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MC Essay Sinds het afgelopen decennium zijn strategische allianties sterk in opkomst 

bij  bedrijven en instellingen. Sommige sectoren kennen meerdere van dit soort 

samenwerkingsverbanden. Ook bij de publieke dienstverlening is ketensamenwerking 

tegenwoordig in zwang. Neem het onderwijs (Brede scholen), de sociale veiligheid 

(Veiligheidshuizen), werk en inkomen (Jeugdloketten) en de zorg (Centra voor Jeugd en 

Gezin). De wenselijkheid van samenwerking ligt voor de hand, maar levert het ook wat op?1 

En wat betekent het voor de ontwikkelingspraktijk van betrokken adviseurs?

Overheid, allianties en adviseurs 
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Kunnen passanten ook reisleiders zijn?
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tekst Pieterjan van Delden   illustratie Christoph Kirsch

Samenwerkingsverbanden zijn jungles. De problemen 
waarop ze zich richten zijn doorgaans ingewikkeld 
maar de verbanden zijn dat zelf ook. Ze kunnen makke-
lijk zelf onderdeel worden van het probleem in plaats 
van de oplossing. In essentie verloopt de ontwikkeling 
van een samenwerkingsverband via een afwisseling 
tussen beleidsinitiatieven en praktische uitvoering met 
daar tussenin af en toe momenten van evaluatie en 
herstructurering. Er is sprake van een soort beleidscy-
clus, een PDCA-cirkel, maar dan wat grilliger in zijn 
verloop dan doorgaans binnen organisaties het geval is. 
De resultaten van samenwerking zijn groter en duur-
zamer naar mate de beleidssturing korter (maar soms 
wel krachtig) is, en er meer uitdaging en ruimte is voor 
professionals om in overzichtelijke face-to-face teams 
de samenwerking in praktijk te brengen. Dit profes-
sionele activisme is de belangrijkste voorspeller van 
succes, meer dan overheidsbeleid, subsidies, samen-
werkingsconvenanten of formele structuren. De posi-
tieve uitkomst van samenwerking wordt bepaald door 
de uitvoerende werkers die op elkaar ingespeeld raken. 
Een krachtige sturing van bovenaf werkt eerder rem-
mend dan aanjagend. Beleidsinitiatieven zijn nodig, 
maar moeten wel gedoseerd worden.

Wat betekent dit nu voor de ontwikkelingspraktijk 
van adviseurs, projectmanagers en andere externen 
die als regisseurs of ketenmanagers de samenwerking 
op weg (of uit het slop) moeten helpen? De boven 
geschetste uitkomst heeft diverse consequenties voor 
de aanpak en die loop ik per thema af.

‘Collaboration sucks’
In de eerste plaats zijn samenwerkingsverbanden traag 
in hun ontwikkeling. Mijn eigen onderzoek en dat van 
anderen wijst uit dat er doorgaans een lange looptijd 
nodig is van vijf tot tien jaar, voordat er sprake is van 
een robuust samenwerkingsverband. Eigenlijk wordt 
er een complexe biotoop gekweekt waarin vogels van 
diverse pluimage geleidelijk moeten leren samen te 
leven. De groei van samenwerking blijkt organisch te 
verlopen, zeker bij succesvolle samenwerkingsverban-
den. Die traagheid is een lastig gegeven. Collaboration 
sucks.

Een strakke ontwerpbenadering of het forceren van 
een oplossing door de partners via allerlei incentives 
(beleidsafspraken, geld, inhuur van capaciteit) kor-

daat bij elkaar te zetten, garandeert geen rap samen-
spel. De tijd moet zijn werk doen. De succesvolste 
Veiligheidshuizen hebben alweer een historie van vijf 
tot zeven jaar, waarbij de verantwoordelijke ketenmana-
ger vrijwel vanaf het begin reeds die functie vervulde.

