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Ketensamenwerking: 
interne krachten bepalen het 
externe resultaat

PIONIERENDE PROFESSIONALS BELANGRIJKER 
DAN AMBITIEUZE BESTUURDERS

Inleiding
In onze samenleving hebben publieke diensten een essentiële rol. Zieken 
worden verzorgd, leerlingen opgeleid, luchthavens bewaakt en uitkeringen 
verstrekt in een collectief bestel. Burgers hebben recht op deze diensten, die 
gezamenlijk worden betaald uit belastingen en andere afdrachten. In de laatste 
jaren groeit onbehagen over de kwaliteit en effectiviteit van de publieke dienst-
verlening. Onderwijs, zorg en justitie werden vroeger vanzelfsprekend geac-
cepteerd in de vorm waarin ze waren gegroeid, maar tegenwoordig staan ze 
regelmatig bloot aan kritiek van consumenten, toezichthouders, volksverte-

In de publieke dienstverlening is ketensamenwerking in opkomst. 
Tussen zorginstellingen, welzijnsorganisaties, scholen en justitiële 
instanties ontstaan samenwerkingsverbanden, maar die leveren voor 
burgers vaak weinig op. Het beeld van stroperigheid en moeizame 
resultaten overheerst. Wat maakt die samenwerking zo lastig? Duide-
lijk is dat de externe resultaten van ketensamenwerking sterk afhanke-
lijk zijn van de interne processen tussen de partners. De uitvoerende 
professionals moeten in overzichtelijke teams duurzame werkrelaties 
opbouwen. Dit ‘activisme’ op de werkvloer heeft meer invloed op de 
uitkomsten van samenwerking dan sturing van bovenaf in de vorm 
van beleidsintenties, convenanten en financiële stimulansen. Om 
samenwerking tussen dienstverleners in de zorg, het onderwijs en de 
veiligheid effectief te maken is daarom een exploratieve ontwikkelings-
strategie nodig, die kansrijke situaties opzoekt en sociale energie tussen 
de partners losmaakt.
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genwoordigers en de media. De onvrede richt zich ook op het gebrek aan 
samenhang en het langs elkaar heen werken van publieke instellingen. Regel-
matig worden een verkokerd optreden en gebrek aan coördinatie geconsta-
teerd en worden bestuurders gemaand om desnoods de samenhang maar op 
te leggen. De onvrede manifesteert zich bijvoorbeeld rond de jeugdzorg, maar 
ook bij multiprobleemgezinnen, de aanpak van onveiligheid, de aansluiting 
van het onderwijs op de arbeidsmarkt, wijkverbetering en gebiedsontwikke-
ling. Waarom wordt er niet integraal gedacht, gepland en uitgevoerd?

Samenwerking tussen publieke instellingen is dus een breed vraagstuk dat in 
een kritische aandacht staat. De overheid zet er dan ook stevig op in. In diver-
se sectoren groeien samenwerkingsverbanden. Het onderwijs heeft al tien jaar 
ervaring met brede scholen. In de sector veiligheid is vorig jaar een landelijk 
dekkend netwerk van Veiligheidshuizen gereedgekomen. Centra voor Jeugd 
en Gezin zijn overal in ontwikkeling. Meerdere provincies zijn bezig met 
Kulturhusen om dorpen en kleine kernen vitaal te houden. Er gebeurt dus veel 
om de samenhang in de dienstverlening te versterken. Maar toch blijft er kri-
tiek. Wat leveren die samenwerkingsverbanden eigenlijk op? Worden de zaken 
daarmee nu voortvarend aangepakt of zijn het alleen maar extra vergader-
circuits waar professionals dure uren verpraten? Ontstaat er zo niet weer een 
nieuwe coördinatielaag waardoor alles juist ingewikkelder wordt?

Dit artikel geeft een beeld van de dynamische krachten die bepalend zijn voor 
de voortgang en uitkomst van samenwerking tussen publieke dienstverleners. 
Het is gebaseerd op een promotieonderzoek naar de ontwikkelingsprocessen 
van deze samenwerkingsverbanden1, dat ook aanwijzingen opleverde voor een 
strategie om die samenwerking te ontwikkelen.

