
Van spagaat naar lemniscaat

Logboek

Vitale coalities ontdekken en versterken

Een verhaal in wording

1



Wie werken mee aan dit onderzoek?
Ad Otte
Ada van Oorschot
Angélica van der Heijden
Anja Veninga 
Anna Nagtegaal 
Arnold Michielsen, LTO Noord
Bert Gijsberts 
Bob Crébas, Familiepark Netl de Wildste tuin
Carina van Dijk 
Cor van Veldhuijsen, AgroFoodCluster
Dennis Grimbergen, Bedrijfskring Lelystad 
Dennis Menting 
Edzard van de Water 
Eric Laken, Raad voor het openbaar bestuur
Evert Jansen, Jansen Transport
Geert-Jan Put, gemeente Lelystad
Gerbe de Vos
Hans Koole
Hendrik-Jan Meijboom 
Herman Vermeer, Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland 
(OMFL)
Ineke Mastenbroek, Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland 
(OMFL)
Irene Joosse 
Jaap Lodders 
Jaap Ree 

Jan-Nico Appelman 
Jan van Wieren 
Jeroen Grutters 
Jeroen Plantinga
Joep Kramer 
Jolanka van der Perk 
Leen Verbeek
Marc Witteman
Maria Overmars 
Martin Griffioen
Mary Haselager 
Onno de Klaver, BBL Logistics
Petra ter Voert
Roy Nijboer
Sandra van der Vegt 
Simon Miske 
Tjeerd van der Wal 
Tom Lansink, VNO/NCW-MKB Flevoland 
Toos Lodder
Wim van de Weg, Christelijke Agrarische Hogeschool
Wouter Weyers, Kamer van Koophandel

Onderzoeksteam van Twynstra Gudde
Martine de Jong, mjg@tg.nl
Manon de Caluwé, mca@tg.nl
Joost Voerman, jvr@tg.nl
Ageeth Telleman, ate@tg.nl

x EXTERNE PARTIJEN 

EXTERNE PARTIJEN 

MANAGEMENT

AMBTENAREN

AMBTENAREN

GEDEPUTEERDEN

GEDEPUTEERDEN

2



Over dit onderzoek
In de huidige netwerksamenleving kunnen overheden hun 
doelen niet meer alleen bereiken. De provincie Flevoland 
heeft dit onderkend en heeft de afgelopen jaren diverse on-
derzoeken en verkenningen uitgevoerd om haar positie in dit 
nieuwe krachtenveld te bepalen. 

Ook in het coalitieakkoord uit 2011 is een verandering 
aangebracht om de politieke en ambtelijke organisatie aan 
te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Er zijn al 
stappen gezet, zoals het vinden van ‘vitale coalities’ en het 
voeren van politieke discussies over de nieuwe manier van 
werken met externe partijen. Er zijn onderzoeken gedaan 
om de huidige samenwerking in vitale coalities en verbon-
den partijen in beeld te brengen. En er is een beleidskader 
voor samenwerking geformuleerd. In 2014 kiest het college 
ervoor om het onderzoek 217A dat ieder jaar wordt uitge-
voerd naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het 
door het college gevoerde bestuur in het teken te stellen 
van vitale coalities.

In het onderzoek ‘Vitale coalities ontdekken en versterken’ 
is gekozen voor actieonderzoek, waarbij de betrokken per-
sonen en partijen zelf in staat worden gesteld om met een 
onderzoekende houding naar hun (samenwerkings)praktijk 
te kijken. Daarbij wordt zoveel mogelijk gesproken in ter-
men van concrete voorbeelden of situaties. Ook worden in 
dit onderzoek situaties gecreëerd waarin ervaringen kunnen 
worden opgedaan. De groepssessies zijn daarvan een voor-
beeld. 

Twynstra Gudde heeft dit onderzoek gefaciliteerd. Het on-
derzoek is daarmee een interventie op zichzelf waarmee 

gedurende het onderzoek gewerkt wordt aan verankering. 
Het belangrijkste resultaat is niet dat wat op papier staat, 
maar de ervaring en inzichten die tijdens de gesprekken zijn 
opgedaan en met elkaar gedeeld.
Het verkennen en versterken van ‘vitale coalities’ is wat ons 
betreft een verhaal in wording. Dat willen wij ook zichtbaar 
maken door stap na stap dit logboek vorm te geven en te 
vullen. Het eindproduct is dan ook geen kant en klaar pro-
duct, maar een onderzoeksschrift dat steeds verder wordt 
ingevuld met inzichten, ideeën en ervaringen. Waar weten-
schappers proberen gegevens te verzamelen zonder de 
werkelijkheid te verstoren of te veranderen, hebben wij ge-
probeerd al tijdens het onderzoek beweging te veroorzaken.

actieonderzoek

Wij wensen u als lezer 

veel ontdek- en leesplezier 

en nodigen u van harte uit 

uw eigen bevindingen of 

associaties her en d
er te 

noteren.
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de energieke 

samenleving

Een nieuwe werkelijkheid:

Een groep mensen die samen hun huis bouwen, een buurt-
huis runnen, voor elkaar zorgen of een lokaal energiebedrijf 
starten. Steeds meer nemen mensen zelf initiatief. Soms uit 
frustratie, omdat de grote instituties in hun ogen geen maat-
werk kunnen leveren, er wordt dan ook wel gesproken van 
‘goedgemutste machteloosheid’. En soms omdat ze kansen 
zien voor een nieuw idee. Op zoek naar een nieuwe stu-
ringsfilosofie voor maatschappelijke vraagstukken zijn we 
dit de ‘energieke samenleving’ of participatiesamenleving 
gaan noemen met assertieve en creatieve burgers en bedrij-
ven. Mede vanwege de bezuinigingen en decentralisaties in 
overheidsland werd deze beweging breed omarmd. Koning 
Willem-Alexander benoemde de participatiesamenleving 
als alternatief voor de verzorgingsstaat en deze term is zelfs 
verkozen tot het woord van 2013.

Voor organisaties breekt een periode aan van zoeken naar 
de eigen rol en toegevoegde waarde. Zij ervaren dat vraag-
stukken niet meer eendimensionaal zijn. Iets is bijvoorbeeld 
niet alleen een probleem in de zorgsector, maar het speelt 
ook in de ruimtelijke wereld en beide zijn nodig voor het zoe-
ken naar een oplossing. Daarbij is de oplossing die vandaag 
gevonden wordt misschien niet meer relevant over een half 
jaar of over vijf jaar. Het is steeds een nieuwe werkelijk-

heid. De economie wordt gekenmerkt door een ontspannen 
markt waarin de gebruikerswensen leidend zijn en de soci-
ale media zorgt voor goed geïnformeerde burgers. Autono-
mie wordt minder belangrijk dan inbedding en verbinding 
met de buitenwereld. Deze trends roepen veel vragen op 
voor bestaande organisaties. Wat is nog de eigen ambitie? 
Hoe sturend kunnen we daarin zijn? Welke partners hebben 
wellicht een vergelijkbare ambitie? Welke initiatieven zijn er 
die een bijdrage kunnen leveren aan de ambitie? Hoe kun-
nen we die initiatieven faciliteren?

Ondanks de zoektocht in deze gewijzigde situatie en het 
opnieuw uitvinden van rollen zijn zowel bestaande orga-
nisaties als nieuwe lokale netwerken van waarde in een 
energieke samenleving. Dat burgers ondernemender wor-
den betekent niet dat de overheid of het bedrijfsleven zich 
kunnen terugtrekken, maar wel dat zij anders ten opzichte 
van elkaar staan. Het gaat om een combinatie van de par-
ticipatiesamenleving, de vrije markt en de verzorgingsstaat. 
Burgers kunnen niet meer worden beschouwd als leken of 
consumenten, bedrijven niet meer als louter commercieel 
en overheden niet meer als de entiteit die weet wat goed 
is voor de mensen. Het vraagt om een actualisatie van de 
rollen en beelden in een nieuw samenspel.

K lein is het 
nieuwe groot

Observeren is het nieuwe lu isteren 

Een idee is pas uniek als het uitgevoerd 
wordt 

Delen is he
t nieuwe 

hebben

Tijdelijk is he
t nieuwe 

permanent

Vinden wat je niet
 

zocht
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Mijn notities

“Samenwerken is niet vanzelfsprekend: Instellingen heb-

ben vaak hun eigen beleid met regels en procedures en 

burgers hebben enig wantrouwen tegen plannen die vanuit 

de overheid worden neergelegd” “De basishouding van ambtenaren is dat zij geen fouten willen maken en dat is spannend met de open en onder-nemende houding die nodig is om adaptief te kunnen werken” 

Nationaal Programma

Kwaliteitssprong Zuid bij BZK

Ambtenaar provincie Zuid-Holland

“Het is toch v rij klassiek om ‘hard 
nieuws’ te willen brengen. In een 
netwerkprogramma zijn er weinig 
harde resultaten en al zeker geen 
ferme maatregelen”

“Ik heb ongeloof lijk veel moeten af leren. 
In het begin was ik af en toe verlamd 
door gebrek aan overzicht. Ik wilde plan-
matig en gestructureerd aan de slag, dat 
ging helemaal niet”

Programma Ouders en 

school samen bij OCW

Programma Beter Benutten bij IenM 
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Vitale coalities

Wat is een 
vitale coalitie?

“Wanneer je als partij bereid bent om de eigen doelen 
en werkwijzen (deels) los te laten en naar de ander kunt 
uitreiken, is er sprake van vitaliteit.”

“Een vitale coalitie is een levensvatbare groep met posi-
tieve energie en beweging. Er komt iets tot stand! Niet 
alleen vanwege de gedeelde belangen, maar zeker ook 
vanwege de chemie tussen personen.”

“Een coalitie is vitaal als er gelijkwaardigheid is in wat 
partijen komen halen en brengen.”

“Vitale coalities betekenen: co-creatie. Er is sprake van 
een blijvende betrokkenheid van de provincie. Het gaat 
niet enkel om een financierende rol.”

“Een samenwerking is vitaal op het moment dat je el-
kaar respecteert, begrijpt en bereid bent je in elkaar in 
te leven.”

“Een vitale coalitie bestaat uit partijen met hetzelfde be-
lang. Wat maakt het vitaal? Dat ‘ie werkt! Dat er enthou-
siasme in zit en niet omdat de provincie zegt dat het 
moet. Als je eraan moet sleuren, kun je er net zo goed 
mee stoppen!”

“Een vitale coalitie is een coalition of the willing. Groe-
pen of partijen die echt willen en er ook voor gaan, dan 
is ‘t vitaal.”

“Een vitale coalitie is een gezamenlijke inspanning om 
een bepaald doel te bereiken of project te realiseren. 
Het is echt een actieve vorm van samenwerken. Partijen 
hebben elkaar nodig om de belangen te realiseren.”

MEMO
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Een bewuste keuze

Vitale coalities komen niet vanzelf

Een coalitie is vitaal als de provincie zich 
kan terugtrekken en het eigenaarschap

bij anderen ligt

“Een vitale coalitie is een coalitie waarin rol-
len en taken duidelijk verdeeld worden. Waar 
de provincie de omstandigheden creëert waar-
binnen partijen zelf met initiatieven kunnen ko-
men en daar uitvoering aan geven. Waarbij de 
provincie steeds meer terugtreedt en de maat-
schappelijke spelers steeds meer optreden.  
Het wordt pas vitaal als je kunt loslaten onderweg.” 

Elke coalitie is anders. De partijen verschillen, de belangen verschillen, de tijdshorizon verschilt, de vraagstukken verschillen en de cultuur ver-
schilt. Er bestaat dus niet zoiets als dé aanpak van een coalitie of dé definitie van een vitale coalitie. Wel zijn er drie hoofdvormen van coalities te 
onderscheiden. De ene coalitievorm is niet beter dan de andere. De provinciale rol wordt per coalitievorm anders ingevuld. Soms is de provincie 
de regisseur, soms een partner en soms facilitator. In het eerste geval is de coalitie vitaal als de provincie duidelijk de lead heeft en zorgt voor 
transparante en gedragen besluitvorming. In het tweede geval is een coalitie vitaal als de provincie zich als gelijkwaardige partner opstelt en het 
eigenaarschap deelt. In het derde geval is de coalitie vitaal als de provincie het eigenaarschap juist bij anderen laat en kijkt hoe zij het initiatief 
kan faciliteren met geld, kennis, contacten of media-aandacht, zonder het naar zich toe te trekken. Een bewuste keuze in de coalitievorm en 
provinciale rol is dus noodzakelijk.

Een coalitie is vitaal als je elkaar 
stevig vasthoudt

“Een vitale coalitie vraagt hechte relaties, intensief 
partnerschap, wederzijds begrip, gedeelde belan-
gen en een gezamenlijke ambitie.” 

Een vitale coalitie is …

Een wederzijdse 
afhankelijkheid

Wederzijds 
vertrouwen

Een filosofie

Co-creatie

Een gezamenlijke  
inspanning richting  

een doel

........

Een vitale coalitie is 
niet (alleen) of 
meer dan…

Een verzameling van 
individuele belangen

Goede 
afspraken

Een aanpak

Co-financiering

Een netwerk

.........

<>

“Wij dachten we beginnen met vitale coalities en dan komen ze 
wel aan de deur kloppen, maar ze kwamen niet bepaald binnen 
rollen.”

“Mijn werk is in de afgelopen jaren niet veranderd omdat het 
woord ‘vitale coalities’ in het collegeakkoord is opgenomen. Het 
gewone werk gaat gewoon door”. 

“Sinds het benoemen van vitale coalities als uitgangspunt in het 
collegeakkoord ben ik ook meer op die manier gaan werken. Ik 
merk een behoorlijke impact op ons werk als ambtenaar en een 
verandering van onze rol sindsdien.” 

