken. 

De voorwaarden om organisatie- en/of afdelingsoverstijgend te 
kunnen samenwerken
Het vertrekpunt voor succesvolle samenwerking is altijd het gezamenlijk te 
bereiken resultaat. Het is hierbij van belang een keuze te maken voor de keten-
partners die de meeste toegevoegde waarde hebben in dit resultaat. Organisaties, 
functionarissen, gremia, etc. zijn hieraan ondergeschikt. 

De praktijk leert dat het formuleren door ketenpartners van een kwalitatief en 
kwantitatief resultaat van samenwerkingsprocessen een van de meest moeilijke 
factoren is. Uit het eerder aangehaalde onderzoek naar huiselijk geweld blijken niet 
alleen vele verschillende medewerkers bij de betreffende familie over de vloer te komen. 
Uit ons onderzoek blijkt tevens dat er nauwelijks sprake is van afstemming over het te 
bereiken resultaat en de bijbehorende interventie4. Nagenoeg iedereen blijft vanuit zijn 
eigen koker spreken en acteren.

Nadat duidelijk is geworden welk resultaat de gezamenlijke partners willen 
bereiken, kan worden bepaald welk type samenwerking hiervoor nodig is: een 
verkoopgerichte samenwerkingsketen, een marktgerichte samenwerkingsketen 
of een waardeketensamenwerking. 

Een verkoopgerichte samenwerkingsketen is gericht op het snel, foutloos en goedkoop 
op de markt brengen van een product of dienst, zoals bijvoorbeeld een paspoort, 
rijbewijs of een kilo verpakte suiker. Een marktgerichte keten is eigenlijk hetzelfde als 
een verkoopgerichte samenwerkingsketen, maar dan brengt de keten producten en/of 

4 Een geplande combinatie van theoretische methodieken, die door een aantal organisaties in het 
kader van een programma strategisch worden uitgevoerd met het doel te komen tot een gedragsveran-
dering (Bartholomew et al., 2001: Intervention Mapping).
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diensten voort voorzien van een aantal kenmerken gericht op bepaalde doelgroepen, 
bijvoorbeeld een ouderen- of jongerenloket in een gemeentehuis. Een waardeketen 
is gericht op vraagsturing en maatwerk. Deze samenwerkingsketen is relatief duur, 
omdat binnen dit samenwerkingsverband professionals, klanten en consumenten 
vraaggestuurd en integraal samenwerken. U kunt hierbij denken aan een maatpak dat 
wordt aangemeten door een kleermaker, maar ook aan specialistische zorg ten behoeve 
van een gezin dat wordt geconfronteerd met de problematiek van huiselijk geweld. 

De keuze van het type samenwerking bepaalt tevens de intensiteit waarmee 
wordt samengewerkt. Van los tot vrijblijvend tot zeer intensief, geïntegreerd. 
Indien het laatste het geval is, zullen samenwerkingspartners bereid zijn geza-
menlijk verantwoordelijkheid te dragen voor het eindresultaat. 

Samenwerking is vrijblijvend zodra er sprake is van een netwerkbijeenkomst van mede-
werkers uit verschillende organisaties die geïnteresseerd zijn in de veiligheid binnen 
een bepaalde gemeente. Wanneer deze medewerkers besluiten om in samenwerking 
met een aantal burgers een  notitie te gaan redigeren met daarin een advies aan het 
college van burgemeesters en wethouders waarin een aanpak wordt voorgesteld om de 
veiligheid te vergroten, dan ontstaat er een intensieve, integrale samenwerking. Bij dit 
type samenwerking  ontstaat er een gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het eindre-
sultaat. 

Figuur 4. Intensiteit van samenwerken (in Cropper, et al., 2008)
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Indien er sprake is van integrale samenwerking is in feite voor de betrokken 
partners hun samenwerkingsproces gekanteld en gehorizontaliseerd. Iedere 
partner heeft toegevoegde waarde in het eindresultaat en daarom vindt er 
intensieve afstemming plaats over activiteiten die leiden tot dat eindresultaat. 
En doordat toegevoegde waarde van belang is, ontstaan er gelijkwaardige 
gezagsverhoudingen.