1. Onderzoek
Samenwerking tussen organisaties staat in de organisatieliteratuur al decennia 
in de aandacht. Vanuit diverse disciplines is onderzoek gedaan en zijn model-
len ontwikkeld (Borgatti, 2003; Brass et al., 2004). Daaruit wordt duidelijk 
dat succes van samenwerking afhankelijk is van uiteenlopende factoren: de 
maatschappelijke omgeving en economische uitgangssituatie, de middelen en 
de belangen van de partners, de gekozen samenwerkingsstructuur, politiek-
bestuurlijke strategieën en interne processen in de samenwerkingsverbanden. 
Er zijn vele modellen en verbanden benoemd, maar er zijn nauwelijks empi-
risch onderbouwde theorieën die laten zien welke factoren het resultaat van 
samenwerking bepalen (Provan et al., 2007). Dat geldt ook voor samen-
werking in de publieke dienstverlening. Een intensivering van die samen-
werking wordt vaak als resultaat gezien maar de effecten op de samenleving 
blijven daarbij onduidelijk (Bardach, 1998). Wel komt uit de literatuur naar 
voren dat samenwerking een sterke eigen dynamiek heeft en dat de interne 
procesgang een autonome invloed heeft op de voortgang van samenwerking 
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(Ring et al., 1994; Gulati, 1998). Er is echter nauwelijks onderzoek dat een 
relatie legt tussen dit ontwikkelingsproces en het maatschappelijke resultaat 
van publieke samenwerking. Dit resultaat bestaat uit positieve effecten op 
cliënten, patiënten of justitiabelen, kortom de ondersteunende (en soms corri-
gerende) uitwerking van de publieke diensten op burgers in de samenleving. 
Hoe worden deze resultaten beïnvloed door het ontwikkelingsproces van 
samenwerkingsverbanden? Dit was de kernvraag van een in 2009 afgesloten 
promotieonderzoek dat zich richtte op uitvoerende samenwerkingsverbanden 
in diverse publieke sectoren. De uitkomst was een analyse van de processen die 
het resultaat van samenwerking bepalen. Dit maatschappelijke resultaat was 
het ijkpunt. Is de overlast in de wijk afgenomen? Heeft de gezamenlijke aan-
pak geleid tot tijdige en doeltreffende hulp aan risicojongeren? Gaf het nieuwe 
Kulturhus een impuls aan de levendigheid van het dorp? Deze invalshoek lijkt 
evident, maar staat in contrast met veel empirisch onderzoek waarbij het suc-
ces van samenwerking vooral wordt bepaald aan de hand van groeiende geza-
menlijke activiteiten van de partners. Interactie is echter nog geen extern 
effect. De outcome telt, niet de output.

Er is dus een gebrek aan empirisch gefundeerde inzichten in de relatie tussen 
procesverloop en resultaten van samenwerkingsverbanden in de publieke dienst-
verlening. Dit gegeven maakte inductief onderzoek nodig. Daarin worden van-
uit praktijkvoorbeelden factoren en verbanden blootgelegd (Eisenhardt, 1989). 
In het promotieonderzoek gebeurde dit via documentstudie en interviews bij 
samenwerkingspartners in de jeugdzorg, in Veiligheidshuizen en in Kultur-
husen (gebouwen met diverse culturele en dienstverlenende organisaties in 
een wijk of dorp). In zeven cases werden zo resultaatcondities geïnventariseerd. 
Dit leverde in eerste instantie 200 condities op, die werden geclusterd tot 63 en 
daarna tot 21 resultaatcondities. Vervolgens werd een koppeling gelegd tussen 
de resultaatconditie en de mate van resultaat. Door deze analytische stappen 
ontstond zo een inzicht in kernfactoren op meerdere niveaus.

2. Ontwikkelingscyclus
Wat onderscheidt samenwerkingsverbanden met veel en met weinig maat-
schappelijke resultaten? De eerste, algemene uitkomst van het onderzoek is 
dat deze resultaten het gevolg zijn van een organisch ontwikkelingsproces 
waarin het samenspel en het vertrouwen tussen de partners geleidelijk groeit. 
Een voorbeeld daarvan zijn de lokale zorgnetwerken in Rotterdam, die zich 
richten op het bieden van hulp aan mensen die zijn vastgelopen in een kluwen 
aan problemen. Het initiatief werd genomen in 1992 en anno 2007 was dit 
uitgegroeid tot een dekkend netwerk van taakgerichte teams over de hele stad. 
Een ontwikkelingstijd van vijftien jaar dus. Ook in de literatuur worden groei-
perioden van tien à vijftien jaar genoemd als een kenmerk van succesvolle 
samenwerking (Sabatier, 1986). Samenwerking groeit op basis van een reeks 
kleine successen waarin de partners geleidelijk vertrouwen in elkaar opbou-
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wen (Ring et al., 1994; Provan en Milward, 1995). Effectieve nieuwe samen-
werkingsverbanden bouwen dus voort op ‘oude’ coöperatieve relaties (Child 
et al., 2005). Een brede school gedijt dus het beste als de partners al met elkaar 
bekend zijn. Veiligheidshuizen zijn vaak voortgekomen uit voorgaande experi-
menten, zoals de ‘Justitie in de buurt’-projecten. De start van een samenwer-
kingsverband is dus vaak een intensivering van een al bestaande samenwer-
king.

Hoe verloopt de ontwikkeling dan verder? In de praktijk hadden vrijwel alle 
onderzochte zorgketens, Veiligheidshuizen en Kulturhusen zich vanaf de start 
stapsgewijs ontwikkeld. Het ging om de volgende stadia:
– lering trekken;
– doelen bepalen;
– in praktijk brengen;
– structureren;
– verbreden en verdiepen.