Sla om

AMBTENAREN AMBTENAREN AMBTENAREN

GEDEPUTEERDEN

AMBTENAREN
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Vitaal is taal

“Het begrip vitale coalities is te 
abstract en is als label ingezet 
om Oostvaarderswold te legiti-
meren.”

“Vitale coalities zijn van groot 
belang voor de provincie – het 
moet in onze genen komen en 
we moeten af van de vieze bij-
smaak. Van vies woord naar lo-
gische aanpak!”

“We moeten af van de labels 
en hoeven niet te framen. We 
hebben inmiddels globaal wel 
hetzelfde beeld van wat we be-
doelen.”

“Ik heb niet zoveel met de labels 
die we eraan geven. We moe-
ten het gewoon gaan doen!”

“Wij ondernemers vinden vitale 
coalities een passend woord 
voor wat ons te doen staat.”

De kracht van taal

“Woorden kunnen nietige stukjes arsenicum zijn; ze worden ongemerkt ingeslikt en lijken geen uitwerking 

te hebben, maar na enige tijd is de gifwerking er toch,” schreef Victor Klemperer in een roman over taalver-

anderingen tijdens de opkomst van het Derde Rijk. “Als iemand maar lang genoeg ‘fanatiek’ zegt in plaats 

van ‘heldhaftig’ en ‘deugdzaam’, gelooft hij ten slotte echt dat een fanaticus een deugdzame held is en dat 

je zonder fanatisme geen held kunt zijn.”

Dat is de kracht en macht van taal. Woorden en begrippen zijn niet waardevrij of betekenisvast. Zo gaat 

het ook met de term ‘vitale coalities’. Gestart als taal om vorm en richting te geven aan de ambities van de 

provincie Flevoland. Maar geïntroduceerd in een periode van bezuiniging en financiële crisis, heeft het be-

grip stevige associaties gekregen met projecten die niet naar wens verliepen. De term is besmet geraakt.

Van labelen naar een 
wervend perspectief

Het ‘affirmative topic’ is een verleidelijk perspectief dat een 
verlangen uitdrukt, verbindend werkt voor de betrokken partij-
en, oprechte nieuwsgierigheid en enthousiasme oproept en 
uiteindelijk antwoord geeft op de vraag: waar zijn wij aan het 
eind van de rit eigenlijk op uit? Het is van groot belang dat dit 
een positieve focus is en niet een ‘omgekeerd negatief doel’. De 
ervaren problemen worden herkaderd zodat de mogelijkheden 
weer zichtbaar worden.

“Als we alles wat in feite vitale coalities zijn ook zo zouden benoe-
men dan merk je hoeveel succesvolle coalities we gebouwd heb-
ben. Maar we benoemen ze nu als samenwerkingsverband of net-
werk, omdat de term, met name naar de Staten, besmet is geraakt.”

MANAGEMENT
AMBTENAREN

GEDEPUTEERDEN

GEDEPUTEERDENSTATEN EXTERNE PARTIJEN 
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Regisseren, partneren en faciliteren
De nieuwe manieren van en competenties voor samenwerken zullen 
in verschillende coalities van publieke, maatschappelijke en private ac-
toren worden uitgevonden. Het ‘Spectrum van Coalitievorming’ is het 
concept achter het samenwerken binnen al deze wisselende coalities. 

Het spectrum is een analysekader voor coalitievorming dat kan helpen 
bij een betere inrichting van de samenwerking passend bij het doel, 
de ambities en belangen van de spelers. Daarbij zijn voor de verschil-
lende coalitievormen methodieken ontwikkeld die invulling geven aan 
de samenwerking binnen een coalitie. Het biedt een manier om de 
bestaande en nieuwe werkelijkheid te interpreteren om er vervolgens 
concreet handelen aan te kunnen koppelen. Wanneer je je bewust 
bent van de positie van jouw organisatie in verschillende coalities, kun 
je ook een passende rol en aanpak vinden, zodat je een betrouwbare 
en effectieve samenwerkingspartner bent. Het spectrum bestaat uit 
drie coalitievormen met elk hun eigen kenmerken, taal, interventies en 
aanpakken. 

Besluitvormingsgerichte coalitie: Ambitie bepaalt Coalitie
Aan de linkerzijde zijn de op besluitvorming gerichte coalities ge-
positioneerd. Hierbij gaat het meestal om één of twee partijen die 
een vraagstuk of oplossingsrichting naar voren hebben gebracht. 
Hun ambitie bepaalt welke partijen worden uitgenodigd om mee te 
werken en samen de - vaak formele - coalitie vormen. Meestal is er 
sprake van een onderlinge hiërarchie tussen de partijen. Het proces 
wordt vooraf gestructureerd met duidelijke participatie- en besluit-
vormingsmomenten. Het eigenaarschap wordt niet gedeeld en het 
zijn de oorspronkelijke partijen die de verschillende belangen wegen, 
de koers bepalen en uiteindelijk de knoop doorhakken. Vanzelfspre-
kend wordt in deze coalitievorm de meeste politiek bedreven. Dit 
type coalitievorming is bijvoorbeeld geschikt voor ingrepen die van 
overheidswege of vanuit een specifieke organisatie gewenst zijn en 
ook voor een groot deel door hen bepaald en betaald kunnen worden 
(vergelijk Maasvlakte 2). Het voordeel van deze coalitievorm is dat er 
op een gestructureerde wijze gestuurd kan worden op een breder 
gedragen resultaat dat sneller en beter tot stand komt. Met deze 
coalitievorm hebben we al veel ervaring opgedaan en er is nog veel 
winst te behalen door goed proces- en omgevingsmanagement toe 
te passen.

Spectrum voor Coalitievorming
Samenwerkingsgerichte coalitie: Coalitie vormt Ambitie
In het midden van het spectrum bevinden zich de samenwerkings-
gerichte coalitievormen. Dit zijn partijen die elkaar gevonden hebben 
op een bepaald toekomstbeeld en daar allen individueel en als groep 
voordelen in zien. Zij vormen en bouwen gezamenlijk een ambitie. Voor 
elke partij moet er iets te halen en te brengen zijn. Alle partijen voelen 
zich eigenaar van de coalitie. De collectiviteit bij deze coalitievorm is 
dan ook het grootst. De partners nemen op een vergelijkbare basis 
deel, ieder met hun eigen rol en bijdrage. De gezamenlijke ambitie 
groeit gaandeweg en dat kost tijd en inspanning, maar levert vaak wel 
een duurzaam resultaat op. Dit type coalitievorming is geschikt wan-
neer geen van de partijen het voor het zeggen heeft en allen afhankelijk 
van elkaar zijn om de doelen te bereiken. Het voordeel van deze coali-
tievorm is dat elke partij zich verantwoordelijk voelt voor het realiseren 
van de ambitie. Dit kan helpen om de organisatiekosten te verlagen, 
efficiënter te werken, innovatieve kennis te ontwikkelen en te delen of 
meer massa te bieden. In de ruimtelijk-economische wereld is dit type 
coalities nog schaars, maar wel de toekomst.

Netwerkgerichte coalitie: Ambitie beweegt Coalitie
Aan het rechterdeel van het spectrum staan de op spontane netwer-
ken gerichte coalities centraal. Er is een ambitie neergelegd door een 
aantal personen of partijen en dat drijft en beweegt anderen om daar 
op voort te borduren en een eigen invulling aan te geven. Het is een 
coalitie van hechtere en lossere relaties van telkens wisselende sa-
menstellingen. In een dergelijke setting kunnen ideeën, ontwikkelingen 
en bewegingen ontstaan die nog niet eerder bedacht zijn en in elk 
geval vooraf niet voorzien waren. Vooral doen en het zichtbaar maken 
van acties is belangrijk. Partijen moeten energie en vrijheid ervaren om 
iets te kunnen toevoegen aan de coalitie. Initiatiefnemers moeten dan 
ook in staat zijn om los te laten en beweging als een kans te zien. Van-
zelfsprekend is het zelforganiserend vermogen in deze coalitievorm het 
grootst, maar ook het zelfreinigend vermogen is het grootst. Omdat 
mensen vanuit een persoonlijke drijfveer deelnemen, spreken zij elkaar 
aan op gedrag dat zij niet passend vinden. Mensen die geen aanslui-
ting meer voelen kunnen gemakkelijk de coalitie verlaten en een an-
dere weg inslaan. Dit type coalities zijn initiatieven van onderop. Deze 
coalitievorm sluit erg aan bij de trend en transitie naar de energieke 
samenleving en kan van bestaande organisaties een faciliterende rol 
vragen.

Mijn notities

Voor elk van de typen coalities zijn andere aanpakken effectief. Het 
gedrag dat werkt in een besluitvormingsgerichte coalitie, kan misstaan 
in een netwerkcoalitie. Overheden zullen nog steeds actief zijn als re-
gisseur in het eerste type coalities, maar zullen steeds meer opschui-
ven naar een partnerrol in het tweede type coalities. En tot slot zullen 
overheden steeds meer ingericht moeten zijn om te reageren op initia-
tieven uit het derde type coalities. De vertrouwde rollen en aanpakken 
zullen niet verdwijnen, maar er komen er meer bij. Dit betekent dat de 
overheid meer verscheidenheid in rollen zal kennen en dat zij richting 
haar samenwerkingspartners duidelijk moet zijn wanneer zij welke pet 
op heeft: regisseren, partneren of faciliteren. Zij zal voor elk van de 
drie coalitievormen afzonderlijke handelingsrepertoires beschikbaar 
moeten hebben. 
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Adaptief samenwerken in verschillende coalities

Hoe kan ik de ambitie van 
mijn organisatie realiseren in 
afstemming met betrokkenen?

Hoe kan ik samen met partners 
sterker staan om onze ambities 

waar te maken?
Hoe kan ik initiatieven aanboren 
en versterken om ook mijn eigen 

ambities te voeden?

Besluitvormingsgerichte coalitie

regisseren
bestaande arena

institutie centraal collectief centraal individu centraal

nieuwe arena
partneren

Samenwerkingsgerichte coalitie

spontane arena
faciliteren

Netwerkgerichte coalitie

Martine de Jong, mjg@tg.nl, 06 - 10 90 00 28 

Kan ik in de coalitie 
meer invloed uitoefenen 

dan daarbuiten?

Kan ik een coalitie 
vormen met een harde 

kern van eigenaren rond 
mijn initiatief?

“Men heeft het niet meer over burgerparticipatie, maar probeert de omslag te maken naar overheidsparticipatie. Dus: hoe sluit de over-heid aan bij acties die de maatschappij ontplooit en weet daarmee ook eigen doelen te realiseren?” 

“Bij Nieuwe Natuur gaan wij uit van 

wat de partijen aan voorstellen heb-

ben ingediend. Mocht er voor een be-

paald gebied geen voorstel liggen dan 

pakken wij dat niet op. We spelen in 

op wat er op ons afkomt.” 

“Die eerste vorm, dat is een coalitie 
omdat het moet. Het is het ‘reguliere 
werk’ van de provincie, de dingen die 
de provincie vooral zelf wil of moet 
doen. Het is belangrijk daarbij men-
sen te betrekken, maar uiteindelijk heb 
je als provincie op sommige vlakken 
de macht (en de plicht) om dingen 
gewoon door te zetten. Bij Flevokust 
is dat gebeurd, daar hebben we het 
trekkerschap overgenomen van de ge-
meente” 

MANAGEMENT

MANAGEMENT

AMBTENAREN
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Adaptief samenwerken: Bewegingen op het spec-
trum
De provincie maakt deel uit van verschillende coalities. De provin-
cie kan bijvoorbeeld de regisseur zijn in vijf besluitvormingsgerichte 
coalities, een partner in acht samenwerkingsgerichte coalities en 
een faciliterende rol hebben voor tien netwerkgerichte coalities. De 
vertrouwde, meer regisserende rol en aanpak zal dus niet verdwij-
nen, maar er komen meer rollen bij. In de praktijk zien organisaties 
een faciliterende rol soms als het hoogst haalbare, maar de ene rol 
is niet beter dan de andere. Het gaat om de meest passende rol 
bij de opgave. En dit vraagt een bewuste keuze. Afhankelijk van 
de kenmerken van het vraagstuk, de cultuur van de organisatie, de 
specifieke context en de belangrijkste spelers kan een plek op het 
spectrum van coalitievorming worden gevonden. 

De provincie zal richting haar samenwerkingspartners duidelijk moe-
ten zijn wanneer zij welke pet op heeft: regisseren, partneren of facili-
teren. Een gezamenlijke kijk en taal helpt om bewuste keuzes te maken 
en deze te delen met de betrokken partijen. Want de meest gemaakte 
fouten komen nog steeds door verkeerd gewekte verwachtingen en 
spraakverwarring over de aanpak. Het kan soms heel krachtig zijn om 
in dezelfde coalitievorm te blijven werken, zodat de verwachtingen en 
verhoudingen duidelijk zijn. Maar een coalitie is een dynamisch geheel 
en kan veranderen in de tijd. Er ontstaat telkens weer een gewijzig-
de situatie. Het opletten op verschuivingen en expliciet bespreken en 
evalueren van de rol en aanpak wordt daarom steeds belangrijker. Dit 
voorkomt glijdende lijnen op het spectrum, waardoor de verwachtin-
gen en beelden uiteen gaan lopen. 

