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- na de transitie komt de transformatie

- komt die samenwerking van de grond?

- tadaa! reclame … VU-leergang

“succesvol opereren

in bestuurlijke netwerken”

- zet sterk in op

eigen rol in samenwerking
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taakomgeving
afstemming met man’nt org. 1

eigen beeld van cliënt en sociaal probleem
eigen belangen, targets, financiering

taakomgeving
afstemming met 

man’nt org. 2
…

taakomgeving
afstemming met 

man’nt org. n

           

vertaling van invloeden taakomgeving in officiële doelen 

governance op een complex speelveld
vertaling van casusinvloeden in operationele doelen 
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eigen belangen,  targets, financiering
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visies     →
problemen ↓

klein visie-probleem groot visie-probleem

lage 
complexiteit

hierarchie markt

hoge 
complexiteit

netwerk !! dubbele uitdaging !!

governance-literatuur suggereert:

> terug naar de professional … tja, miskent de 

kwestie

> heel slim sturen … kan eigenlijk niet

> duwen vanuit je eigen positie … is beetje 

cynisch, maar welbeschouwd beste aanpak
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evaluatie proeftuinen populatiemanagement (RIVM):

‘ruimte voor verdere verbetering […] Onderliggende belangen worden niet 

openlijk besproken in alle proeftuinen. Dit is wel van belang, omdat de 

afzonderlijke organisatiebelangen van de diverse actoren haaks kunnen staan 

op het realiseren van de doelstellingen van de proeftuin’ (Monitor, p. 8)

dit schijnbaar marginale probleem kon wel eens hoofdzaak zijn

want als afzonderlijke belangen haaks, kun je dan simpelweg 

pleiten voor openheid?
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dit is de ‘dubbele uitdaging’

de neiging is vaak:

- vragen aan de wethouder

- inzetten op professionaliteit, taakvolwassenheid uitvoerders

- verwijzen naar de regelgeving
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Management van 
activering

Wet- en regelgeving

Visie

Politieke omgeving

Interne organisatie

doel

positieregels

expertise
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maar zo ben je zelf als manager absoluut niet taakvolwassen

handelingsopties:

– eigen kennis genereren over werkvloer en toepassingen

– er is geen “we”

• niet vooraf gezamenlijke belangen vooronderstellen, maar …

• ... “duiden en verbinden”: begrijpen hoe belang van ander zich verhoudt tot belang 

van “ik” en andersom …

– … en formuleer een eigen visie



9



samenwerking in het sociale domein

10

opdracht: een eigen visie op sociaal beleid

- denk na over een samenwerking die moeizaam loopt

- met partijen uit eigen organisatie en/of van buiten

- kies als groep één casus

- maak met het plaatje al doorvragend een analyse van de 

problemen in de samenwerking

- welke vakjes zijn groot en welke klein?

- duiden en verbinden

- hoe verhoudt het belang van de anderen zich tot het belang van de 

“ik”? hoe kan een visie op de problematiek eruit zien? 