VIJF STADIA IN DE ONTWIKKELING

De eerste activiteit is dus het gezamenlijk lering trekken door de partners. Men 
evalueert de problemen en de bestaande samenwerking en besluit dat een meer 
doelgerichte en strakker georganiseerde aanpak nodig is. Bij de Kulturhusen 
gebeurde dit bijvoorbeeld doordat de gemeente, de bibliotheek en de plaatse-
lijke historische vereniging tot de conclusie kwamen dat de lokale voorzienin-
gen achteruit gingen en daarmee ook de levendigheid van het dorp. Dat leidt 
vervolgens tot het gezamenlijk doelen bepalen. Wat moet er nu beter, welke 
problemen moeten worden opgelost, hoe werken we daarnaar toe en wie moe-
ten daaraan bijdragen? Welke effecten zou een Kulturhus moeten geven op het 
voorzieningenniveau? De partners sluiten overeenkomsten of convenanten af 
en maken middelen vrij. Dit mondt uit in het in praktijk brengen van deze doe-
len. Er wordt een uitvoeringsteam gevormd, medewerkers worden aangewezen 
en deze gaan aan de slag, min of meer informeel. Voor Kulturhusen en Veilig-
heidshuizen moet een gezamenlijk gebouw worden ontwikkeld. Dat loopt lang 
niet altijd soepel. De bestaande bekostiging en procedures blijken remmend te 
werken, de uitvoerende professionals krijgen te weinig tijd en mandaat en op 
de werkvloer ontstaan misverstanden en irritaties. Dat hoort er allemaal bij en 
deze tegenwind kan worden overwonnen als het lukt om praktische resultaten 
te behalen, bijvoorbeeld het aantrekken van nieuw publiek in een Kulturhus 
of het eerder benaderen van risicojongeren op straat vanuit een Veiligheids-
huis. Die resultaten geven energie en vechtlust om door te gaan. Dat resulteert 
in een volgende activiteit, waarin het gaat om het beter structureren van de 
samenwerking. Hierbij gaat het om een efficiënte overlegstructuur, een vlotte 
en complete onderlinge communicatie (inclusief afstemming van informatie-
systemen) en de interne coördinatie tussen de partners. Ook een casusoverleg 
en een Kulturhus behoeven afspraken en een efficiënte vergaderstructuur. Het 
samenwerkingsverband heeft dan een hogere trede bereikt in de groei naar een 
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volwassen werkorganisatie. Dat opent het perspectief op een laatste activiteit, 
namelijk het verbreden en verdiepen van de samenwerking. Het samenwer-
kingsteam zoekt uitbreiding en nieuwe doelgroepen, zoals de slachtoffers en 
daders van huiselijk geweld die effectief kunnen worden ‘behandeld’ via de 
opgebouwde werkprocedures in een Veiligheidshuis. Evenals ‘staande’ organi-
saties hebben samenwerkingsverbanden de neiging om hun werkgebied te ver-
ruimen en daarmee hun toekomst veilig te stellen.

EEN CYCLUS MET STAGNATIES

Lering trekken, doelen bepalen, in praktijk brengen, structureren en verbreden 
en verdiepen vormen dus een patroon van gevarieerde activiteiten, die kenne-
lijk nodig zijn om samenwerking te ontwikkelen. Maar deze variatie van acti-
viteiten is niet vanzelfsprekend. In het onderzoek kwamen situaties naar voren 
waarbij de partners bleven steken in eindeloze evaluaties en doelstellingsdis-
cussies zonder aan de uitvoeringspraktijk toe te komen. Deze vorm van stag-
natie in de ontwikkeling is te omschrijven als schijnsamenwerking. De uitvoe-
rende professionals willen doorgaans wel aan de slag – zij voelen de druk van 
praktische problemen – maar krijgen te weinig uren en mandaat om dat echt 
inhoud te geven. In sommige gevallen lukt dat wel, maar slechts ten dele. 
De betrokkenen spraken veel over de samenwerking maar brengen die niet in 
praktijk. Een andere vorm van stagnatie deed zich voor in situaties waar in de 
uitvoering wel praktisch werd samengewerkt maar eigenlijk alleen in het direct 
betrokken team. De partnerorganisaties bleven verder los van elkaar functio-
neren zodat het uitvoeringsteam te maken had met slecht op elkaar passende 
werkwijzen en trage besluitvorming. Een verbreding en verdieping van de 
samenwerking kwam dan niet van de grond. Deze vorm van stagnatie is te 
typeren als eilandsamenwerking.

De vijf stadia in de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden zijn te beschrij-
ven als een terugkerende reeks activiteiten in de ontwikkeling van een samen-
werkingsverband. Zo ontstaat een ontwikkelingscyclus. Maar in die cyclus zijn 
er stagnaties in de overgangen tussen de stadia. Op deze overgangen kan de 
ontwikkeling vastlopen (zie figuur 1).

In de meer succesvolle samenwerkingsverbanden lukte het vroeg of laat om 
dergelijke stagnaties te overwinnen en gezamenlijk over te gaan naar een ander 
gedrag. Waarom lukte het hier wel om de pendelbeweging te maken terwijl 
men elders in één type activiteit bleef steken?

3. Drijvende krachten
Deze vraag maakte een verdere analyse van de resultaatcondities nodig. Som-
mige van de condities kwamen meer voor bij succesvolle cases dan andere en 
dat was aanleiding om de condities opnieuw te bezien, maar nu op grond van 



10

KETENSAMENWERKING: INTERNE KRACHTEN BEPALEN HET EXTERNE RESULTAATNUMMER 3 – MEI/JUNI 2010&

P
ie

te
rj

a
n

 v
a

n
 D

el
d

en

Figuur 1. 
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hun invloed op het resultaat. De uitkomst bestond uit enkele clusters die van-
wege hun doorwerking te typeren zijn als drijvende krachten (driving forces) 
in de samenwerking. Dit zijn onderliggende motieven die de samenwerking 
voortstuwen. De diverse resultaatcondities in de samenwerking werden terug-
gebracht tot drie drijvende krachten, hier aangeduid als intentie, actie en ver-
binding. Elk van deze krachten belichaamt een motief en een vorm van sociale 
energie waarmee de samenwerking kracht krijgt. De invloed op het resultaat 
verschilde echter per drijvende kracht.