Tegen de achtergrond van deze lange groeilijn doet 
een tijdelijke ontwikkelaar maar een bescheiden duit 
in het zakje. Hij of zij brengt een stukje van de jungle 
in kaart en probeert dat gangbaar te maken. Dat stukje 
lijkt soms cruciaal wanneer je de rol hebt van een pro-
jectleider voor een Centrum voor Jeugd en Gezin of 
een programmamanager voor een Cultuurhuis, maar 
nog steeds zet je maar enkele stappen in het oerwoud. 
Convenanten, structuurontwerpen of jaarplannen zijn 
slechts een voorwaarde maar doen er verder niet zo 
veel toe. Deze beleidsacties tuigen het samenwerkings-
verband op maar dat zegt nog weinig over de externe 
prestaties ervan. Want na het optuigen komt het echte 
werk, het aan de praat krijgen van de partners onder-
ling en daarbij bereiken dat ze elkaar steeds meer als 
collega’s gaan zien en behandelen. En voor het laatste 
kan het wel eens nodig zijn dat de externe projectleider 
plaatsmaakt voor een meer praktisch ingestelde team-
leider op de werkvloer. Externe ontwikkelaars moeten 
dus weten wanneer hun tijd voorbij is.

Pionierskwaliteiten creëren
De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat – 
niet verbazingwekkend – samenwerking tussen profes-
sionals niet kan worden afgedwongen maar moet wor-
den uitgelokt. Dat klinkt fraai, maar tekent tegelijkertijd 
de weerbarstigheid van de opgave. Samenwerking 
vraagt professioneel activisme en een pioniershou-
ding, want vrijwel altijd moeten er in de jungle nieuwe 
wegen worden verkend en doorgangen gekapt. Dat 
veronderstelt een tolerantie voor onduidelijkheid en lef 
om nieuwe oplossingen te proberen, maar helaas zijn 
die eigenschappen bij veel werkers niet of nauwelijks 
aanwezig. De meeste samenwerkingverbanden komen 
slecht van de grond door het ontbreken van professi-
onele drive en inventiviteit, terwijl deze juist de door-
slaggevende succesfactoren zijn.

Dit knelpunt is overigens op alle niveaus te zien, 
ook bij managers en bestuurders. De meeste betrokke-
nen zijn gesocialiseerd binnen hun eigen beroep, ont-
lenen daaraan hun routines, veiligheid en zelfvertrou-



Reactie
door Dick van Ginkel

Waarom gaat het in voor onze 
maatschappij cruciale sectoren nog 
altijd niet echt goed? Waarom is het 
rapport ‘Bewijzen van goede dienst-
verlening’ van de WRR (2004) nog 
altijd actueel? Zou het veranderen 
als alle woede en onmacht die 
mensen persoonlijk meemaken 
zich politiek zouden vertalen? 
Bijvoorbeeld als het onderwijs 
aan jouw kind slecht is, en jij of je 
naasten vertellen over hun einde-
loze gang door de bureaucratie van 
werk en inkomen, als je van nabij 
meemaakt dat een kind hulp nodig 
heeft en die niet – op tijd - krijgt?

Van Delden is ook gedreven 
door dit soort vragen. Hij schrijft 
in persoonlijke stijl over het belang 
van deze samenwerkingsvraagstuk-

ken en analyseert helder wat de 
doorslaggevende factoren zijn die 
succes kunnen opleveren. 

Twee analyses springen eruit. 
De eerste is dat hiërarchie bij 
samenwerkingsverbanden niet 
werkt: ‘Een krachtige sturing van 
bovenaf werkt eerder remmend dan 
aanjagend.’ Eigenlijk is er behoefte 
aan, wat ik Maarten Königs eens 
heb horen noemen, ‘hiërarchie 
vervangende bindmiddelen’. Hierin 
ligt een belangrijke les besloten 
waarvan je zou willen dat vooral 
bestuurders en managers er conse-
quenties uit trekken.

De tweede les is dat het veel 
medewerkers ontbreekt aan toleran-
tie voor onduidelijkheid, lef voor 
vernieuwing, professionele drive 
en inventiviteit. Ik wil aannemen 
dat dit is aangetoond, maar ben erg 
benieuwd naar mogelijke oorzaken 

waarom dat zo is? Kunnen andere 
verklaringen leiden tot andere 
oplossingen? Geen externe reislei-
ders met kompas en machete maar 
interventies gericht op ontwikkelen 
van eigen overlevingskracht in de 
jungle voor deze professionals?

Als externe passanten moe-
ten we onze toegevoegde waarde 
bescheiden inschatten, en àls we 
al een bijdrage kunnen leveren, 
dat doen vanuit een brede mix van 
kennis en vaardigheden. Wat mij 
betreft mag Van Delden dat nog wel 
een tandje scherper aanzetten: niet 
iedereen kan dat, en niet altijd is 
een reisleider gewenst.