De ervaring leert dat het ontstaan van gelijkwaardige gezagsverhoudingen moeilijk 
past in het hiërarchische denken en handelen van bestuurders, maar ook van 
medewerkers. Ik merk nogal eens bij bestuurders dat zij van medewerkers die jarenlang 
door hen zijn ‘aangestuurd’ en daardoor reactief, afwachtend zijn geworden onder 
druk van tegenvallende resultaten en druk van buiten, ineens van hun medewerkers 
verwachten dat zij proactieve initiatiefrijke wezens worden. Voor het omvormen 
naar de initiatiefrijke medewerkers zullen routines doorbroken moeten worden en 
dat kost tijd, tenminste als de resultaten dit toelaten. Een voorbeeld hiervan zijn de 
vele thuiszorgorganisaties die in  financiële problemen komen door het gewijzigde 
inkoopbeleid van de overheid. Hier ontbreekt de tijd en vallen ontslagen.

Het is van groot belang dat de actoren in de samenwerkingsketen hun basis-
organisaties op strategisch/bestuurlijk, beleidsmatig en operationeel niveau 
verbonden houden. Dat is een niet te onderschatten taak. Hier kunnen immers 
verticale routines en horizontale routines met elkaar botsen. 

Een voorbeeld hiervan is een project dat wij bij een van onze opdrachtgevers, die in 
de directie zit van een grote organisatie, uitvoerden. Het ging hier over het toewijzen 
van coaches aan medewerkers die hulp nodig hadden bij het uitoefenen van hun werk. 
Deze coaches deden dat werk met veel plezier en op vrijwillige basis. Totdat een van 
de directeuren, zonder afstemming met zijn collega, besloot alle medewerkers van het 
bedrijf, inclusief de coaches, na herwaardering van de functies een salarisstap terug te 
zetten. U kunt zich voorstellen wat dat betekende voor het project.

Het is dus essentieel dat adequate afspraken worden gemaakt over het mandaat,  
de bevoegdheid om namens de basisorganisatie of partners vanuit dezelfde disciplines 
te handelen. Dit geldt voor alle partners in het samenwerkingsverband. Want om 
routines te doorbreken moeten soms knopen worden doorgehakt of juist niet. 
Hierna volgt een voorbeeld van het begrip mandaat.
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Zes theaterdirecteuren werken samen om schaalvoordelen te bereiken. Zij besluiten 
voor de inkoop van theatervoorstellingen één directeur verantwoordelijk te maken die 
ook namens zijn vijf collega-directeuren theatervoorstellingen mag inkopen. Bovendien 
krijgt deze directeur de bevoegdheid, het mandaat, om bij de marketingafdelingen te 
informeren naar de behoeften van het publiek. 

Rapportage over kwalitatieve en kwantitatieve tussen- en eindresultaten aan de 
ketenpartners is essentieel in samenwerkingsprocessen. Ze vormt als het ware 
het stuur. Afhankelijk van de soort ketensamenwerking zal worden gerapporteerd. 
U kunt zich voorstellen dat over de productie van fietsen anders gerapporteerd 
wordt dan over een complexe casus huiselijk geweld. Het verschil is gelegen in 
het feit dat ten aanzien van stukproductie kan worden gesproken over de voort-
gang van het proces. In geval van maatwerk kan worden gesproken over de 
continuïteit, omdat het verloop moeilijker kan worden voorspeld en uitgerekend.

In hetzelfde samenwerkingsproject wilden zes theaterdirecteuren winst uit samen-
werking realiseren met name door gezamenlijk voorstellingen in te kopen. Eerst heb-
ben wij exact in kaart gebracht welke bedragen de directies uitgaven aan de inkoop 
van voorstellingen en het betalen van de programmeur. Uit dat onderzoek kwamen 
dusdanige verschillen naar voren dat de directeuren zelf tot de conclusie kwamen dat 
samenwerken echt nodig was. In relatie tot het beoogde resultaat is het van belang om 
zoveel mogelijk de resultaten te kwalificeren en kwantificeren. Hierbij is gezamenlijke 
overeenstemming elementair. De ervaring leert dat de cijfers geen doel op zich zijn, 
maar dat het van belang is samenwerking concreet te maken en dat doelgerichtheid de 
samenwerking tussen partners bevordert. 