In de eerste plaats gaat het om een intentionele drijvende kracht. Deze bestaat 
vooral uit urgentiebesef op bestuurlijk niveau en daaruit voortkomende initia-
tieven en regie door de overheid. Daarbij wordt soms ook extra subsidie inge-
zet. Bij de partnerorganisaties wordt energie gestoken in een proces van geza-
menlijke doelbepaling: evalueren, samen een probleemanalyse maken, doelen 
voor de samenwerking formuleren en convenanten afsluiten. In de publieke 
sector zijn dit vertrouwde stappen om samenwerking op gang te brengen of 
aan te jagen. Toch is dit geen garantie voor een maatschappelijk resultaat van 
de samenwerking. Intentionele acties komen in vrijwel alle samenwerkingssi-
tuaties voor. Ze zijn een voorwaarde om samenwerkingsverbanden verder te 
helpen, maar ze hebben geen relatie met resultaat. Sterker nog: de minder suc-
cesvolle gevallen worden gekenmerkt door veel plannenmakerij. Te veel inten-
tionaliteit heeft kennelijk een remmend effect.

Dit ligt anders bij het tweede motief, de activistische drijvende kracht. Hierbij 
gaat het om het praktische samenspel tussen uitvoerende medewerkers, dus 
het aanpakken van concrete problemen, het verder helpen van cliënten en het 
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aanvatten van projecten waarvan de burger direct iets merkt. Dit samenspel 
omvat ook het structureren van verantwoordelijkheden en overleg. Bestuur-
ders nemen besluiten die de praktische samenwerking verder helpen. 
De nadruk ligt op het concrete uitvoerende handelen en het ondersteunen 
daarvan in structuur en sturing. Vooral de succesvolle samenwerkingsverban-
den worden gekenmerkt door een activistische geest. Bij de zwakkere verban-
den bleef men steken in ‘much talk, no action’. Deze drijvende kracht werkt 
dus direct door in de resultaten van samenwerkingsverbanden.

Ten slotte is er nog een derde motief, de verbindende drijvende kracht. Deze 
manifesteert zich in het tijdig bij elkaar brengen van alle relevante partners en 
het instellen van een krachtige ketenregie of -management. Dit zet zich door in 
afstemming van de organisaties van de partners. Het praktische samenwerken-
de team wordt ingebed in afspraken over het harmoniseren van werkprocessen 
tussen de partnerorganisaties. De samenwerking wordt geformaliseerd, vaak 
in een eigen werkorganisatie zoals een Veiligheidshuis of een jeugdloket. Deze 
platforms blijven effectief samenwerken, ook bij vertrek van de medewerkers 
die in het begin als ‘pioniers’ de handen ineensloegen. Niet alleen de professio-
nals maar ook de organisaties zijn een partnerschap aangegaan. Deze verbin-
dende drijvende kracht doet zich alleen voor bij de meest succesvolle en al lan-
ger bestaande samenwerkingsverbanden. Kennelijk wordt dit hoge niveau van 
sociale energie en samenwerking niet zo makkelijk bereikt.

ACTIVISME ALS BELANGRIJKSTE DRIJVENDE KRACHT

Intentie, actie en verbinding zijn dus drijvende krachten die de ‘binnenkant’ 
van samenwerking gestalte geven als een vorm van sociale energie. Het zijn de 
motieven en de sociale energie achter de ontwikkeling van verbanden als Vei-
ligheidshuizen, Centra voor jeugd en gezin en Kulturhusen. Deze sociale ener-
gie vloeit steeds voort uit specifiek gedrag. Intentioneel handelen geeft energie 
doordat het samen analyseren en plannen maken zicht geeft op eigen wensen, 
nieuwe mogelijkheden en oplossingen. Het prikkelt de fantasie, er is sprake 
van reflexieve energie. Bij gezamenlijk activisme ligt de energie juist in het 
pragmatische handelen, gericht op concrete doelen, acties en resultaten. Men 
krijgt greep op het probleem, er worden successen zichtbaar en dat smaakt 
naar meer. Ten slotte roept de verbindende drijvende kracht energie op van-
wege de relationele voordelen: minder wedijver, wederzijdse hulp en een meer 
ontspannen en aangename verstandhouding tussen de partners.