Dick van Ginkel is partner bij Consort 

Adviseren bij Organiseren. Hij is 

bestuurslid van de Ooa, voorzitter 

van de redactie van Management en 

Consulting en geassocieerd met Sioo.

wen, en worden ontmoedigd om buiten de procedures 
van hun organisaties te treden. Waar samenwerkings-
verbanden slagen, komt dat doordat de deelnemers het 
wèl gewoon vinden om te experimenteren.

En dus is het de vraag of er pionierskwaliteiten kun-
nen worden gecreëerd waar ze er nauwelijks zijn. Dat 
kan, maar eigenlijk alleen via de weg van het praktische 
handelen, dat ik hier aanduid als activisme. Wanneer 
het lukt om in een gezamenlijke aanpak stukje bij beet-
je meer greep te krijgen op vraagstukken als overlast-
gevende gezinnen, stagnerende wijken of vroegtijdige 
schoolverlaters, dan raken de betrokken professionals 
enthousiast, zeker als ze voorheen vastliepen in een 
verkokerde werkwijze. Praktische successen zijn enorm 
motiverend, dus dit is de manier om timide beroeps-
werkers hun eigen pad door de jungle te laten hakken.

Voor externe ontwikkelaars heeft dit tenminste één 
belangrijk gevolg: met alleen een procesbenadering 
kom je er niet. Adviseurs, interim-managers of proces-
begeleiders moeten zich verdiepen in het zorgaanbod, 
de casusoverlegprocedures, de verwijsprotocollen en 
de leerlingbegeleidingsprogramma’s om de praktische 
agenda van de professionals te kunnen begrijpen en 
structureren. Ze moeten zowel boven als naast hen 
kunnen staan. Zo niet, dan blijven de gesprekken vrien-
delijk en wazig en krijgt de samenwerking geen greep 
op de problematiek. Reisleiders in de jungle hebben 
een kompas nodig, maar ook een machete.

Kibbelend reisgezelschap
Als resultaten gewenst zijn, moet professioneel activis-
me het primaat hebben, maar dat verdraagt zich slecht 
met het belangenspel en het onderhandelingsgedrag 
dat in vrijwel alle samenwerkingsverbanden dagelijks 
te zien is. Samenwerkingssituaties zijn uitdagend 
maar ook onzeker, en dat laatste brengt veel partners 
er toe om behoedzaam op te treden. Zijn de anderen er 
niet op uit om taken, werk en budget van mij over te 
nemen? Hoe gaat die ketensamenwerking op den duur 
voor ons uitpakken? Als we samen de wachtlijsten gaan 
wegwerken, wordt dan onze instroom van casuïstiek 
minder stabiel?

Deze onzekerheden roepen strategisch gedrag op, in 
de zin van alertheid op eigen positie en minder open-
heid over eigen doelen en inzet. Natuurlijk wordt er 
een handtekening onder het convenant gezet, maar 
als de tijd daar is, ziet men wel hoeveel uren worden 
vrijgemaakt voor de samenwerking. Er wordt tussen de 
coulissen veel onderhandeld over de organisatiebelan-
gen en ook dat is een stevige kluif voor de externe advi-
seur of begeleider.

Hoe hou je het kibbelende reisgezelschap bijeen? 
Terwijl je zwetend het pad open hakt, worden achter je 
rug bitsigheden uitgewisseld. De procesregie komt voor 
een belangrijk deel neer op het goed houden van de 
relaties en het bedrijven van politiek, in de zin van het 
afwegen van belangen en het maken van keuzes waarin 

36 Management en Consulting nr. 4, 2010



37Management en Consulting nr. 4, 2010

iedereen kan meegaan, vroeg of laat. Scholen en zorgin-
stellingen hebben soms weinig geld, dus moet je hun 
inzet en bijdrage vanuit de overheid soms meefinancie-
ren, maar dat geeft bij anderen al gauw scheve ogen.

Toch moet er een situatie worden gecreëerd waarin 
alle partners uiteindelijk gemotiveerd meedoen, anders 
komt het samenwerkingsverband nooit overtuigend 
uit de startblokken. Het is namelijk heel makkelijk 
om samenwerking te laten stranden door afwachtend 
en reactief gedrag. Mails pas na dagen beantwoorden. 
Niet even bellen als er wat loos is. In vergaderingen 
minzaam blijven zwijgen terwijl anderen ploeteren om 
praktische oplossingen te vinden.