Figuur 5. Totale kosten voor de inkoop van voorstellingen (Goedee en Entken, 2013)
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Hierbij is het zaak dat de betrokken partners van tevoren nadenken en besluiten 
nemen over de verschillende samenwerkingsrollen. Aan de hand van deze rollen 
kan worden aangeduid wie verantwoordelijk is voor welke resultaten, wie het 
samenwerkingsverband betalen, welke actoren de samenwerking ondersteunen, 
wie regelmatig zal worden geraadpleegd voor advies en ten slotte wie worden 
geïnformeerd over de kwalitatieve en kwantitatieve tussen- en eindresultaten. 
Tevens is het van belang van tevoren na te denken welke persoonlijke rollen van 
de medewerkers nodig zijn om de gezamenlijke resultaten te kunnen bereiken. 
Ik zal dat toelichten aan de hand van een voorbeeld. 

Twee studenten van mijn masterthesiscirkel ‘Ketensamenwerking’ werden in de gelegen-
heid gesteld om samen met een collega van de Nederlandse Defensie Academie onder-
zoek te doen naar samenwerking tijdens de laatste missie in Uruzgan, Afghanistan. 
Zij onderzochten welke rollen waren gedefinieerd ten aanzien van een van de projecten 
die werden geïmplementeerd. Aan de hand van de RASCI-rollenanalyse is geanaly-
seerd hoe de rolverdeling was georganiseerd. Het uitgangspunt hierbij is hoe het gewens-
te eindresultaat het best kan worden gerealiseerd als alle partners een rol hebben in de 
activiteiten van het proces.

Figuur 6. RASCI matrix: rolverdeling van het proces ‘quick respons projecten’
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Ten aanzien van de teamrolanalyse van Belbin kan worden geanalyseerd waar de 
kracht ligt bij dit team. Met behulp van deze analyse kan worden geanalyseerd welke 
natuurlijke en beter te vermijden rollen aanwezig zijn. Bij de teamrollen gaat het niet 
om de beste of de slechtste medewerker, maar juist om de diversiteit van de rollen die 
samen de kracht vormen van het team.   

Ten slotte is het elementair dat informatie tussen de verschillende partners wordt 
gedeeld en dat over het ontsluiten van informatie afspraken worden gemaakt. Er 
zijn voorwaarden waaronder partners informatie mogen delen. Een belangrijke 
voorwaarde is bijvoorbeeld dat partners formeel door hun organisatie zijn 
afgevaardigd om aan hetzelfde doel te werken en zorgvuldig en navolgbaar met 
informatie omgaan. In het kader van ketensamenwerking kunnen we een 
onderscheid maken naar statische informatie (de naam-, adres- en woonplaats-
gegevens, de dynamische informatie (beschrijving van wat er aan de hand is) en 
excepties (hoe risicovol de situatie ter plaatse is). Over informatie delen wordt in 
ons land nogal krampachtig gedaan, mede omdat sommige instanties er baat bij 
hebben om juist geen informatie te delen. Ik illustreer dit graag aan de hand 
van onderstaand voorbeeld; een exemplarisch voorbeeld waardoor samen-
werkingstrajecten kunnen mislukken. In dit geval was de wethouder voorzitter 
van een taskforce, waarin verschillende instanties zitting hadden, om overlast in 
de gemeente tegen te gaan. Om dat thema adequaat te kunnen aanpakken, was 
het eerst nodig om gezamenlijk de aard en de omvang te bepalen met het doel 
het resultaat van de samenwerking te kunnen afspreken. Uiteindelijk  was de 
vraag aan de orde in hoeverre de partners er belang bij hadden het probleem op 
te lossen. Hierbij kunt u in uw achterhoofd houden dat de behandeling van 
overlastgevers de verschillende instanties geld oplevert, hetgeen wellicht van 
invloed is op de vraag hoe snel de betrokken partners het probleem willen 
oplossen. Uit het voorbeeld blijkt echter niet dat de partners snelheid willen 
maken.
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Fragment uit een statusrapportage van het regieteam aan de stuurgroep
“De kwaliteit en rijkheid van de data is beperkt. Met name organisatie X en Y 
hebben (ten dele) dossierinformatie ter beschikking gesteld. De overige partners 
zijn terughoudend in het aanleveren van data. Met name volledigheid inzake het 
interventieaanbod, leefgebieden en interventiehistorie ontbreken in de data. Om een 
integraal aanbod van interventies op de doelgroep te kunnen afstemmen en om de 
effecten daarvan te kunnen bepalen is het van belang de dossieranalyse te continueren 
en inzicht te krijgen in het werkelijke aantal casussen/dossiers en het huidige concrete 
interventieaanbod van de partners (zie vorige statusrapportage, besloten in de 
stuurgroep). Gemeente X heeft tot op heden de ‘definitieve lijn ingezet’ zich op dit 
moment te focussen op de initiële 100 casussen (namen medewerkers). Er ontbreekt 
vooralsnog inzicht in het totale interventieaanbod en de aard en omvang van de 
criminaliteits- en overlastcasuïstiek in de stad. Dit inzicht is noodzakelijk voor het 
implementeren van een integrale ketensamenwerking alsmede het plegen van effectieve 
zorg- en justitiële interventies.”