Samenwerkingsverbanden met veel maatschappelijk resultaat werden geken-
merkt door het optreden van elk van de drie drijvende krachten. Opvallend 
daarbij was dat die krachten niet los van elkaar stonden. De ene drijvende 
kracht gaf voeding aan de andere. Beleidsdoelen waren praktisch geformu-
leerd en sloten zo aan op de uitvoering. Regelmatig ging ook aandacht uit naar 
de afstemming van organisaties als partners, die op een gegeven moment in 
hun eigen beleid het samenwerken ook als hoeksteen van de strategie gingen 
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zien. De drijvende krachten versterkten elkaar en daarmee ook de ontwikke-
lingscyclus van samenwerking. Daarbij is opvallend dat de activistische drij-
vende kracht het meest direct samenhangt met effectieve resultaten van samen-
werking. Een Kulturhus dat vooral was ontstaan door druk en subsidies van 
de overheid (om snel een aansprekend gebouw te kunnen neerzetten) en min-
der vanuit het enthousiasme van de partners bleek na de opening veel minder 
bezoekers te trekken dan een Kulturhus dat weliswaar architectonisch minder 
fraai oogde maar wel was voortgekomen uit het initiatief van de partners, die 
zelfs hadden meegewerkt bij het inrichten van het gebouw. Activisme levert 
een meer directe bijdrage aan het resultaat van samenwerking dan intenties en 
verbinding. Overheidsbeleid en convenanten leggen een bestuurlijke basis voor 
een samenwerkingsverband maar dat geeft nog geen garantie voor succes. 
Sterker nog, als de druk en de ambities van boven groot worden neemt het 
activisme van onderen af. In de minder succesvolle Veiligheidshuizen wachtten 
de professionals vaak het initiatief van bestuurders af. In de meer succesvolle 
situaties overheerste het pioniersklimaat, een houding om te blijven zoeken en 
experimenteren met nieuwe oplossingen, en probeerde men vervolgens de 
bestuurders daarachter te krijgen. De drie drijvende krachten moeten elkaar 
dus voeden, maar er moet altijd ruimte blijven voor activisme. Als dat het 
geval is vormen ze de interne energiebron die de meer praktische ontwikkeling 
van de samenwerking voortdrijft (zie figuur 2).

Figuur 2. 
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Wanneer intenties, acties en verbinding elkaar versterken blijft een samenwer-
kingsverband zich ontwikkelen en komen er meer resultaten tot stand. De 
diverse activiteiten in de cyclus worden dus voortgestuwd door deze onderlig-
gende drijvende krachten. Samenwerking berust op sociale energie, maar die 
ontplooit zich niet vanzelfsprekend. Intentie, actie en verbinding hebben elk 
hun eigen dynamiek en kunnen geïsoleerd van elkaar raken. Dit gebeurt voor-
al wanneer belangenverschillen tussen partners de overhand houden. Compe-
titie en onderhandeling kwamen in het onderzoek in alle cases voor. In de 
cases met het geringste resultaat lukte het echter niet de spanning tussen 
samenwerking en onderhandeling productief te hanteren. Dat had te maken 
met de onoverzichtelijkheid van de omgeving.

4. Spanning tussen samenwerking en onderhandeling
Samenwerkingsverbanden ontstaan vrijwel altijd in complexe probleemsitua-
ties. Het gaat om vraagstukken met verschillende dimensies, vaak op diverse 
levensgebieden (psychisch, fysiek, maatschappelijk en praktisch functioneren 
van mensen) en met diverse betrokken partijen (overheden, hulpverleners, jus-
titie, belangenorganisaties e.d.). Dit soort complexe situaties roept twee soor-
ten reacties op bij de partijen: de handen ineenslaan om de problemen aan te 
pakken en tegelijkertijd afstand van elkaar nemen om de eigen belangen veilig 
te stellen. Complexiteit betekent ook onzekerheid en onvoorspelbaarheid en 
dit maakt de betrokken organisaties (en vaak ook de professionals) behoed-
zaam. Lopen we niet het risico om in de samenwerking taken kwijt te raken? 
Krijgen we dat extra overleg wel vergoed? Zijn anderen erop uit om onze cli-
enten over te nemen? Raken we in een samenwerkingsverband niet zó afhan-
kelijk van partners dat we geen kwaliteit meer kunnen leveren zoals wij dat 
verantwoord vinden? Dit soort onzekerheden wordt zelden uitgesproken maar 
speelt wel mee in de hoofden van de partners. In de praktijk leidt dit tot voor-
zichtigheid en onderhandelingsgedrag. Men wil samenwerken, maar alleen 
onder de voorwaarde dat de eigen waarden en methodiek niet worden aange-
tast. Er worden eisen gesteld en informatie wordt achtergehouden. Dit onder-
handelingsgedrag conflicteert met samenwerking en kan leiden tot een stagna-
tie daarvan.