De verandering kan een gerichte strategie zijn, doordat een organisa-
tie zich bijvoorbeeld wil ontwikkelen van een regisseur tot een partner 
of facilitator. Het kan ook een ongepland gevolg zijn van het proces-
verloop. Want zoals John Lennon al zong in het nummer Beautiful 
Boy: ‘Life is what happens to you, while you’re busy making other 
plans’. Een netwerk kan bijvoorbeeld zo succesvol zijn dat het breder 
toepasbaar is en zich ontwikkelt tot een samenwerkingsgerichte coa-
litie. Of een coalitie met een hiërarchische verhouding kan zich evolu-
eren tot een partnerschap, omdat de partijen elkaar veel meer vinden 
dan gedacht. Of andersom, bij een weinig daadkrachtig partnerschap 
kan de wens voor een besluitvormingsgerichte coalitie groter worden 

met één of enkele partijen als regisseur. Ook een combinatie van co-
alitievormen in één programma of proces is mogelijk. Een samenwer-
kingsgerichte coalitie van een gemeente, energiebedrijf en woning-
bouwcorporatie kan bijvoorbeeld een regisserende rol hebben naar 
bewoners en een faciliterende rol naar ondernemers met duurzame 
plannen. Organisaties zullen dus voor elk van de drie coalitievormen 
afzonderlijke handelingrepertoires beschikbaar moeten hebben. 

Een combinatie of verschuiving brengt wel uitdagingen met zich mee 
op het vlak van vertrouwen, eigenaarschap, motivatie, regie en pro-
fessionaliteit. De paradoxale uitdaging die vaak gevoeld wordt bij het 
verschuiven van links naar rechts op het spectrum is: hoe kun je het 
eigenaarschap verbreden zonder de regie kwijt te raken? Een derge-
lijke verschuiving naar een netwerkgerichte coalitie kan ook opgevat 
worden als excuus voor bezuinigingen of het niet durven nemen van 
verantwoordelijkheid. Voor een omgekeerde verschuiving, van rechts 
naar links, geldt juist de paradoxale uitdaging: hoe kun je professiona-
liseren, zonder te institutionaliseren? Er kan bij deze verschuiving ook 

het gevoel ontstaan dat partijen worden betrokken voor de bühne, 
zonder dat zij de consequenties van die aanpak willen nemen. Of de 
organisatie is nog niet klaar voor een dergelijke aanpak en durft de 
controle nog niet los te laten. 

Het scherp opletten en maken van bewuste keuzes in het schakelen 
tussen en verbinden van coalities met toegesneden rollen en aanpak-
ken, noemen we adaptief samenwerken. Het is geboren uit de nood-
zaak om onzekerheden te hanteren, ons te positioneren in coalities, 
ons aan te passen aan gewijzigde situaties en om voorbijkomende 
kansen te kunnen pakken. Het adaptief vermogen van een organisatie 
is bepalend om te kunnen overleven. Zo kunnen we de wisselwerking 
tussen bestaande organisaties en nieuwe netwerken versterken. Het 
betekent dat resultaten en stappen in het proces wel richting kunnen 
geven, maar niet vastliggen en telkens bijstelling vragen. Dit maakt het 
werk niet makkelijker, maar misschien wel leuker. Picasso zei: ‘Als je al 
weet wat het wordt, is het niet meer leuk om te maken’.

Hoe kun je het eigenaarschap 
verbreden, zonder de 
regie kwijt te raken?

Hoe kun je 
professionaliseren 

zonder te 
institutionaliseren?
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Positie bepalen

De positie op het spectrum wordt gedefinieerd door:

• de kenmerken van het vraagstuk (urgentie, investering, etc.) 

• de cultuur van de organisatie (openheid, hiërarchie, fase, etc.)

• de specifieke context (historie, ervaring, dynamiek, conflicten, etc.)

• de belangrijkste spelers (belangen, rollen, initiatiefnemers, drijfveren, etc.).

Welke coalitievorm is het meest passend bij een vraagstuk? De tabel hier-

naast helpt bij het beantwoorden van die vraag. Met ieder pijltje naar links 

of naar rechts schuif je als het ware een positie op op het spectrum.

De positie van de provincie op het spectrum

“Die vormen lopen ook in elkaar over, je moet het allemaal 
doen. En soms wisselt het zelfs van tijd tot tijd binnen een 
project. Je moet er een beetje doorheen dansen!”

“Bij Nieuwe Natuur hebben we de uitvraag in een netwerkge-

richte coalitie gedaan, het kader en de selectie juist weer in een 

besluitvormingsgerichte coalitie en het beheer zal meer plaatsvin-

den in een samenwerkingsgerichte coalitie. Sommige program-

ma’s lenen zich meer voor een lokale uitvraag dan andere. Nieu-

we Natuur dus wel, maar de verbreding van de A6 duidelijk niet.” 

“We hebben alle rollen: regisseren, partneren en faciliteren. Het is afhankelijk van de opgave. Ook het regisseren blijft belangrijk voor de provincie. Daar zijn we ook goed in. Bijvoorbeeld bij locatiebeleid, de afspraken met het waterschap, de Natuurbe-schermingswet. We moeten onze rol niet kleiner maken dan het is.”

“Een meer partnerende of een faciliterende rol 
wordt doorgaans niet van ons verwacht. Zeker in 
het geval van een politieke opdracht. Of wanneer 
er kaders en vaststellingen nodig zijn. Dan nemen 
of krijgen wij toch snel de regisserende rol.” 

x
MANAGEMENT

GEDEPUTEERDEN
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Notitie
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Aan de slag met het Spectrum voor Coalitievorming
Voor de provincie Flevoland spelen veel onderwerpen, ambities, opgaven en taken die wel of niet interessant kunnen zijn 

voor coalitievorming. En vaak hebben verschillende partijen en personen daar ook verschillende beelden bij. Wij stellen 

voor om een overzicht te maken van de provinciale ambities, taken en opgaven en deze te plaatsen op het Spectrum 

van Coalitievorming. Dan wordt duidelijk waar de provincie nog een regisserende rol voor zichzelf ziet, waar samen met 

partners gewerkt wordt en waar initiatieven van buiten de kern zijn.

Hoeveel tijd en geld kost het om op de ge-
noemde thema’s een regisserende rol te pak-
ken? Is dat haalbaar? Hoe sturen we hierbij op 
resultaat? Zijn er al projectplannen? Is er een 
stakeholderanalyse? Zijn de kaders en regels 
duidelijk?

Zijn er voor de thema’s al partners in beeld? Zijn 
er samenwerkingsverbanden die uitgebouwd 
kunnen worden? Hoe ontdekken we nieuwe 
partners? Hoe vormen we gezamenlijk een am-
bitie en starten we met een brede blik? Wat zijn 
de belangen van de andere partners? Is halen 
en brengen voor iedereen in balans?

Welke initiatieven kennen we? Waar lopen 
zij tegen aan? Hoe kunnen nieuwe initia-
tiefnemers en ondernemers geprikkeld 
worden? Wat zijn de reflexen in de eigen 
organisatie die initiatieven van buiten kun-
nen beperken?

Adaptief samenwerken in verschillende coalities

Besluitvormingsgerichte coalitie Samenwerkingsgerichte coalitie Netwerkgerichte coalitie

Waar op het spectrum bevinden zich de taken, opgaven en ambities van de provincie ?

Mijn notities

16



In welke coalitievorm zou de provin-
cie actiever willen worden?

Wat v raagt dit van de provincia le 
organisatie?

Welke blokkades moeten worden 
weggenomen?

Wat zijn bestaande verbanden of 

initiatieven waar de provincie bij zou 

willen aanslu iten?

Blokkades opheffen: hoe maken 
we het mogelijk?
Daarbij raden wij aan om een overzicht te maken van de be-

langrijkste blokkades en prikkels van initiatiefnemers. Uit onze 

ervaring blijkt dat blokkades vaak te maken hebben met gebrek 

aan technische en juridische kennis, geen toegang tot financie-

ring, beperkende regels en protocollen, beperkte toegang tot 

en dienstverlening van de grote instituties, te weinig capaciteit, 

geen toegang tot andere initiatiefnemers, geen toegang tot de 

media en weinig ervaring met zelforganisatie. Het delen van best 

practices en lessons learned, het organiseren van ontmoeting en 

het geven van constructieve feedback wordt door initiatiefnemers 

gewaardeerd.

Vijf v ragen voor de provincie:

Aan welke coalities neemt de pro-
vincie allemaal deel?

In welke coalitievorm is de provincie het meest actief?

Inventariseren: hoe is de balans?
Het helpt om gezamenlijk een inventarisatie te maken met de initiatieven, netwerken en verban-

den die al bestaan. Kennen we de initiatieven? Zijn er blinde vlekken? Deze oogstkaart kan tot 

een actualisatie van de overheidsrollen leiden. Als er al heel veel gebeurt op een thema, is het 

dan nog wel nodig dat de provincie een regisserende rol pakt. Als er heel weinig initiatieven 

zijn, is een faciliterende rol dan wel voldoende? Vervolgens kan de provincie kijken waar ze als 

partner zou willen aansluiten en welke initiatieven zij wat meer op afstand wil faciliteren. Wat 

heeft de provincie dan in de aanbieding voor die initiatieven? De provincie zou een meldpunt 

voor initiatieven kunnen inrichten, een challenge kunnen uitzetten, launching customer kunnen 

zijn, een werkplaats kunnen inrichten, expertise beschikbaar kunnen stellen, exposure bieden, 

startbudget of korting kunnen bieden, etc.
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Van spagaat naar lemniscaat
Overheden waarin beide werelden zichtbaar en voelbaar zijn noemen 
we ‘tweebenige overheden’. Het zijn moderne overheidsorganisaties 
die accepteren dat de spanningsvelden of paradoxen tussen regie 
voeren en loslaten en tussen beheersen en vertouwen geven er zijn. 
En er wordt ook geaccepteerd dat het maken van een keuze in deze 
spanningsvelden de oplossing vaak niet dichterbij brengt. Het gaat 
om een verbreding van het handelingsrepertoire, het investeren in bei-
de zijden van de paradox en om het continu voeren van het gesprek 
hierover. Dan voelt een spanningsveld niet aan als spagaat, maar als 
lemniscaat.

Het speelveld van de samenwerkende ambtenaar
Voor de provincie Flevoland betekent dit bijvoorbeeld dat ambtenaren 
ruimte moeten hebben om in coalities te kunnen handelen en toezeg-
gingen te kunnen doen aan andere stakeholders. De kaders moeten 
dit vermogen om te kunnen samenwerken in coalities optimaal facilite-
ren. Tegelijkertijd moeten de ambtenaren zich op hun beurt vergewis-
sen van de kaders die gelden en zich daar niet door laten verrassen, 
wanneer eenmaal toezeggingen gedaan zijn. Kaderstelling en contro-
le zijn mechanismen die de democratische legitimatie en het ambtelijk 
handelen borgen en de verantwoording daarover (achteraf) mogelijk 
maken. Dit hoort bij het vak van de ambtenaar als tweebenige speler. 

Het gaat om een verbreding van het handelingsrep-

ertoire, het investeren in beide zijden van de paradox 

en om het continu voeren van het gesprek hierover. Dan 

voelt een spanningsveld niet aan als spagaat, maar 

als lemniscaat.

Adaptief samenwerken door te schakelen tussen besluitvormingsge-
richte, samenwerkingsgerichte en netwerkgerichte coalities vraagt 
veel van overheden. Het betekent dat de provincie enerzijds in control 
is, het belastinggeld goed besteed, efficiënt werkt, risico’s beperkt 
en met heldere kaders en spelregels politieke verantwoording af kan 
leggen voor het bestuurlijk en ambtelijk handelen. En anderzijds dat 
de provincie vertrouwen geeft, loslaat en out of the box denkt om 
een beweging te laten ontstaan. Deze vormen van netwerksturing en 
hiërarchische sturing kunnen elkaar flink in de weg zitten. Gaat het om 
autonomie of verbondenheid? Om regelen of ontregelen? Om gelijk 
behandelen of het verschil maken?

Externe oriëntatie is vereist
Hoe lastig kan het zijn om deze twee werelden te combineren: de 
leefwereld van bewoners en ondernemers die, niet bewust van al-
lerlei regels, graag iets tot stand brengen. En de systeemwereld van 
de ambtenaren die opgeleid en verweven zijn met kaders en regels 
die soms meer leidend dan ondersteunend zijn, waardoor spontane 
initiatieven niet ‘zomaar’ passen en komen naast het ‘normale’ werk. 
Dit heeft te maken met de opdracht, de aansturing en overtuiging 
binnen de provincie, de afdeling, het team en de persoon. Voor nu en 
in de toekomst is een externe oriëntatie een vereiste om het ‘normale’ 
werk te kunnen blijven doen. In de praktijk is daarbij vaak een span-
ning voelbaar tussen de ambtelijke professionals die samenwerken in 
netwerken en de collega’s die verantwoordelijk zijn voor kaderstelling 
en ‘control’. 

Beide werelden waarderen
De laatste jaren heeft de meer hiërarchische vorm van sturen in de 
institutionele wereld steeds meer een negatieve connotatie gekregen. 
We spreken over knellende kaders, logge systemen en een bureau-
cratische omgeving. Terwijl de nieuwe werkelijkheid van netwerkstu-
ring met termen als menselijke maat, de klant centraal en de burger 
aan het stuur, altijd als positief wordt weggezet. De provinciale organi-
satie en nieuwe netwerken kunnen echter pas verbonden worden als 
we beide werelden weten te waarderen. Waar helpt het systeem je? 
En hoe kun je kaders niet beschouwen als hindermachten, maar als 
een stimulerende beperking? 