Het organiseren van de genoemde samenwerkingsprincipes kost natuurlijk de 
nodige inspanning en vooral veel energie. Daarvoor kan het implementeren 
van samenwerkingsverbanden niet aan het toeval worden overgelaten, maar zal 
samenwerking zorgvuldig, op methodische wijze en gefaseerd georganiseerd 
moeten worden. Het regisserende leiderschap dat nodig is om samenwerkings-
verbanden te organiseren kunnen we duiden als faciliterend leiderschap. Onder 
regie verstaan we ‘de bekwaamheid om op een dynamische wijze binnen een net-
werk (sociale) innovatie te organiseren waardoor er waardecreatie voor alle samen-
werkende ketenpartners ontstaat’. In met name integrale samenwerkingsver-
banden waar sprake is van een waardeketen kunnen we  geen hiërarchisch 
leiderschap gebruiken. Dit type leiderschap zou de werkzaamheden van de 
professional alleen maar hinderen. In plaats daarvan ligt een regisserende faci-
literende leider die de optimale voorwaarde creëert, adequaat schakelt tussen de 
verschillende bestuurlijke, beleidsmatige en operationele organisatieniveaus van 
de belanghebbende organisaties meer voor de hand. Bovendien moet deze regis-
seur kunnen verdragen dat sommigen van de professionals intelligenter zijn 
dan de regisseur zelf.  

U voelt wel aan dat deze faciliterende regisseur specifieke eigenschappen bezit. 
Boje zou een dergelijk type leider een rebel noemen, die nodig is om voor de 
nodige ontregeling te zorgen met het doel routines te doorbreken. Uit onderzoek 
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blijkt overigens dat het regisseren van afdeling- en/of organisatiewerkzaam-
heden een steeds groter deel uitmaakt van de werkzaamheden van leidinggeven-
den binnen hiërarchische organisaties. Nadat 17 respondenten in totaal 83 dagen 
waren geobserveerd bleek dat zij in totaal 1868 taken uitvoerden in 47.223 minu-
ten en dat van deze tijd 6,6 procent werd besteed aan regiewerkzaamheden.  

Ten slotte 
Ik kom aan het eind van mijn betoog. Samenwerken betekent voor universiteiten 
dat het van belang is om studenten te leren omgaan met variëteit en daarin te 
interveniëren. Dit gebeurt door hen vanuit verschillende perspectieven naar 
sociale fenomenen te laten kijken en door hen te vormen met behulp van theo-
rieën en onderzoeks- en interventiemethoden die recht doen aan de meervoudig-
heid waarmee ze worden geconfronteerd zodra zij de universiteit verlaten en als 
‘reflective practioners’ aan de slag gaan.
 