De spanning tussen samenwerken en onderhandelen is de uiteindelijke ver-
klaring waarom samenwerkingsverbanden soms resultaten opleveren en soms 
minder of niet. Als het te weinig lukt om de belangenverschillen hanteerbaar 
te maken blijven ze doorwerken, meestal impliciet en ongrijpbaar. Dit remt de 
overgang tussen de getypeerde drijvende krachten. De partners blijven steken 
in intenties maar zijn te onzeker om die om te zetten in actie. Dat manifesteert 
zich als vrijblijvendheid. Beleidsdoelen en samenwerkingsconvenanten worden 
niet in praktijk gebracht omdat de partners bang zijn terrein te verliezen of 
kosten te maken als er echt uren gedraaid moeten worden. Dit is de verklaring 
voor de vorm van stagnatie die eerder in deze tekst is aangeduid als schijn-
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samenwerking: bestuurders en managers spreken regelmatig over de samen-
werking maar concretiseren die niet in hanteerbare doelen en opdrachten voor 
de uitvoerende professionals. Onopgeloste belangenverschillen remmen de 
voortgang van samenwerking. Dat is eveneens aan de orde bij de andere vorm 
van stagnatie, getypeerd als eilandsamenwerking. Er is een ‘activistisch’ en 
ent housiast samenwerkingsteam, dat succes heeft in enkele projecten of met 
een groepje cliënten, maar hun organisaties zien geen voordeel bij verdere inte-
gratie. In de backoffices blijven de taaktoedeling, werkprocessen en ICT-syste-
men op zichzelf staan en hierdoor blijft samenwerking een perifeer verschijnsel. 
Er is wel actie, maar geen verbinding. Het lukt de partnerorganisaties niet om 
tot een duurzame samenwerkingsformule te komen doordat ze te beducht zijn 
voor een verlies van autonomie en wellicht ook van activiteiten en middelen.

OVERGANG TUSSEN DOEL EN UITVOERING IS CHRONISCH PROBLEEM

In een van de cases waren deze stagnaties een vast verschijnsel. Keer op keer 
probeerde een gemeente te komen tot een aanpak van groepen overlastgevende 
jongeren, maar steeds lukte het niet om alle partners te verenigen in een prak-
tische aanpak. Er werd een ‘Justitie in de buurt’-kantoor opgericht, waarin het 
Openbaar Ministerie en de politie wijkgericht aan de slag moesten gaan, maar 
toen het erop aankwam bleven de OM-medewerkers weg. Gemaakte afspra-
ken hielden in de praktijk geen stand. De gemeente besloot toen maar met 
enkele jeugdzorginstellingen zelf het initiatief te nemen en startte een project 
voor intensieve begeleiding voor jongeren die probleemgedrag vertoonden. 
De justitiële instellingen waren te weinig betrokken en voelden zich beconcur-
reerd. Ze werkten niet mee om de intensieve begeleiding als een alternatieve 
strafvorm in hun vaste procedures op te nemen. Het project bleef daardoor 
geïsoleerd staan en kreeg te weinig cliënten aangeleverd. Opvallend was dus 
dat men elkaar in de goede bedoelingen wel kon vinden, maar in de praktijk 
bleef mijden. De overgang tussen doelen en uitvoering was een chronisch pro-
bleem. Deze overgangen tussen de drijvende krachten vormen de ‘zwakke 
plekken’ in de samenwerking, waarin de eerder getypeerde stagnaties optreden 
(zie figuur 3).

Samenwerken en onderhandelen zijn dus tegelijkertijd aan de orde. In de prak-
tijk van de onderzochte samenwerkingsverbanden werd tussen de partners 
regelmatig gemarchandeerd om tot een vergelijk te komen. Meestal gebeurde 
dit door een sturend initiatief van een van de partners of de overheid (met wat 
extra subsidie), bedoeld om de zaak weer vlot te trekken. Maar soms liep de 
zaak ook vast, ontstond er een crisis of conflict en vielen er harde woorden, 
zowel op de werkvloer tussen de medewerkers als op bestuurlijk niveau. Dat 
hielp (soms) om de lucht te klaren. Herhaaldelijk werd er ook ‘onderhandeld’ 
door het terugtreden of vervangen van personen, vaak van professionals die te 
weinig flexibel bleken te zijn om met collega’s uit andere organisaties nieuwe 
oplossingen uit te proberen.
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Figuur 3. 
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Opvallend is dat de meest voor de hand liggende werkwijze bij onderhande-
ling, namelijk het plegen van een belangenuitruil of het sluiten van een com-
promis, weinig voorkwam. Althans niet expliciet. Het kan zijn dat het nuch-
tere spel van geven en nemen en pragmatische concessies niet passen bij de 
publieke sector, die doordesemd is van waarden en beleid. Oplossingen dienen 
altijd constructief te blijven. Men blijft hoffelijk en positief, maar initiatieven 
blijven uit: iedereen wacht op elkaar.

Toch is dit laatste beeld te pessimistisch. In het onderzoek zijn wel degelijk 
situaties naar voren gekomen waarin professionals, managers en bestuurders 
veel energie in de samenwerking legden en de resultaten daarvan ook ‘op 
straat’ zichtbaar werden. Wat zijn dan de aangrijpingspunten voor een ont-
wikkelingsaanpak?

5. Ontwikkelen van binnenuit
Samenwerking bouwt kracht op wanneer intenties, acties en verbinding op 
elkaar ingrijpen. De intenties richten zich op gezamenlijke doelen en sturing. 
Deze moeten behulpzaam zijn voor de ‘activistische’ uitvoeringspraktijk. 
De vereiste consensus gaat dus over concrete resultaten. De acties behoeven 
een doelgericht team met een realistische taakopdracht. Praktische successen 
verstevigen dit team en geven zo aanwijzingen hoe de werkprocessen en de 
organisaties van de partners beter op elkaar kunnen worden afgestemd. 
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De verbinding krijgt inhoud door meer afstemming tussen de werkprocessen, 
uitwisseling van informatie, een betere mandatering van professionals en een 
eigen overlegplatform voor managers. Op basis hiervan kunnen dan de belan-
genverschillen worden besproken en de onderhandelingen afgerond. Dat is de 
basis voor een verdergaande consensus en bredere gezamenlijke doelen in de 
toekomst, de start van een volgende cyclus in de ontwikkeling van de samen-
werking (zie figuur 4).