Overheden zijn tweebenige spelers
Oefenen, oefenen, oefenen
Ook voetballers zijn niet bij voorbaat tweebenige spelers. Het vraagt 
oefenen, struikelen, even uit balans zijn en af en toe in een spagaat 
zitten. Beide benen moeten voldoende worden getraind om stevig te 
kunnen spelen. Het is samen zoeken naar een balans zodat het ene 
been in de samenleving staat en de andere in de provinciale organisa-
tie en de ambtenaar daar goed mee uit de voeten kan. Dit komt neer 
op een nieuwe invulling van het vak van de ambtenaar, een vakman-
schap dat past bij wat de huidige maatschappij vraagt. Dit vakman-
schap verlangt het vermogen om de buitenwereld binnen te kunnen 
halen en ook om buiten respect en begrip voor de binnenwereld te 
creëren. Een invulling van het vak dat maakt dat de medewerker trots 
kan zijn op zijn of haar bijdrage als ambtenaar binnen de provincie 
Flevoland. 

Dit vraagt ook intern om intensieve samenwerking en goed samen-
spel tussen de bestuurlijke, politieke en ambtelijke organisatie. Vaak 
wordt gedacht dat de energieke samenleving alleen gevormd wordt 
door bewoners en ondernemers. Maar overheden die zich hebben 
ontwikkeld als tweebenige speler zijn in staat om evenzo onderdeel 
te zijn van deze energieke samenleving. En misschien moeten we dan 
wel niet meer spreken van een participatiesamenleving of een verzor-
gingsstaat, maar van een investeringsmaatschappij, waarin iedereen 
investeert in zichzelf en in elkaar met tijd, geld en aandacht. 
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De spanningsvelden van de 
tweebenige provincie Flevoland
De spanningsvelden die de tweebenigheid van overheidsorganisaties met zich meebrengt, werden 

al snel ook in dit onderzoek zichtbaar. Na een tijdje zijn we de spanningsvelden als onderwerp van 

gesprek gaan inzetten – om ze te toetsen en ze betekenis te geven. 

Op de volgende pagina’s van dit logboek staan de ervaren spanningsvelden binnen dit onderzoek 

centraal. We proberen bewust de spanningsvelden niet op te lossen, ze maken nu eenmaal deel uit 

van de dagelijkse realiteit. Wel leverde dit onderzoek vele handvatten, inspiratie of ervaringen van 

elders op, waarmee er handelingsrepertoire ontstaat om op een waarderende manier om te gaan met 

de spanningsvelden. Daarom presenteren we ze als lemniscaat. !

BEGIN HIER

LEMNISCAAT
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COALITIEVORMING OP DE BELANGRIJKSTE DOSSIERS 
VS REGIE HOUDEN OP DE BELANGRIJKSTE DOSSIERS

LEMNISCAAT

Grote maatschappelijke 
vraagstukken zijn niet 
door de provincie alleen 
op te lossen

Op voor de provincie be-
langrijke vraagstukken 
moeten we in control zijn

“Op dossiers die voor de pro-
vincie belangrijk zijn moeten 
we regie houden en zelf ‘in the 
lead’ zijn. We lopen te veel risi-
co als we op die thema’s met 
andere partijen samenwerken.”

STATEN

STATEN

“Vitale coalities zien we vooral 

rondom gebiedsontwikkeling. 

Ofwel, daar waar de risico’s 

het grootst zijn.”

“Kansrijke samenwerkingen schuilen 

in die onderwerpen die je als pro-

vincie eigenlijk ook wel alleen zou 

kunnen. Maar die in een vitale coalitie 

beter zouden kunnen gaan. En als dat 

niet het geval is, dan is het wel duide-

lijk: dan doen we het alleen.” 

“In het ruimtelijk domein spelen onze grootste opgaven, daar zullen we vooral coalities moe-ten sluiten. De beweging van de decentralisaties versterkt dit.” 

AMBTENAREN

AMBTENAREN

“Om te bepalen met welke ini-
tiatieven we wel of niet aan de 
slag gaan, zou het helpen om 
steviger visie te ontwikkelen 
rondom onze ambities en be-
langen.” 

“Het idee van vitale coalities is dat het de inspanningen van een overheidsorganisatie legitimeert. Door in gezamenlijkheid aan vraagstukken te werken, houd je voeling met wat er leeft en borg je dat je ‘de goede dingen’ doet.” 

GEDEPUTEERDEN

GEDEPUTEERDEN
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“Als ik niet weet wie ik ben, wie ik wil zijn, wat 

ik wil bereiken, waar ik begin en waar ik eindig, 

dan zijn mijn betrekkingen met de mensen om mij 

heen en met de rest van de wereld onvermijdelijk 

gespannen, vol a rgwaan en belast door een minder-

waardigheidscomplex dat misschien wel schu ilgaat 

achter gezwollen bravou re.”

– Vaclav Havel, geciteerd in Geert Mak, In Europa, p.76

De dynamiek in de samenleving is groot. Dit vraagt van de provincie 
Flevoland het goede gesprek over de positie die zij inneemt rondom 
maatschappelijke vraagstukken. Daarbij zijn principiële vragen aan de 
orde. Hoe ruim is onze taakopvatting? Wat kan publiek, wat moet pri-
vaat? Wat is onze opstelling ten opzichte van burgers en mede-over-
heden? Wanneer werken wij samen met andere organisaties? Kort-
om, alvorens een samenwerking aan te gaan moet je scherp weten 
waar je zelf voor staat. 

In de praktijk wordt de provincie Flevoland uitgedaagd om breder te 
kijken en te handelen dan vanuit haar kerntaak strikt nodig is. Het 
Waterschap Zuiderzeeland gebruikt in haar ‘afwegingskader maat-
schappelijke positionering’ daarvoor de begrippen hart en reikwijdte. 
Het uitvoeren van de kerntaak vormt het hart van het werk van het wa-
terschap. De reikwijdte geeft aan hoever het waterschap gaat bij het 
verdiepen of verbreden van de taakopvatting. Tussen hart en reikwijd-
te zit de vrije ruimte waarbinnen het waterschap zich maatschappelijk 
positioneert. Het bepalen van deze ruimte ondersteunt de Algemene 
Vergadering in de besluitvorming over individuele vraagstukken. Deze 
ruimte geeft daarnaast duidelijkheid richting de werkorganisatie. Hart 
en reikwijdte bepalen het kader waarbinnen besluiten worden voor-
bereid. 

De maatschappelijke positie die de provincie Flevoland inneemt is 
mede bepalend voor de rol die zij kiest in coalities. Is het een kerntaak 
(het ‘hart’) dan ligt een meer centrale regiefunctie voor de hand (be-
sluitvormingsgerichte coalitie). Gaat het om verbreding of verdieping 
van de kerntaak of initiatieven van derden dan komen een samenwer-
kingsgerichte coalitie of een netwerkgerichte coalitie in beeld.

EIGENAARSCHAP 
VERBREDEN 

ÉN REGIE HOUDEN
Kun je het eigenaarschap verbreden én regie houden? In de verschillende coalitievormen wordt het begrip ‘regie’ anders ingevuld en is er een andere verhouding met het begrip ‘eigenaarschap’. Een greep uit de mo-gelijkheden: 

•  Het werken in besluitvormingsgerichte coalities van-uit een regisserende rol is een manier om toch re-laties aan te gaan met stakeholders en hun belang proberen te dienen, zonder zelf de regie te verliezen. Er worden duidelijke besluitvormingsmomenten en participatiemomenten aangegeven binnen een hel-der kader van de invloed die partijen wel en niet heb-ben. De regisseur maakt de afwegingen en neemt de beslissingen. Methodieken die hier bij kunnen helpen zijn bijvoorbeeld Strategisch Omgevingsma-nagement.

•  In samenwerkingsgerichte coalities wordt de regie veel meer gezamenlijk ingevuld, vanuit de gedachte dat geen van de partijen het zelf voor het zeggen heeft. 
•  Bij netwerkgerichte coalities wordt vertrouwd op de energie van de groep en wordt regie vertaald als het ruimte bieden aan de beweging die ontstaat. Te veel vastleggen wordt gezien als het creëren van een schijnwerkelijkheid waar niet op gestuurd kan worden.

HART
REIKWIJDTE

x

&

MEMO
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Inlijstmomentjes
Windesheim

“Bij de totstandkoming van Windesheim in Almere 

hebben we vanuit het IFA met een helder doel ge-

werkt. Dat heeft geholpen in de samenwerking met 

het Rijk, de gemeente en het onderwijs.” 

Flevokust

“Bij F levokust realiseren we een multimodale haven. Vroeger 

zouden we dan bij het Ministerie van EZ gaan buurten, 

maar we hebben breder gekeken en het anders gelabeld. 

Een multimodale haven is niet alleen goed voor de econo-

mie en werkgelegenheid, maar ook voor het verminderen 

van congestie. Hier hebben we samen met Amsterdam het 

gesprek over gevoerd en zij onderschreven deze redenering. 

Daar hebben we nu 8 miljoen subsidie voor gekregen van het 

Ministerie van IenM.” 

Kwaliteit van de 

ambtelijke organisatie

“Voordat ik bij de provincie kwam, was ik wethou-

der en burgemeester bij een gemeente. Toen ik hier 

begon, stond ik versteld van de kwaliteit van de 

ambtelijke organisatie. Z e denken mee, zijn spar-

ringpartner en de lijnen tussen bestuur en ambte-

naren zijn kort.”

Realisatiekracht 
van de provincie

“Onze provincie heeft naam en 
faam als het gaat om de re-
alisatie van projecten. Het Rijk 
weet dat wij iets op korte ter-
mijn kunnen uitvoeren.” 
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Flevolandse handelsmissie naar China

“In september 2014 vertrok er een F levo-landse handelsmissie naar China onder begeleiding van gedeputeerde Jan Nico Ap-pelman. De missie werd georganiseerd in sa-menwerking met Ontwikkelingsmaatschap-pij F levoland (OMFL). Het is tijdens de missie gelukt om de gezamenlijke ambities van provincie, onderwijs en bedrijfsleven neer te zetten en tegelijkertijd ruimte te laten voor de individuele partijen om zich te pro-moten. De missie is een mooi voorbeeld van hoe je gezamenlijk kunt optrekken en ook de individuen tot bloei kunt laten komen.”

Techniekpact Noordvleugel

“Techniekpact Noordv leugel heeft als doel het verbin-

den van regionaal sterke (top-)sectoren zoals ICT, cre-

atieve industrie en diverse vormen van maakindustrie 

en logistiek (maritiem, energie, agritechnologie etc.). 

Door zowel techniek te behouden als te versterken en 

te doen groeien, kunnen techniek en technologie niet 

alleen zelf groeien, maar ook de groei en innovatie van 

andere sectoren doen versnellen. Uit het Techniekpact 

zijn verschillende kansrijke initiatieven ontstaan, zoals 

CompoWorld en Technocampus Lelystad Airport.”

Technocampus Lelystad Airport“Het bedrijfsleven, de onderwijssector en overheden ver-kennen hoe zij in een netwerkorganisatie kunnen samen-werken om een succes te maken van de Technocampus Lelystad Airport. Op basis van de concrete behoefte van het bedrijfsleven zullen op Technocampus nieuwe arbeids-krachten opgeleid worden in technische luchtvaart gere-lateerde beroepen. Dit is iets waar het bedrijfsleven echt baat bij heeft en waar we meteen mee kunnen beginnen.”
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Inlijstmomentjes
Flevolands Deltacongres“Donderdag 18 oktober 2012 organiseerde provincie F levoland 

in het provinciehuis het F levolands Deltacongres. Centraal 

in het programma stond de waterveiligheid van Nederland 

en de beschikbaarheid en de verdeling van zoet water. Bij 

de F levolandse bijeenkomst rond het Deltaprogramma heb-

ben we er een mooi moment van gemaakt. We hebben de 

Rietkerkzaal helemaal aangekleed en gewerkt met andere 

vormen. Na de bijeenkomst kwam een Statenlid naar mij 

toe met de opmerking: ‘Ik heb nog nooit zo’n goed congres 

meegemaakt!’ Daar doe je het als ambtenaar voor.”

Flexibiliteit van de provincie

“We hebben onze rol al wel te pakken. 
We hebben een professionele, f lexibele en 
wendbare organisatie. We pakken kansen: 
het winnen van de F loriade en het trekken 
van de haven bij Urk stond niet in onze 
plannen en agenda, maar we hebben het 
wel gedaan.” 

Compoworld

“CompoWorld is een F levolands initiatief met een program-

ma dat zich richt op onderwijs, onderzoek en bedrijvigheid 

rondom het thema composieten. Het is een mooi voorbeeld 

waarbij kennisinstellingen, bedrijven en overheid elkaar in 

een soort triple helix tre
ffen. En dan gaan ze met elkaar 

dansen!”

Transitie Jeugdzorg
“De transitie van de jeugdzorg is een mooi voorbeeld van een gedreven samenwerking tussen provincie en gemeenten. We hadden ook kunnen zeggen, vanaf 1 januari 2015 is het van ju llie, en tot die tijd hou-den wij het voor het zeggen waar wij het voor het zeggen hebben. Maar dat doen we niet, we gaan gelijkwaardig het proces in en betrekken daar de zorgaanbieders ook bij.” 
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De Kemphaan– Boshart Almeerderhout
““In het project ‘ontwikkeling Boshart Almeerder-hout’ werken de gemeente Almere, de provincie F levoland, Staatsbosbeheer, Stichting Stad & Natuur en Stichting AAP samen aan de ver-dere uitbouw en versterking van de K emphaan en het Tussenbos. Het gebied heeft nu voor een groot deel nog het karakter van een polderbos en krijgt een invulling van speel- en ontdekbos.”

Kwaliteitsverbetering 

bosgebieden

“In het project Kwaliteitsverbetering bosgebieden is 

het ons gelukt om een echte win-win te creeren: we 

hebben het, ondanks wettelijke beperkingen, door 

interne deals tussen afdelingen mogelijk weten te 

maken dat een batch zand die we niet mochten 

winnen, toch verkocht kon worden.” 