Op onze universiteit gaan we daarom met onze tijd mee. Ik ervaar dit zelf 
binnen de contexten waarin ik werkzaam ben en volop de ruimte krijg om 
samen met studenten, collega’s en mensen uit verschillende organisaties te 
experimenteren met nieuwe onderwijs- en onderzoekvormen. Bijvoorbeeld met 
behulp van kennisclips, het beschikbaar stellen van digitale colleges, het gamen 
en simuleren tijdens de cursussen waarvoor ik binnen het departement 
Organisatiewetenschappen verantwoordelijk ben: ‘Strategie en Organisatie’ en 
‘Advies, Interventie en Evaluatie’. Binnen de faculteit Humanities begeleid ik 
promovendi die in de praktijk werkzaam zijn, de zogenaamde ‘reflective 
practioners’,  waardoor interactie tussen theorie en praktijk tot stand kan komen. 

Binnen de organisaties Inflecto en INKIS, waarvoor ik werkzaam ben, wordt 
ook samen met opdrachtgevers volop geëxperimenteerd met complexe samen-
werkingsprocessen en de betekenis die actoren daaraan geven, ondersteund 
met ‘state of the art’-technologie. Tegenwoordig maakt het namelijk niet meer 
uit waar de medewerker zich bevindt, Limburg, Rotterdam, Ethiopië of de 
Verenigde Staten. Met behulp van technologie kunnen onze medewerkers 
gewoon werkzaam zijn binnen de ruime context van onze organisatie op een 
andere locatie dan Den Haag, waar ons kantoor is gevestigd. 

Aan het eind van mijn betoog rust op mij de aangename taak om dank uit te 
spreken aan degenen die hebben bijgedragen aan mijn benoeming.
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Allereerst wil ik het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg, het 
bestuur van de faculteit Humanities, het bestuur van het departement 
Organisatiewetenschappen en de Stichting Bijzondere Leerstoelen danken voor 
het in mij gestelde vertrouwen.  

Ik wil mijn bijzondere dank betuigen aan de Stichting Vrienden van  Mutsaers-
stichting, op wiens initiatief deze bijzondere leerstoel tot stand heeft kunnen 
komen.

Een aantal personen wil ik in het bijzonder bedanken. Machiel Hindriks en 
Grietje Bos, mijn schoonouders. Zij hebben mij liefdevol opgevangen toen ik 
dat hard nodig had in mijn pubertijd en daardoor heb ik de basis kunnen 
leggen voor al het latere. Mijn vrouw Gerrie, van wie ik onvoorwaardelijke steun 
ervaar en die tijdens de benoemingsprocedure de relativerende woorden sprak: 
“Jongen wat heb je je nu weer op de hals gehaald!’ Mijn prachtige dochters Laura 
en Daphne, die het allemaal niets uitmaakt wat ik doe als ik maar wat vaker 
aandacht voor ze heb en thuis ben. Arnoud Entken, mijn vriend en compagnon 
die mij altijd gevraagd en ongevraagd met raad en daad bijstaat. Ook wil ik een 
aantal mensen bedanken die hebben bijgedragen aan mijn professionele maar 
ook persoonlijke ontwikkeling, John Rijsman, Peter Zwiersch, Roel Bonneur en 
Matthieu Goedhart. Allen gedreven visionairs met oog voor detail maar vooral 
mensen met lef. Dit soort exemplaren zijn zo langzamerhand zeldzaam aan het 
worden. Ook wil ik vier collega’s in het bijzonder bedanken, namelijk Rob Jansen, 
Leon Oerlemans, Marius Meeus en Arie de Ruijter voor het in mij gestelde 
vertrouwen, de collegiale vriendschap en steun. Ten slotte alle masterthesis-
studenten voor de bijdrage die zij hebben geleverd aan de kennis over complexe 
samenwerkingsprocessen.

Ik ben bevoorrecht al deze mensen op het juiste moment te hebben mogen 
ontmoeten. Dit alles heeft geleid tot een mooie combinatie, waarin ik mij als een 
vis in het water voel, namelijk het als ‘reflective practioner’ kunnen combineren 
van theorie en praktijk omringd door een aantal mensen om wie ik geef en die 
mij iedere dag weer inspireren.

       Ik heb gezegd. 
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