De praktijkdimensie
Dit soort defensief gedrag is strijk en zet in samenwer-
kingsverbanden waar belangenverschillen niet goed 
zijn uitonderhandeld en waar ze dus de sfeer blijven 
bepalen. Voor de externe regisseur is het de taak om die 
belangen helder te krijgen (want ze blijven vaak onuit-
gesproken) en vervolgens daar zoveel mogelijk recht 
aan te doen.

Dus specialisten uit partnerorganisaties niet ongericht 
in het samenwerkingsverband inzetten maar alleen 
daar waar hun kennis tot zijn recht komt. Aan de 
partners laten zien dat via samenwerking ook meer 
cliënten naar hen toe kunnen komen of dat daaruit 
nieuwe activiteiten kunnen ontstaan. Deelnemers laten 
profiteren van gezamenlijke huisvesting in regio’s of 
wijken waar ze zelf weinig komen maar nu dichterbij 
komen te staan. En, uiteindelijk, bij te weinig personele 
capaciteit of gebrek aan financiën, deze knelpunten 
opvangen door er uren van anderen of subsidie bij te 
leggen – maar dit alleen als laatste remedie, zoals hier-
voor betoogd. ‘Gekochte’ samenwerking blijft namelijk 
meestal improductief, zoals al gebleken is bij diverse 
Brede scholen en Centra voor Jeugd en Gezin, waar de 
partners bereidwillig het mooie nieuwe pand betrokken 
om vervolgens daarbinnen evenzeer langs elkaar heen 
te blijven werken als voorheen daarbuiten.

Hier ligt een belangrijke valkuil voor de externe 
begeleider want de verleiding is groot om voorafgaand 
veel energie te gaan steken in het belangenspel ter-
wijl het succes straks afhankelijk zal zijn van door-
dacht werkende teams op de gezamenlijke werkvloer. 
Onderhandelen over belangen is onvermijdelijk en 
nodig, maar de praktische werkprocessen geven de 
doorslag. Het moet de meerwaarde zijn van een advi-

seur of regisseur dat die de praktijkdimensie stevig in 
het vizier houdt, ook wanneer de partners daar een tijd-
lang geen oog voor hebben.

Overheid en procesregie
Het adviseren of begeleiden van samenwerkingsver-
banden vereist dus inhoudelijke interesse, praktische 
zin en politieke intuïtie. Die brede mix van kennis 
en vaardigheden komt zelden geconcentreerd voor in 
overheidsorganisaties en dat verklaart misschien ook 
waarom de regierol bij samenwerking door gemeenten, 
provincies en rijk zwak of eenzijdig wordt ingevuld, 
ondanks een bijna permanente interne discussie hier-
over. Veel gemeenten claimen deze regierol maar wei-
nig weten die effectief in te vullen.

Misschien is het vereiste spectrum aan vaardig-
heden ook wel te breed voor de beleidsambtenaren 
of projectleiders die worden ingezet, ook gegeven de 
noodzaak om steeds één oog gericht te houden op 
bestuurders en hun wens om accenten aan te brengen 
en in beeld te blijven. Bovendien is de gemeente vaak 
ook nog op andere manieren betrokken bij de samen-

werking, als subsidieverstrekker, opdrachtgever of zelfs 
als een partner in de keten vanwege eigen uitvoerende 
taken zoals de sociale dienst of het toezicht op de leer-
plicht. Die veelheid van rollen maakt hun functioneren 
ingewikkeld en ambivalent. Overheden hebben moeite 
met een krachtige procesregie en dat betekent dat die 
rol soms beter kan worden ingevuld door een externe 
regisseur. Maar dat vraagt wel een pittig pakket aan 
vaardigheden, zoals hierboven beschreven. Passanten 
zijn nog geen reisleiders. Misschien kunnen ze het wel 
worden. 

Noten

1.  De auteur promoveerde aan de Universiteit van Tilburg in september 

2009. In zijn proefschrift Samenwerking in de publieke dienstverlening, 

ontwikkelingsverloop en resultaten constateert hij dat de wenselijk-

heid van samenwerking weliswaar voor de hand ligt, maar hij vraagt 

zich vooral af of het ook wat oplevert. De kernvraag was of en hoe het 

ontwikkelingsproces van samenwerkingsverbanden bijdroeg aan het 

maatschappelijke resultaat ervan. 
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Het kost doorgaans zo’n vijf tot tien jaar voordat er sprake  

is van een robuust samenwerkingsverband