Rijksvastgoed MIRT-onderzoek 
in Lelystad

“Het gaat hier om een gezamenlijke inspanning 
om negatieve effecten van v rijkomende rijks-
kantoren tegen te gaan. Het onderzoek is ge-
start op initiatief van de provincie F levoland, in 
samenwerking met gemeente Lelystad, Rijks-
vastgoedbedrijf i.o. en College van Rijksadviseurs. 

..
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Inlijstmomentjes
Federatie Windverenigingen Flevoland
“Binnen de Federatie Windverenigingen F levoland heb-ben grondeigenaren, windmoleneigenaren en bewoners van het landelijk buitengebied van Oostelijk en Z uide-lijk F levoland zich verenigd in vijf windverenigingen die zijn vertegenwoordigd in een overkoepelende federatie: De Federatie Windverenigingen F levoland (FWF). De leden werken via de FWF samen met de gezamenlijke over-heden aan de ambitie rondom windenergie: meer wind-energie, minder molens, een mooier landschap en een versterking van de economie. Z o is rondom de herstruc-turering van windmolens een uniek samenwerkingsver-band ontstaan tussen windmoleneigenaren, bedrijven, bewoners van het Rijk, de provincie, de gemeenten en RVO.nl. De samenwerking is onder meer bijzonder  omdat samenwerking op deze schaal en op deze manier tussen de markt en overheden niet eerder is vertoond.”

Bij de buren

“Ik heb een drukke agenda, maar ik ben op v rijdag naar 

een bijeenkomst in Overijssel geweest en gebleven tot de 

borrel. Iedereen vond het geweldig dat F levoland er was. Het 

was voor mij ook een uitgesproken keuze om te investeren in 

relaties. We moeten een externe orientatie hebben. En stie-

kem vind ik dat hartstikke leuk om te doen!”

Nieuwe Natuur
“In het project Nieuwe Natuur hebben we van 
gedoe iets moois weten maken! Na verschil-
lende tegenvallers hebben we voor een hele  
nieuwe aanpak gekozen om initiatieven en 
ideeen van onderop een kans te geven.” 

..

..
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RRAAM 
“Het Rijk-regioprogramma Amsterdam-Alme-re-Markermeer (RRAAM) voorziet in 60.000 nieu-we woningen en 100.000 extra arbeidsplaatsen in Almere. Verder moet de regio Amsterdam-Almere beter bereikbaar worden. En het Markermeer en IJmeer moeten uitgroeien tot een groot natuur- en recreatiegebied. Terugkijkend vond ik het een uiter-mate goed proces. Er is breed gekeken en men had de moed om naar de hele lange toekomst te kijken. Deze lange lijnen moeten we goed borgen, want vaak worden visies ladestukken en beginnen we weer he-lemaal opnieuw als er iets spannends is. Mijn op-roep is om dit te blijven beschouwen als ankerpunt. De basis ligt, dat fundament moeten we niet meer onderuit halen. Het pluspunt van RRAAM vond ik de samengestelde teams. Een combinatie van goede mensen uit de organisaties en een aantal ex-ternen. We hebben kennis en kunde echt gedeeld en door gremia heen georganiseerd.” Doorzettingskracht van 

de organisatie

“Bij twee havens hebben we 

een rolwisseling
 doorgemaakt 

en de regie 
naar ons to

egetrok-

ken. Dat moet je m
aar kunnen. 

Deze organisatie 
kan veel a

an.”

Dijk van een idee

“Met het initiatief ‘Dijk van een idee’ kon iedereen 

dromen, wensen en ideeen indienen om de versterking 

van de dijken te combineren met nieuwe kansen. Dit 

was kleinschalig van opzet waardoor we het gewoon 

zijn gaan doen. Als je vooraf niet te veel bespreekt kun 

je hier veel experimenteren.” 

..
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COALITIEVORMING IS POLITIEK 
VS COALITIEVORMING IS MENSENWERK

LEMNISCAAT

Coalitievorming is een 
belangenspel en politieke 
onderhandeling

Coalitievorming is 
mensenwerk en gaat om 
de informele relatie

“Maak niet elke coalitie politiek! 
Dan is er meer ruimte voor ex-
periment, voor leren van fouten.”

AMBTENAREN  

AMBTENAREN

“In tijden van verkiezingen ben ik 

extra alert. Ik loop als het ware 

met een ‘bijsluiter’ rond van waar 

ik wel en niet op in kan gaan.”

“Een samenwerking, maar ook een 

overleg wordt zo snel politiek ge-

maakt. Ik wil graag werken aan de in-

formele contacten. Bij wijze van spre-

ken allemaal zonder pak en stropdas 

aan tafel.”

“Ambtenaren moeten uit de po-litieke arena blijven. Je bent er om uitvoering te geven aan de ambities van het college. Niet meer en niet minder.”

AMBTENAREN

AMBTENAREN

AMBTENAREN

“Als het spannend wordt gaan 
we niet naar buiten, dan maken 
we de beweging naar binnen.”

“Ik wil de samenwerking niet in de waagschaal 
stellen door nu enkele gesprekspartners aan 
te dragen. Enerzijds omdat ik ze niet wil lastig 
vallen met onze interne onderzoeken. Ander-
zijds omdat ik niet wil kiezen met wie ik de 
beste samenwerking heb.”

“Het kan gewoon voorkomen dat het bestuurlijk niet klikt. Wat kun je dan als ambtenaar doen om dat te ondervangen?”

EXTERNE PARTIJEN 

GEDEPUTEERDEN

Dit lemniscaat beschrijft twee uiteenlopende stijlen van sa-

menwerken. Aan de ene zijde vind je de Gezaghebbende 

Onderhandelaar die op zoek is naar de belangrijkste spe-

lers voor een gedragen beslissing. Aan de andere zijde han-

delt de Betrokken Relatiebouwer, iemand die verbindt door 

vertouwen. Meer weten over de verschillende signaturen 

van samenwerken? Blader snel naar pagina 37!
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Deze verbeelding van politiek en bestuu r is een 

gestileerde weergave van een ragf ijn spel dat ook 

in dit onderzoek een rol speelt.

Politiek en bestuur zijn complexe en intrigerende fenomenen. Bloot 
staan aan hectiek en dynamiek aan de ene kant én rust en overzicht 
houden aan de andere kant. Als een spin in het web van deels eigen 
en andere dossiers en portefeuilles van bestuurders. Weten dat facto-
ren zoals complexiteit (’t is te ingewikkeld), urgentie (nu of nooit), aan-
tal dossiers (dat strijd om aandacht) en publieke aandacht (met grote 
krantenkoppen) de storm en de behoefte aan sensitief handelen doen 
toenemen. En waarbij verschillende actoren met hun eigen agenda’s, 
zowel ambtelijk als politiek alsook lokaal en regionaal onderdeel uit-
maken van het web.

POLITIEK-BESTUURLIJKE SENSITIVITEIT: 
HET OOG VAN DE STORM

Door hun verschillende positie en taak hebben bestuurders en ambtenaren een ander beeld van doelen en middelen. Overleg en samen-werken met maatschappelijke organisaties kan voor een bestuurder een doel op zich zijn. Het bevestigt zijn positie in de gemeenschap en verhoogt zijn politieke draagvlak. Voor een ambtenaar is het echter maar een stapje in het proces. Omgekeerd is een inhoudelijk doel voor een bestuurder soms slechts een mid-del om zich te kunnen verantwoorden naar de achterban. Voor de ambtenaar als inhoudsex-pert is dat juist weer het doel. Er is kortom sprake van doel- middelverwarring.

HET TRAGISCHE MISVERSTAND TUSSEN AMBTENAAR & 
BESTUURDER: DOEL- MIDDELVERWARRING

Vertrouwen

Een samenwerking is kansrijk als mensen en organisaties 

zich met elkaar weten te verbinden in een betekenisge-

vend proces dat recht doet aan belangen en gericht is 

op een betekenisvolle ambitie. In hun boek ‘Leren samen-

werken’ onderscheiden Kaats en Opheij vijf factoren die 

helpen om hiervoor de juiste condities te scheppen. Eén 

van die factoren is een goede, persoonlijke samenwer-

king. Vertrouwen is daarin een belangrijke factor. En hoe 

ongrijpbaar het begrip ook is, het kan van doorslaggeven-

de invloed zijn voor het wel én niet slagen van samenwer-

kingsverbanden. Vertrouwen is meer dan de dynamiek 

van een interpersoonlijke relatie. Krackhardt incorporeert 

in het begrip ook nadrukkelijk de factoren ‘interactie’ en 

‘tijd’. Door letterlijk tijd met elkaar door te brengen, er-

varing op te doen in het samenwerken en de dialoog te 

voeren, kan vertrouwen worden gebouwd.

MEMO

Vertrouwen

Gelegenheid
Interactie

Tijd
Ervaring

Affectie
Motivatie

Vertrouwen als een functie van
 interactie, affectie en tijd
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Verhouding met de Staten
De verhouding met de Staten is zowel een fascinatie als een frustratie voor ambtenaren en bestuurders. Vitale coalities 

zijn als het ware een onontgonnen gebied in de verhouding tussen college en Staten. Hoe gaat de Staten als toezicht-

houdend orgaan om met processen als coalitievorming, waarvan je niet altijd weet hoe het zal verlopen? Welke risico’s 

kan de provincie zich permitteren in een samenwerkingsverband? Maar ook: hoe kan de provincie inspelen op kansen 

die zich voordoen in de omgeving? Hoe geeft de provincie invulling aan een meer gelijkwaardige rol tussen samenwer-

kingspartners? 

GEDEPUTEERDEN

AMBTENAREN

STATEN

“We sturen vaak informatie naar Provincia le Staten waarvan wij denken, dit is controversieel en span-nend. Maar ze v ragen dan toch geen gesprek aan.”

“De veldbezoeken die we hebben 

georganiseerd voor Statenleden om 

ze beter te betrekken bij coalities 

werden slecht bezocht. Hoe komt 

dat?”

“Niet alles hoeft langs ons: wij kijken 

naar het resultaat. En wij snappen 

ook: samenwerken is moeilijk.”

Mijn notities
GEDEPUTEERDEN

“We benaderen Provincia le Staten teveel vanuit een beheersende rol en te weinig vanuit een kaderstellen-de rol. Aan de andere kant blijken Provincia le Staten het moeilijk te vinden om kaders te stellen.”
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GEDEPUTEERDEN

AMBTENAREN

STATEN

Stellingen
De stellingen hieronder waren onderwerp van gesprek in de verschillende sessies in dit onderzoek. Hoe kijkt u naar deze stellingen?

1. Ambtenaren praten niet met Statenleden2. De Staten mag je nooit verrassen
3. Een verkiezingsperiode zet het provinciale leven stil4.  Een coalitie is vitaal als het voor ongemak zorgt bij  Statenleden
5.  Directe democratie en representatieve democratie verhouden zich prima tot elkaar
6.  Het doel van de provincie is om steeds meer eigenaar-schap en verantwoordelijkheid bij andere partijen te leggen
7.  De verhouding tussen Statenleden en gedeputeerden is bepalend voor de samenwerking naar buiten8.  Wanneer ambtenaren of bestuurders fouten maken moeten Statenleden daarover oordelen

Handvatten
Gedurende dit onderzoek is een aantal handvatten genoemd die kunnen helpen in de verstandshouding 

tussen college en Staten. Een aantal van de genoemde handvatten:

Transparantie in de afwegingen voor samenwerken. Hoe bepalen wij welke initiatieven of the-

ma’s al dan niet in samenwerking worden opgepakt? Het afwegingskader kan daarbij helpen, 

maar moet passend zijn voor verschillende coalitievormen die een ander procesverloop kennen.

Samenspraak met Statenleden, college en ambtelijke organisatie. Hoe betrekken we de ver-

schillende partijen in het proces van coalitievorming? Kunnen Statenleden meer inhoudelijk 

meedenken over mogelijke coalities, samenwerkingspartners en thema’s die zich lenen voor 

samenwerking met derden? Op deze wijze kunnen de Statenleden vroeg in het proces kader-

stellend zijn.

Risicoanalyse. Hoe brengen we in kaart welke risico’s de provincie loopt? Een risicoanalyse 

zou uitbreidbaar zijn met een kansenanalyse. Hoe wegen we de risico’s af ten opzichte van de 

kansrijkheid van een initiatief?

Eigen externe oriëntatie. Door het zelf contacten onderhouden met externe partijen, zijn de 

Staten breder gevoed en niet alleen afhankelijk van de informatievoorziening van de provincie.

“Z ijn college en Staten eigenlijk een vitale coalitie?”

“Als Provincia le Staten moet-

en wij kaders stellen waar-

over gerapporteerd wordt. De 

kaders die wij nu stellen, zijn 

nog te weinig s.m.a.r.t.”

“De Provincia le Staten zijn gekozen om iets van dingen te vinden, als volksvertegen-woordigers. Maar tegelijk kan de provin-cia le organisatie nu goed zélf de dialoog aangaan met de omgeving en tot samenwerking komen. Hoe kunnen de Staten op dit punt van meerwaarde zijn? ”

x

x

x

x
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ZELF EEN VOORSPRONG NEMEN 
VS GEZAMENLIJK STARTEN

LEMNISCAAT

Zelf een voorsprong 
nemen om het 
tempo erin te brengen

Gezamenlijk starten om 
goed aan te sluiten bij 
maatschappelijke wensen

“De kans dat er spontaan iets 
ontstaat is vrij klein. De provin-
cie moet regie hebben om ook 
echt een vervolg te geven aan 
initiatieven.”

MANAGEMENT

STATEN

“We moeten het proces zorg-

vuldig doorlopen. Alle partners 

goed betrekken in een open, 

uitnodigend traject is van groot 

belang.”

“De provincie moet in beweging 

komen. Door actief aan de slag te 

gaan, worden mensen enthousiast 

en springen ze achterop. Dan wordt 

ook duidelijk wie wel en niet mee wil 

doen.”