Figuur 4. 
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Deze ontwikkelingsaanpak van samenwerkingsverbanden betekent een omke-
ring van de aanpak zoals die in veel overheidsplannen en bestuurskundige 
publicaties naar voren komt. De dominante benadering is om eerst beleidsdoe-
len vast te stellen, financiële middelen toe te kennen en dan taken en budgetten 
uit te onderhandelen. De praktijk moet dan volgen. Deze benadering heeft het 
effect dat eerst de nadruk komt te liggen op onderhandelingskwesties, die het 
praktische handelen op uitvoeringsniveau eerder remmen dan stimuleren. 
Deze volgorde zet de activistische kant van de samenwerking op het tweede 
plan. De uitdaging is dus om in de aanpak voorrang te geven aan professionele 
teams die met hun pragmatische aanpak en successen de sociale energie los-
maken die aanstekelijk werkt op managers en bestuurders en hen ertoe 
beweegt om belangenkwesties in gezamenlijkheid op te lossen. De energie 
komt dan van binnenuit en niet van bovenaf. Hoe roep je die energie nu op?
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6. Exploratieve versus programmatische strategie
Het resultaat van samenwerking wordt bepaald door groepsbinding en die 
wordt opgebouwd via gezamenlijke actie. Succes ontstaat geleidelijk en van 
binnenuit. Dit betekent dat samenwerking vooral gebaat is bij een procesregie. 
Deze procesregie richt zich op het aanjagen van de cyclus zoals hiervoor 
beschreven. Dit begint met het creëren van situaties met concrete uitdagingen, 
consensus en pionierskwaliteiten. Het gaat om een actieve procesregie, die niet 
wacht tot deze situaties zich aandienen maar deze opzoekt en mede constru-
eert. Dit kan door concrete opdrachten te formuleren, praktische consensus 
tot stand te brengen, nuttige instrumenten aan te reiken en de personele capa-
citeiten van partners aan te vullen met inhoudelijke pioniers of stevige project-
leiders. Dit is een exploratieve strategie: ze richt zich op het op gang brengen 
van initiatieven en projecten in situaties met een samenwerkingspotentie, 
waarbij de groei van het ‘lokale’ probleemoplossende vermogen maatgevend 
is. De potenties worden in beeld gebracht en tot ontplooiing gebracht. Beleids-
doelen worden zo geleidelijk met deze initiatieven geconcretiseerd. Daarbij 
moet worden vermeden dat druk van buiten leidt tot afname van energie tus-
sen de deelnemers aan de samenwerking. Dat wil niet zeggen dat een explora-
tieve strategie reactief of volgzaam is. Het gaat er juist om kansrijke situaties 
op te sporen en hier selectief en stevig te stimuleren om die kansen praktisch te 
verwezenlijken. Dit kan een stevige stellingname inhouden om partners te 
dwingen met elkaar te onderhandelen.

Exploratief ontwikkelen vraagt dus een gedoseerde daadkracht van bestuur-
ders. In een van de onderzochte praktijksituaties kwam dit naar voren bij de 
steun die een gemeente bood aan een basisschool en plaatselijke verenigingen 
bij het ontwikkelen van een Kulturhus. Er werd een subsidie voor de nieuw-
bouw in het vooruitzicht gesteld maar die werd niet aan een strakke termijn 
gebonden. De wethouder bracht de gesprekken tussen de partners op gang 
door in het begin als voorzitter van de ontwikkelingsgroep op te treden. Hij 
preste de partners om beslissingen te nemen als de voortgang dat vereiste maar 
liet ze vrij bij het maken van de inhoudelijke keuzes. Na verloop van tijd kon-
den de partners zelf het overleg dragen en trok hij zich hieruit terug.

EXPLORATIEVE SAMENWERKING WEINIG WAARGENOMEN

Een exploratieve strategie zoals hierboven getypeerd is in het onderzoek wei-
nig waargenomen. De overheid of de organisatiebestuurders waren vaker 
geneigd het heft zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Een actieve, kans-
zoekende aanpak – de essentie van een exploratieve strategie – is kennelijk 
schaars. Bestuurders zijn gewend om vanuit inhoudelijke vraagstukken en 
besluiten te denken en te handelen en komen zo uit op een programmatische 
strategie bij de ontwikkeling van samenwerking. Een dergelijke strategie gaat 
uit van een dominantie van enkele centrale inhoudelijke doelen en een activi-
teitenprogramma waarin deze doelen worden geïmplementeerd (‘uitrollen’). 
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Voorop staat een inhoudelijke logica, waarin eerst algemene beleidsbesluiten 
worden genomen die vervolgens worden omgezet in uitvoeringsmaatregelen. 
Ook een programmatische strategie werkt met lokale situaties in de vorm 
van proefprojecten (‘pilots’); deze zijn niet sturend maar instrumenteel. Het 
zijn testcases die moeten helpen het vastgestelde programma sneller concreet 
te maken. In het onderzoek deed zich deze situatie voor bij een gemeente die 
overlast van risicojongeren wilde aanpakken via intensieve individuele 
coaching in een gedwongen justitieel kader. Hiervoor werden coaches inge-
huurd van een instelling voor jeugdzorg. Het project kwam echter niet van de 
grond doordat justitiepartners zoals het Openbaar Ministerie en de Raad voor 
de Kinderbescherming te weinig waren betrokken, zich beconcurreerd voelden 
en onvoldoende meewerkten om via rechterlijke uitspraken de coaching op te 
leggen.