“Uiteindelijk word je ook afgerekend op de concrete resultaten die je hebt bereikt. Door steeds maar op ieder-een te wachten, komen we niet ge-noeg vooruit.”

“Het past niet meer bij deze tijd om 

de voorfase zonder andere partijen te 

doorlopen, dan mis je invalshoeken, 

belangen en ideeën.”

GEDEPUTEERDEN

MANAGEMENT

AMBTENAREN

“Vitale coalitie”, dat is een bestuursstijl en een 
bestuursfilosofie. Dat moet je dus niet hele-
maal willen dichtregelen met risicoanalyses, 
beslisbomen en afwegingskaders. Het is een 
open uitnodiging naar de gebiedspartijen (be-
drijven, inwoners, overheden en kennisinstel-
lingen) om in onze agenda te komen.”

“Soms moet je als overheid ook opportunist zijn. Dat wil zeggen: als je kansen ziet, dan moet je jezelf niet belemmeren met aller-lei afwegingskaders, protocollen en andersoortige beperkingen. Dan moet je die kans pakken!”

MANAGEMENT

GEDEPUTEERDEN
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De uitdaging is om vanuit de eigen agenda de verbinding te zoeken 
met de initiatieven in de markt en samenleving en de agenda daarop 
aan te passen. Voor een deel kunnen overheden ontwikkelingen en 
opgaven overzien en vanuit de eigen agenda ‘stap voor stap’ te werk 
gaan. Er zijn bijvoorbeeld voorziene opgaven gedefinieerd bij de stra-
tegieën die vertaald kunnen worden naar projecten en maatregelen 
met een bijbehorende planning en mijlpalen. Voor een ander deel zal 
men moeten improviseren en ‘stap na stap’ moeten gaan werken om 
telkens te kijken welke onverwachte ontwikkelingen zich voordoen en 
hoe we daar op in kunnen spelen. Er komen nieuwe ondernemers 
zich vestigen in Flevoland of een groep burgers komt met een nieuw 
initiatief voor natuurbehoud. Beide manieren van werken hebben hun 
eigen interventies en werkelijkheid.

De kunst is om zowel ‘stap voor stap’ als ‘stap na stap’ te werken. 
‘Stap voor stap’ werken zijn we binnen de overheid gewend, maar 
met bewust ‘stap na stap’ werken is nog weinig ervaring. Hoe kunnen 
overheden bijvoorbeeld monitoren om snel en flexibel op nieuwe ont-
wikkelingen in te spelen? Hoe komt men te weten welke initiatieven 
er spelen?

De combinatie van beide stapsgewijze aanpakken vormt de kern van 
adaptief werken. Het zorgt ervoor dat de provincie én kan starten met 
initiatieven die zij zelf als belangrijk hebben gewaarmerkt, maar ook de 
ogen en oren openhoudt voor nieuwe initiatieven of partners die ‘op 
de rijdende trein’ willen stappen. Op het ontmoetingspunt zien wij de 
drie uitdagingen:

ZORGEN VOOR  ÉN KLAAR STAAN VOOR

Bij het denken over samenwerken zitten we vaak gevangen in een lineaire wereld: van ini-tiatief naar realisatie. De werkelijkheid is ech-ter dat een samenwerking zelden bij Adam en Eva begint. Partijen werken vaak al met elkaar samen en hebben al een gezamenlijke voorgeschiedenis. De samenwerking staat op de schouders van eerdere ervaringen. Het vormen van een coalitie is dan ook veelal een volgende stap in de reeds bestaande samen-werking of het uitbouwen van een bestaand contact. 

EEN SAMENWERKING BEGINT NOOIT BIJ ADAM EN EVA

Met het formuleren van de adaptieve agenda en het delen van de bovenstaande beelden is een goede eerste stap gezet om ook daadwerkelijk adaptief te gaan werken. Maar dat gaat niet vanzelf. Nu komt het er op aan om vanuit de agenda de verbinding te zoeken met de initiatieven in de markt en samenleving en de agenda daarop aan te passen.

3 uitdagingen in de ontmoeting met initiatieven uit de energieke samenleving 

De kunst is om zowel ‘stap voor stap’ als ‘stap na stap’ te werken. ‘Stap voor stap’ werken zijn we binnen de overheid gewend, maar met bewust ‘stap na stap’ werken hebben we nog weinig ervaring. Hoe kunnen we bijvoorbeeld monitoren om snel en flexibel op nieuwe ontwikkelingen in te spelen? Hoe komen we te weten welke initiatieven er spelen? En hoe kunnen we deze versterken? De combinatie van beide stapsgewijze aanpakken vormt de kern van adaptief werken. Hier liggen dan ook de uitdagingen en leervragen voor de komende jaren. In onze ogen is met de adaptieve agenda het linker deel van het onderste plaatje ‘stap voor stap’ doorlopen en is de richting bepaald. De uitdaging voor de komende periode is om het rechterdeel ‘stap na stap’ eigen te maken en het ontmoetingspunt zo in te richten dat beide werkwijzen, en daarmee ook de overheidsorganisaties en de initiatiefnemers, elkaar versterken. Op dit ontmoetingspunt zien wij de onderstaande drie uitdagingen.

Voor een deel kunnen we ontwikkelingen en opgaven overzien en vanuit de adaptieve agenda ‘stap voor 

stap’ te werk gaan. Er zijn bijvoorbeeld voorziene opgaven gedefinieerd bij de strategieën die vertaald 

kunnen worden naar projecten en maatregelen met een bijbehorende planning en mijlpalen. Voor een 

ander deel zullen we moeten improviseren en ‘stap na stap’ moeten gaan werken om telkens te kijken 

welke onverwachte ontwikkelingen zich voordoen en hoe we daar op in kunnen spelen. De woningvraag 

zou bijvoorbeeld ineens kunnen aantrekken of een aantal bedrijven kunnen met een nieuw initiatief 
komen. Beide manieren van werken hebben hun eigen interventies en werkelijkheid en zijn hieronder in 

de bijbehorende taal weergegeven.

De ambitie, strategieën, opgaven en kaders vanuit de ge-zamenlijke overheden zijn neergelegd, maar zullen nu ook als openingsbod moeten worden opgevat door de part-ners en initiatiefnemers in de regio, die vanuit hun eigen vragen, ideeën en drijfveren kunnen bijdragen.

 “Pas als je zelf weet wat je bijdraagt, kun je de uitnodi-ging doen aan anderen”. “De agenda is pas adaptief als andere partijen de ruimte krijgen om er nieuwe elementen aan toe te voegen”. “Wat voeg je toe met jouw initiatieven en jouw rol, wat eerst niet kon? Je moet iets in de aanbieding hebben”. “Belangrijk is om continue scherp te hebben waar je het voor doet. Het ‘waarom’ moet duidelijk zijn”. “De adaptieve agenda moet een leidraad voor gesprek zijn”.

Vanuit het openingsbod kan een werkplaats worden in-gericht om te experimenteren met nieuwe aanpakken, allianties en deals gericht op de gebruikers en netwerken die er al zijn.

“De bestaande overlegtafels zijn niet de omgeving om te creëren”. “Er is geen boekje voor effectief samenwerken, we zullen het echt zelf aan den lijve moeten ondervin-den”. “We moeten eerst leren fietsen met zijwieltjes”. “Hoe groter het project, hoe kleiner de kans op leren. Het is nu effectiever om kleine dingen te doen”. “Als overheden moeten we elkaar blijven ontmoeten, anders gaat ieder-een op zoek naar zijn eigen netwerken. In de zuidelijke Randstad kunnen we gezamenlijk aan alliantiemanage-ment doen om de energie in het gebied te vinden”

Het openingsbod maakt het mogelijk om de werkplaats op zo’n manier in te rich-ten dat met de juiste partijen de juiste vragen worden aangepakt. En de werk-plaats kan alleen een succes worden als  de overheden de vragen en partijen met een open en ondernemende houding te-gemoet treden. Dit kan alleen als mensen zich gesteund voelen om te mogen leren en fouten te maken. Het combineren van een ‘stap voor stap’-aanpak met een ‘stap na stap’-aanpak mag niet op eigen risico zijn. Hierna worden voorstellen gedaan hoe deze ontmoetingspunten (op inhoud, vorm en houding) invulling te geven. 
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Stap voor stap

Inhoud

Bestaande arena Nieuwe arena Spontane arena

Agenda

Strategieën

Opgaven

Kaders

BO MIRT

Directeurenoverleg Rijk-Regio

Directeurenberaad Zuidvleugel

Zuidvleugelbureau

Organisatorische professionaliteit

Het goed doen

Regels

Je gaat erover

Initiatieven

Vragen

Drijfveren

Ideeën

Netwerk

Mierenhoop

Gebruikers

Beweging

Persoonlijke betrokkenheid

Het goede doen

Energie

Je gaat ervoor

Vorm

Houding

Stap na stap

Het werken vanuit regels zal plaats moeten maken voor het werken vanuit intuïtie, waarbij persoonlijke professionaliteit en een dienstbare houding centraal staan. 

“Er zijn twee invullingen van ‘goed’: 1. Je doet het volgens de regels en protocollen goed; 2. Je doet het goede en het voelt goed. Ik stimuleer mensen om voor de tweede invul-ling te gaan en geef rugdekking als het fout gaat. Mensen moeten handelen vanuit hun professionele verantwoor-delijkheid”. “Door nieuwsgierig te zijn en anderen te willen begrijpen kun je beter samenwerken. Wat drijft een onder-nemer? Hoe maakt hij zijn afwegingen? Hoe vernieuwt hij?”. “De adaptieve agenda vraagt om bevlogenheid en inspi-ratie, dan moet we ook kunnen ontregelen en lostrekken om nieuwe energie in beweging te brengen”. “Ik ben gewend en geneigd om vooral op resultaat te sturen. Ik wil mijn me-dewerkers vanaf nu ook de ruimte geven, zodat er dingen kunnen ontstaan”.

Inhoud: Wat hebben we in de aanbieding?

Vorm:  Hoe ontdekken we nieuwe aanpakken en partners?

Houding:  Hoe stellen we ons dienstbaar en ondernemend op?

Ontmoetingspunt

Openingsbod

Werkplaats

Intuïtie

Op basis van de intakes met 13 betrokken directeuren en de bijeenkomst met 60 betrokken deelnemers van 2 oktober 2013

De kunst is om zowel ‘stap 

voor stap’ a ls ‘stap na stap’ te 

werken

Stap voor stap

Stap voor stap

Stap na stap

Stap na stap

MEMO

1. Inhoud: wat hebben we in de aanbieding?
De ambitie, strategieën, opgaven en kaders die vanuit de provincie 
worden neergelegd, zullen als openingsbod moeten worden opgevat 
door de partners en initiatiefnemers in de regio, die vanuit hun eigen 
vragen, ideeën en drijfveren kunnen bijdragen. 

2. Vorm: hoe ontdekken we nieuwe aanpakken en part-
ners?
Vanuit het openingsbod kan een werkplaats worden ingericht om te 
experimenteren met nieuwe aanpakken, allianties en deals gericht op 
de gebruikers en netwerken die er al zijn.

3. Houding: hoe stellen we ons dienstbaar en onderne-
mend op?
Het werken vanuit regels zal samen moeten gaan met het werken 
vanuit intuïtie, waarbij persoonlijke professionaliteit en een dienstbare 
houding centraal staan.
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GERICHTE EN GESTRUCTUREERDE AANPAK
VS LATEN ONTSTAAN EN GROEIEN

LEMNISCAAT

Behoefte aan het goede gesprek 
over de filosofie achter het nieu-
we samenwerken, zonder dit te 

vatten en vast te leggen

Behoefte aan duidelijkheid, doel-
stellingen, criteria, werkboeken, 
afwegingskaders en leidraden 
voor concrete resultaten

“Het is van groot belang dat je vinger 
aan de pols houdt waar je staat. Als het 
goed is heb je aan de voorkant doelen 
met elkaar geformuleerd. Je moet je af-
vragen in de coalitie: behalen we die 
ook? Het moet wel leiden tot resultaat.”

MANAGEMENT

STATEN

“Je moet nieuwe aanpakken niet 

te veel vooraf willen bespreken, 

dan kun je veel meer experimen-

teren. Dan wordt er minder op je 

gelet.”

“We zijn van beleid naar plan naar 

programma naar proces gegaan. En 

dat proces kun je niet dichttimmeren, 

zoals je met beleid en plannen kunt. 

Een afwegingskader voor samenwer-

king is hetzelfde als ‘ga maar in de 

hoek van de cirkel staan’.”

“Een coalitie zet je op om iets te be-reiken, maar je weet vooraf nooit of het lukt.”

GEDEPUTEERDEN

STATEN

“Er is ook zoiets als de circulaire 
bureaucratie.”

“Het risico-denken heeft ons ge-holpen om projecten te beheer-sen, waardoor we nu budget over hebben voor nieuwe pro-jecten. Maar nu is het langzaam tijd om het risico-denken te nor-maliseren.”MANAGEMENT

GEDEPUTEERDEN
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LOGICA VAN HIËRARCHIE & NETWERK

Logica van hiërarchie:
Een partij kan bepalen

Logica van Netwerk:
Wederzijdse afhankelijkheid en beïnvloeding

Er is een probleem Er is een probleemperceptie

Doelstelling is referentiepunt Doelstelling is momentopname

Informatie is robuust, intersubjectief Informatie is ‘negotiated knowledge’

Besluit volgt uit probleem, doel, 
informatie

Na besluit is er een volgende ronde
met nieuwe kansen

Uitvoering: probleem en doel 
gegeven

Uitvoering: wees alert op nieuwe
kansen

Norm: doelrealisatie leidende partij Norm: gesorteerd effect en tolerantie

“Om succesvol te zijn in een netwerk 

moet je de spelregels van dat netwerk 

adopteren,” K evin McColl, ambtenaar 

City of Boston

DANIEL PINK: DE LINKER ÉN RECHTERHERSENHELFT
Wie door de oogharen kijkt naar dit lemniscaat, ontwaart de metafoor van de twee 
hersenhelften van het menselijk brein. De linkerhersenhelft bevat onze kwaliteiten 
als het gaat om analyseren, plannen en ordenen. Deze hersenhelft borgt onze ob-
jectieve, wetenschappelijke benadering richting de wereld. Rationaliteit is het ken-
merk. De rechterhersenhelft bevat onze vaardigheden op het gebied van emotie, 
verbeelding en creativiteit. Wiens rechterhersenhelft sterk is ontwikkeld, kan goed 
omgaan met veranderingen en onzekerheden. En kan dan ook doorgaans goed 
samenwerken.

Lange tijd werden met name de vaardigheden van onze linkerhersenhelft be-
jubeld. En nog steeds wordt veel waarde gehecht aan objectieve informatie, op 
basis waarvan beredeneerde keuzes kunnen worden gemaakt. Projecten waarbij 
voortgang wordt aangetoond en die een duidelijk vooraf gesteld doel dienen. Ad-
vocaten, accountants, projectleiders, business analisten – allemaal laten ze zich 
leiden door plannen, cijfers, wetten en regels. En allemaal hebben ze doorgaans 
een invloedrijke positie in onze maatschappij en in bedrijven. Maar het zijn de beide 
hersenhelften sámen die garant staan voor een goed functionerend brein. Steeds 
meer wetenschappers, onderzoekers en visionairen pleiten dan ook voor meer in-
vloed van de rechterhersenhelft in onze samenleving. 
In zijn boek ‘A whole new mind’ schrijft Daniel Pink dat het anno 2014 de beurt 
is aan diegenen die de rechterhersenhelft een hoofdrol geven in hun werk – de 
ontwerpers, scheppers en ontwikkelaars. Door verbindingen te leggen in plaats 
van verschillen te benoemen, kunnen wij innovatief zijn en elkaars kwaliteiten beter 
benutten. Niet alleen functionaliteit maar ook ontwerp; argumenten en verhalen; 
focus en symfonie; logica en empathie; zakelijkheid en speelsheid en materialisme 
en zingeving. Het zijn de talenten van de toekomst en we hebben ze hard nodig om 
de complexe vraagstukken van nu met elkaar aan te pakken.

Hiërarchie Netwerk
“De linker- en hersenhelft samen zorgen voor een goed functionerend brein”

“Het is tijd a ls het klaar is ver-

sus het is klaar a ls het tijd is”

Coalities zijn vaak de ontmoetingsplek van de logica van de hiërarchie en van het netwerk. De logica van de hiërarchie 
is die van begin en eind en doel en resultaat. De wereld van het organische en het adaptieve staat centraal in de wereld 
van het netwerk. Dat leidt vrijwel onvermijdelijk tot spraakverwarring.

Verschillende coalities vragen om verschillende aanpakken en werkwijzen. Het is voor de hand liggend dat in een re-
gisserende rol de provincie gemakkelijker een wat meer gestructureerde aanpak kan toepassen. In de andere rollen is 
vaak een grotere flexibiliteit vereist. Daar gelden immers niet alleen de spelregels van de provincie, maar ook die van de 
andere partijen. Dat vraagt aan de kant van de provincie een bepaalde mate van ‘vrije ruimte’, bijvoorbeeld:

•  Verschillende momenten van besluitvorming in plaats van één veel omvattend besluit
•  Procesafspraken in plaats van resultaatafspraken
•  Momenten van stilstand in plaats van mijlpalen
•  Evalueren tussendoor in plaats van achteraf

Bron: de Bruijn & ten Heuvelhof
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LEREN OM TE EXCELLEREN
VS LEREN ALS HET NIET GOED GAAT

LEMNISCAAT

Continu leren is de enige 
mogelijkheid om te excelleren

Leren is nodig als het 
niet goed gaat

“Een training of cursus klinkt alsof we 
het nu niet goed doen. We hebben 
onze rol al te pakken, het gaat erom dat 
we die toepassen om ervaringen op te 
doen.”

AMBTENAREN

AMBTENAREN

“Als ik ook nog voortdurend mijn 

collega’s moet bijspijkeren, dan 

kom ik helemaal nergens meer 

aan toe.”

“We zijn er nog lang niet. We hebben 

nog veel te leren en te veranderen. 

Meer dialoog en van elkaar leren zou 

daarbij helpen.”

“De waarde van leren gaandeweg wordt onderschat. Ook tijdens dit on-derzoek. Vaak zijn mensen niet scherp op de reflectie ter plekke.

GEDEPUTEERDEN

GEDEPUTEERDEN

“Als er collega’s zijn met een ne-
gatief beeld van de waarde van 
leren, dan moet dat heel snel 
veranderen. Ons succes wordt in 
de toekomst bepaald door wat en 
hoe we leren.”

“Het werken in coalities vraagt continu leren en evalueren. We moeten een lerende organisatie worden.”

AMBTENAREN

GEDEPUTEERDEN

MEMO
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VAN INDIVIDUEEL LEREN NAAR GEZAMENLIJK LEREN

TERUGKIJKEN OM TE LEREN IS NIET EENVOUDIG
“Als je terug kijkt om te leren van je fouten, kijk je toch vooruit.” Deze uitspraak van Johan Cruijff geeft in de kern aan waar het bij leren en evalu-
eren over moet gaan. Terugkijken om te leren. Dat is niet eenvoudig. Onze blik is 
graag naar de toekomst gericht: nieuwe doelen, nieuwe vergezichten. Terugkijken 
is helemaal moeizaam als het gaat om projecten die niet hebben opgeleverd wat 
vooraf was bedacht, gehoopt en beloofd. Terwijl vaak juist deze ervaringen ook uit 
die ervaringen zoveel goud is te delven. Maar ook de tijd nemen om tijdens het pro-
ces stil te staan en te reflecteren is van grote waarde. Enkele jaren geleden mocht 
Twynstra Gudde het managementteam van Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM) 
begeleiden bij het trekken van lessen voor de toekomst. De belangrijkste conclusie: 
stilstaan is vooruitgang.

Cultuur 
Innovatie

Besluitvorming

Organisatieontwikkeling

Doelgroepspecifiek

Lineaire aanpak

Soms collectieve 
processen, maar individuele 

resultaten

Vertrekt vanuit
ambitie in werk Collectieven

Meer
dimensionale

aanpak

Interventies in werkwereld, uitstapjes naar leren en 
creëren

Collectieve 
processen en 

resultatenBesluitvorming, 
cohesievorming, 

creatie, navigatie, 
persoonlijke ontwikkeling, 

professionalisering 
en samenwerking

Activiteiten in interventiewereld, uitstapjes naar het werk

Professionalisering 
en persoonlijke 

ontwikkeling

Bewuste omgang met
overvloed en schaarste

Strategievorming

Impliciete focus op 
dat wat er niet is

Eerst ‘uitdenken’
dan implementeren

Vertrekt vanuit
inhoud

Incrementeel

… 

Individueel leren en 
ontwikkelen

Verbreding van het perspectie f 

(Bron: ‘Drie’, Manon Ruijters)

Successen moet je koesteren, fouten moet je vieren

Leren werken en 

werkend leren

“DE DICTATUUR VAN TIJD”

“De dynamiek van een groot en complex project, met een brede omgeving, 

is enorm. Af en toen stilstaan is hard nodig. Om de keuzes die op de ene 

plek worden gemaakt met elkaar te delen, een gezamenlijke definitie tot stand 

te brengen, en de consequenties op de andere plekken in de organisatie te 

doorleven. Die tijd is bij ABvM lang niet genomen. Een dergelijke time-out was 

goed geweest bijvoorbeeld toen de keuze werd gemaakt om niet langer toe 

te werken naar een tussenstap, maar om in één keer het eindbeeld neer te 

zetten. Een besluit als dat heeft grote impact op het hele project en bij nadere 

beschouwing veel meer gevolgen dan in eerste instantie misschien wordt ge-

dacht. De dictatuur van tijd was bij ABvM alles overheersend. Dit kan echter 

leiden tot onvoldoende doordachte besluiten. Maar in de waan van de dag 

zullen andere prioriteiten altijd voorgaan. Een blik van buiten kan daarbij hel-

pen. Daarbij doelen wij niet op verplichte en formele reflectie van buitenaf via 

bijvoorbeeld een auditcommittee. Wij doelen eerder op het inschakelen van 

dwarskijkers en anders-denkenden, die out-of-the box en met gezond verstand 

vragen durven te stellen.” (ABvM)

LEREN DOOR TE DOEN: ACTION LEARNING
Action learning is een methode van leren die plaats heeft in de werkelijkheid van alle dag. De omgeving speelt een 
grote rol. Het is een vorm van leren die uitnodigt om doorlopend de gevolgen van je eigen handelen expliciet te maken, 
betekenis te geven en – indien van toepassing – bij te sturen of aanpassen.  Acion learning gaat er vanuit dat duurzame 
verandering en groei niet van buitenaf tot stand kan komen. Het begint bij je eigen besluit om te leren en dat direct toe 
te passen in je dagelijkse praktijk.

De complexer wordende omgeving rond organisaties maakt dat ook organisaties zelf te maken hebben met een toe-
nemende interne complexiteit. Er zijn steeds vaker vraagstukken die meerdere collectieven raken, meerdere thema’s 
omvatten, meerdere doelen nastreven en dus ook meerdere manieren van leren en ontwikkelen met zich meebrengen. 
Activiteiten los en naast elkaar organiseren gaat lange tijd goed, maar daar zit wel een grens aan. In steeds meer or-
ganisaties is de roep om samenhang steeds luider. Dit vraag om een ander perspectief op leren en ontwikkelen. Een 
lerende organisatie heeft niet alleen aandacht voor het ontwikkelen van individuen, maar vooral ook voor het collectieve 
leerproces. Het systeemdenken staat meer en meer centraal: een holistische kijk op het systeem in plaats van de af-
zonderlijke deelsystemen.
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SLIMME EXPERTS
VS FACILITERENDE PROCESMANAGERS

LEMNISCAAT

Slimme experts met verstand 
van en gezag op de inhoud

Procesmanagers die goed 
kunnen faciliteren

en improviseren

“Om in te spelen op vitale coalities en om te gaan 
met de werkdruk die dat meebrengt, helpt het om 
flexibel werken zoveel mogelijk te ondersteunen. 
Een iPad is goed, maar niet voldoende. Vitale 
coalities vragen van personeel andere skills en 
eigenschappen.”

MANAGEMENT

AMBTENAREN

“We zijn een kennisintensieve organisatie, 

waardoor we denken te weten wat goed is 

voor burgers. We moeten vaker de open 

vraag stellen: wat heb jij nodig? We moeten 

niet uitgaan van onze eigen beelden.”

 “Echt hele vooruitstrevende collega’s 

hebben we niet. Wel hele slimme.”

“We willen graag veel sterker sturen 

op de profielen van mensen en hun 

talenten. Het gaat dan niet alleen om 

hun competenties, maar ook om hun 

stijl van werken en hun persoonlijk-

heid. De juiste persoon op de juiste 

plek, daar streven we naar.”

“We benutten niet altijd de interne kwaliteiten ten volle. Vaak worden uitdagende klussen al extern weggezet voordat we hebben kunnen aangeven of wij het ook zelf zouden willen doen. Of het zijn telkens dezelfde interne mensen. Kunnen we vacatures in nieuwe projecten niet via een prikbord openbaar maken?”

MANAGEMENT

AMBTENAREN

“We hebben een professionele, 
flexibele en wendbare organi-
satie. Onze organisatie kan veel 
aan. Daar staan we om bekend.”

“We hebben inmiddels een he-leboel eenmansbedrijfjes opge-heven. Maar feit is dat we een aantal specialisten hard nodig zullen blijven houden.”

“Er is een cultuuromslag nodig naar het ‘ja’ zeggen. Je werkt voor het maatschappelijk belang, daar moeten al je inspanningen op zijn gericht. Dat betekent meewerken, en niet tegenwerken”.

MANAGEMENT

GEDEPUTEERDEN

GEDEPUTEERDEN AMBTENAREN

MEMO
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SIGNATUREN VOOR SAMENWERKING:
JE PERSOONLIJKE HANDELINGSREPERTOIRE

DE EXPERT WORDT 
NEO-EXPERT
Het vak van de expert evolueert. Waar hij zich voorheen ten dienste stelde door zijn expertmatige kennis over te bren-gen op anderen, is de neo-expert anno 2014 niet (meer) zelf de bron van domeinkennis en informatie. Hij brengt ex-pertise van de verschillende partijen samen op zo’n manier dat hij het proces van probleemdefiniëring en oplossings-richtingen faciliteert. Om zo het samenwerkingsproces te stimuleren of de weg naar de oplossing te versnellen. In plaats van deze te sturen of te beïnvloeden. ‘Experts’ den-ken voor ons en ‘neo-experts’ zetten ons aan het denken. 