Een programmatische strategie bij het ontwikkelen van samenwerkingsver-
banden is goed mogelijk, maar maakt minder gebruik van lokale inzet en 
samenwerkingsenergie en leidt tot minder maatschappelijk resultaat dan een 
exploratieve strategie. De ‘lokale’ voorwaarden (concrete uitdagingen, al 
bestaande samenwerking) liggen immers zelden in het verlengde van het vast-
gestelde programma en worden daardoor ook niet zonder meer bevorderd, 
soms eerder ontkracht. Een exploratieve strategie probeert daarentegen deze 
lokale voorwaarden maximaal te benutten, maar is er ook afhankelijk van en 
zal dus meer per situatie uiteenlopende resultaten opleveren (zie tabel 1).

Tabel 1. Exploratieve strategie versus programmatische strategie bij de ontwikkeling van publieke samenwerkingsverbanden

Exploratieve strategie Programmatische strategie

Primaire focus Energie van interacties Inhoudelijke beleidsdoelen

Werkwijze Zoeken en selectief stimuleren van kansrijke situaties Doelen vertalen in algemeen geldend uitvoering s-
programma

Procesgang Van binnenuit Van buitenaf

Resultaten Sterk maatschappelijk effect met mogelijk grote lokale 
verschillen

Beperkt maatschappelijk effect (vooral in pilots) met 
weinig lokale verschillen

Overheden volgen vanuit bestuurlijke besluiten doorgaans een inhoudelijke 
beleidsagenda met een daarvan afgeleide programmatische strategie. Wanneer 
het gaat om de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden is deze benadering 
suboptimaal. Daarom is het waarschijnlijk dat in die situaties (bijv. bij de ont-
wikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin) de resultaten zullen achterblij-
ven bij de verwachtingen. In situaties waarin initiatieven in eerste instantie 
vanuit de partners zijn ontstaan (bijv. Lokale Zorgnetwerken Rotterdam) 
worden meer maatschappelijke resultaten behaald.
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7. Conclusie
De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat een succesvolle ontwikke-
lingsstrategie van samenwerkingsverbanden afhankelijk is van de sociale ener-
gie van de partners. Deze energie bestaat uit de drijvende krachten die zijn 
getypeerd als intentioneel, activistisch en verbindend. Deze krachten zijn te 
gebruiken als hefbomen om samenwerking op gang te krijgen en er meer resul-
taat uit te halen. Van de drie is het activisme de krachtigste energiebron, die 
dus de ruimte moet krijgen. Uiteindelijk leidt dit tot meer maatschappelijk 
resultaat. Om gebruik te maken van de dynamiek van de drijvende krachten is 
een exploratieve strategie nodig.

Hier doet zich een bestuurlijk dilemma voor. Vanuit de dynamiek van samen-
werkingsverbanden verdient een exploratieve strategie de voorkeur, maar 
vanuit het primaat van de politiek ligt een programmatische strategie voor 
de hand. ‘Slagvaardigheid’ betekent in samenwerkingssituaties vooral gevoel 
voor verhoudingen, getemperde daadkracht en geduld. Dat staat haaks op 
de publieke onvrede die in het begin van dit artikel werd gesignaleerd. Als 
ongeduld de overhand krijgt ontstaat een somber maatschappelijk scenario. 
Publieke diensten vertonen een gebrek aan samenhang en samenwerking. 
Het publiek en de media klagen en politici doen ferme uitspraken. Instellingen 
worden min of meer geprest om te gaan samenwerken. Als reactie stellen ze 
zich afwachtend op en steken geen energie in de samenwerking. Dit loopt uit 
op een vicieuze cirkel van teleurstelling, volkswoede, dadendrang, stil verzet 
en stagnatie. De publieke dienstverlening schiet tekort en de burgers verliezen 
het vertrouwen in het democratische bestel. De symptomen van een dergelijke 
negatieve spiraal zijn regelmatig waar te nemen. Maar er zijn genoeg aangrij-
pingspunten om dit tij te keren. De opkomst en groei van de brede scholen, 
zorgnetwerken en Veiligheidshuizen laat zien dat de noodzaak van samenwer-
kingsverbanden groot is en de praktijk dus deze vormen creëert. Daarbij ont-
staan ook de voorbeelden van bestuurlijk handelen waarin gevoel voor lokale 
processen, doortastendheid en geduld samengaan. Als het daarmee lukt om 
samenwerkingsverbanden maatschappelijk effectief te maken, zullen ze na ver-
loop van tijd onmisbaar blijken.

Noot
1.  Samenwerking in de publieke dienstverlening (Uitgeverij Eburon, 2009), 

publieksversie Sterke Netwerken (Van Gennep, 2009).
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