Lees ook: ‘The Death of the Expert’ van Richardson & Tait (2010)

Wat betekent de faciliterende en stimulerende houding van de over-
heid en het werken in coalities voor de afzonderlijke ambtenaren van 
de provincie Flevoland? Het gaat vooral om de competenties van net-
werkvaardigheid, omgevingsbewustzijn en samenwerken. Enerzijds 
is dan rolvastheid belangrijk en anderzijds gaat het om het flexibel 
schakelen tussen rollen. Wij hebben de ervaring dat de transitie naar 
een netwerkende en lerende organisatie alleen lukt als het aansluit 
bij de kwaliteiten en drijfveren van de mensen, want samenwerken is 
mensenwerk. In een samenwerkingsproces ben je zelf het instrument: 
Jouw gedrag zal het gedrag van anderen bepalen en uitlokken. Daar-
mee beïnvloed jij de omgeving, maar de omgeving beïnvloedt ook jou. 
Je persoonlijke stijl en handelingsrepertoire bepalen ook de effectivi-
teit van tools en methodieken. Hoe succesvol een ambtenaar in een 
netwerkorganisatie kan opereren, is voor een groot deel afhankelijk 
van de mate waarin zijn persoonlijke stijl en het daarbij behorende 
gedrag aansluiten bij de opgave en de omgeving.

Op basis van vele gesprekken hebben wij vijf Signaturen voor Sa-
menwerking onderscheiden: De Betrokken Relatiebouwer, de Ge-
zaghebbende Onderhandelaar, de Grondige Ontwerper, de Vinding-
rijke Vormer en de Gedreven Voorvechter. De vijf Signaturen staan 
ieder voor een verschillend handelingsrepertoire. Verondersteld 
wordt dat iedere ambtenaar één à twee voorkeurssignaturen heeft. 
Deze voorkeur Signaturen kun je herkennen als het handelingsreper-
toire waarop je teruggrijpt wanneer een proces complex of spannend 
wordt. Iedere Signatuur heeft eigen ambities, valkuilen en voorkeuren. 
Het werken op het grensvlak tussen organisaties kun je niet af met je 
vertrouwde interventies en eerste reflexen, je zult in de confrontatie 
met zoveel verschillende belangen, culturen en omgangsvormen een 
bredere kijk moeten hebben. 

De centrale stelling bij de Signaturen is dan ook dat je oprecht kunt 
zijn en verschillende rollen kunt innemen. Je kunt jezelf niet uitzetten, 
maar wel effectiever inzetten. Dit betekent dat we ons naast onze 
oude competenties ook nieuwe competenties eigen moeten maken 
om de nieuwe rol van de ambtenaar effectief te kunnen vervullen en 
we misschien sommige oude competenties zelfs moeten loslaten. 
Waar in traditionele organisaties de Gezaghebbende Onderhande-

laar en de Grondige Ontwerper toonbeeld waren van professiona-
liteit, geldt dat ook steeds vaker voor de Betrokken Relatiebouwer, 
Vindingrijke Vormer en Gedreven Voorvechter.

Experts denken voor 
ons; 

neo-experts zetten on
s aan 

het denken

De gezaghebbende onderhandelaar De grondige ontwerper

De betrokken relatiebouwer De gedreven voorvechter

De vindingrijke vormer

De gezaghebbende onderhandelaar De grondige ontwerper

De betrokken relatiebouwer De gedreven voorvechter

De vindingrijke vormer

De gezaghebbende onderhandelaar De grondige ontwerper

De betrokken relatiebouwer De gedreven voorvechter

De vindingrijke vormer

De gezaghebbende onderhandelaar De grondige ontwerper

De betrokken relatiebouwer De gedreven voorvechter

De vindingrijke vormer

De gezaghebbende onderhandelaar De grondige ontwerper

De betrokken relatiebouwer De gedreven voorvechter

De vindingrijke vormer

Herkenbaar als: overtuigend, 
activerend en principieel
Verbindend door: het schetsen 
van een gezamenlijk toekomst-
perspectief  voor een betere 
leefomgeving
Quote:“Het kan wel! Een wer-
vend toekomst perspectief  
motiveert.”

Herkenbaar als: begaan, per-
soonlijk en informeel
Verbindend door: het creëren 
van een veilige setting voor de 
kwetsbaarheid van mensen en 
het bouwen van vertrouwen
Quote:“Goed partnerschap 
begint met luisteren.”

Herkenbaar als: analytisch,  
betrouwbaar en structurerend
Verbindend door: het bieden van 
overzicht en inzicht in  
vragen, belangen en perspectie-
ven voor betere oplossingen
Quote:“Openheid en meedenken 
gaan prima samen met een strak-
ke regie.”

Herkenbaar als: pragmatisch, 
charismatisch en daadkrachtig
Verbindend door: het  
benadrukken van onderlinge  
afhankelijkheden en het creeren 
van een momentum voor besluit-
vorming
Quote:“Het is een illusie om te 
denken dat iedereen even 
tevreden is met het resultaat.”

Herkenbaar als: onconventioneel, 
verrassend en verwarrend
Verbindend door: het laten ont-
staan van een beweging in een 
uitnodigende setting
Quote:“Ongewenste reacties be-
staan niet.”
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1.  Mijn belangrijkste karaktereigenschap is mijn:

inlevingsvermogen en persoonlijke betrokkenheid

gevoel voor (politieke) verhoudingen en daadkracht

activerend en inspirerend vermogen

structurerend vermogen en betrouwbaarheid 

fascinatie voor patronen en groepen

2.  Mijn drijfveer is:

een betere gezamenlijke leefomgeving creëren

sneller tot een gedragen resultaat komen

inzicht krijgen in belangen voor betere oplossingen

beweging en ideeën laten ontstaan

verbinding maken en vertrouwen bouwen

3. Ik voel mij het meest thuis als:

er een inhoudelijk complex probleem is met belanghebbenden

alles nog open ligt

er een besluit moet worden genomen of crisis is ontstaan

de opdrachtgever mijn ambitie deelt

de partijen open staan voor elkaar

4.  Als het niet lukt:

ben ik persoonlijk geraakt

ben ik teleurgesteld in het systeem

zie ik ruimte voor verandering

was er niet voldoende urgentie

waren er teveel onzekerheden

5.  Ik zie de omgeving als:

een bron van inspiratie

de eindgebruikers

een arena van belangen

een selecte, relevante groep

 partners in dezelfde ambitie 

lyse

6. De omgeving vormt zich:

organisch: die bepaal je niet, maar ontstaat

door mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden

op basis van machtsposities

op basis van sympathie en historie

op basis van een zorgvuldige analyse

7. Respect verdien je door:

goede persoonlijke relaties te onderhouden

je afspraken na te komen

nieuwe mogelijkheden te laten ontstaan

de doelstelling van de opdrachtgever te realiseren

er met niet aflatend enthousiasme voor te gaan

lyse

8. In mijn relatie tot de opdrachtgever:

werk ik volgens planning en verwachting

probeer ik te verrassen

probeer ik hem of haar te motiveren

zijn de opdrachtgever en ik partners

werk ik in lijn met zijn of haar belang en positie

Welk type 
grenswerker ben jij?
Welke type grenswerker ben je? Bouw je 
eerst persoonlijke relaties? Of is een goed 
inzicht in de partijen en gedeelde proces-
stappen het beste begin? Schets je een 
wenkend perspectief? Creëer je een setting 
om iets te laten gebeuren? Of benadruk je 
juist wat er te halen valt voor de belangrijkste 
partijen? Vul de Signaturentest in en ontdek 
jouw stijl in samenwerken!
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9.  De rol van bestuurders is:

knopen doorhakken en onderhandelen

een rechte rug houden en beslissingen onderbouwen

staan voor een betere toekomst

luisteren naar en begrip tonen voor de betrokkenen

niet zelf een voorsprong willen nemen

10.  Mijn omgeving motiveer ik door:

mensen uit hun comfort zone te halen

duidelijke richtlijnen, kaders en perspectieven te scheppen

mensen verantwoordelijkheden en aandacht te geven

mensen een wervende visie te bieden

onderlinge afhankelijkheden in beeld brengen

11. Mijn aanpak baseer ik op:

mijn intrinsieke drijfveren en consistente redeneerlijn

wat past in de situatie om voortgang te boeken

mijn intuïtie en de echte dialoog

de energie en initiatieven van de groep

 bewezen methoden en een helder procesontwerp

12.  Onverwachte gebeurtenissen:

grijp ik aan voor vernieuwing

deel ik met de omgeving

benut ik als dat zo uitkomt

betekenen dat ik de afgesproken koers stevig moet vasthouden

buig ik om naar een duurzame beweging

13. Ik ontmoet de betrokkenen:

in de wandelgangen

op kantoor

op een inspirerende voorbeeldplek

in een ongebruikelijke omgeving

aan de keukentafel of in het buurthuis

14.  Kennis mobiliseer je door:

experts in te schakelen

ervaringen bij elkaar te brengen en onbevangen vragen te stellen 

trendsettende sprekers uit te nodigen

uit te gaan van dat wat de belangrijkste spelers vinden

te reflecteren en andere werelden te betrekken

15.  Een concrete ingreep die ik zou kunnen doen is:

onbesproken gedrag expliciet maken

nieuwe onderhandelingsruimte creëren

metaforen of nieuwe invalshoeken toevoegen

spelregels vaststellen

 de maatschappelijke meerwaarde schetsen

Totaal:

Je kunt jezelf niet 
u itzetten, 

maar wel effect
iever in

zetten 

Mijn notities
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DE PROVINCIE IS GELIJKWAARDIG
VS DE PROVINCIE HEEFT EEN APARTE STATUS

LEMNISCAAT

De provincie is één van de 
gelijkwaardige partijen 
in de samenleving

←←De provincie heeft 
bijzondere bevoegdheden 
vanuit het publiek belang

“Samenwerken brengt risico’s mee om-
dat je er als overheid niet zomaar kunt 
uitstappen en voor je ’t weet met ‘de 
ellende’ blijft zitten.”

AMBTENAREN

STATEN

STATEN

“Het is moeilijk om een gelijk-

waardige rol te vervullen. Bij Wind 

hebben we bijvoorbeeld toch weer 

de regie naar ons toe getrokken. We 

willen in control zijn.”

“De overheid heeft een minder 

vrije rol. Ze is er met name voor 

wet- en regelgeving. Dat is per de-

finitie een meer regisserende rol.”

“De provincie is niet meer of minder 

dan andere partners in een coalitie. 

De toekomst zit dan ook in een meer 

gelijkwaardige rol. We hebben elkaar 

hard nodig.”

“Wat een partner doet, straalt af op de hele coalitie. Je moet afspraken maken over elkaars gedrag – zowel bínnen als buiten de scope van de coalitie.”

MANAGEMENT

STATEN

“Er is vaak meer hindermacht dan creatiekracht. 
Meer energie tegen, dan voor. Daarbij is het 
goed om te realiseren dat het niet altijd om 
het individuele belang van een partij kan gaan. 
Voor mij staat de driehoek: gezaghebbend nee 
zeggen, vitale coalities en burgerschap centraal 
bij de provinciale rol.”

“De overheid heeft vanuit haar rol in wet- en regelgeving altijd een bijzondere positie met bijzondere, lange termijn verantwoordelijkheid in samenwerkingen.”

EXTERNE PARTIJEN GEDEPUTEERDEN

MEMO

“De ondernemers leven in een heel andere realiteit. Maar let op, wij gaan hier miljoenen uitgeven. Daar hoort een politieke en bestuurlijke afweging bij. Heb daar óók begrip voor! We zijn geen bedrijf.”

GEDEPUTEERDEN
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GELIJKWAARDIGE OVERHEID?

Doordenkv ragenvoor de lezer

Welke associaties heb je bij het 

begrip Tussenheid?

Wat is een passend voorbeeld van een situatie waarin de provincie die rol a l toepast?

VAN OVERHEID NAAR TUSSENHEID
De tijd dat de overheid de regisseur was voor het welvaren van het land, is al even 
voorbij. Al een aantal jaren maakt de overheid een terugtrekkende beweging. Be-
drijven, (maatschappelijke) organisaties en burgers organiseren steeds meer zelf, 
worden mondiger en gaan niet zomaar meer mee met plannen die door de over-
heid worden bedacht. Als een overheid stug blijft vasthouden aan het rolmodel van 
‘overheid’, loopt zij het risico om tot ‘onderheid’ gedegradeerd te worden. Een over-
heid die tussen partijen – organisaties, bewoners, investeerders - gaat staan en 
werkt aan de verbinding en betrokkenheid van die partijen en hun belangen, wordt 
Tussenheid genoemd. Zodat partijen actief betrokken worden bij maatschappelijke 
ontwikkelingen, of zelfs leidend kunnen zijn. Deze overheid is een facilitator, legt 
verbindingen, fungeert als platform.

Het is uitermate lastig voor een overheid om daadwerkelijk in een ge-
lijkwaardige rol te stappen met andere partijen. Immers, de overheid 
beschikt te allen tijde over een bepaalde doorzettingsmacht. Wanneer 
zet de overheid die wel en niet in? Durft een overheid afspraken te 
maken om andere spelregels in de samenwerking te laten prevale-
ren boven de wettelijke bevoegdheden van een overheid? Spelregels 
leveren een bijdrage aan de totstandkoming van vertrouwen in een 
coalitie, blijkt uit onderzoek. Maar, spelregels zijn niet afdwingbaar. Ze 
doen er toe vanuit de gedachte dat partijen in een netwerk van elkaar 
afhankelijk zijn. Daarom is men bereid spelregels af te spreken en na 
te komen. Wanneer je de spelregels schendt, kun je tegenwerking van 
anderen verwachten.

Voorbeelden van werkzame spelregels 
(De Bruijn en Ten Heuvelhof)
• Macht wordt niet geëtaleerd
• Winst wordt niet openlijk genoten
• Resultaten moeten inhoudelijk worden gerechtvaardigd
• Er wordt niet op twee borden tegelijk geschaakt
• De bereidheid is aanwezig om een extra mijl te gaan
• Voor wat hoort wat
• Er is sprake van proportionaliteit van acties en reacties
•  Er is geen aantasting van kernwaarden van leden van de coalitie
•  Geduld is eindig: verbod op de exit-optie en verplichting tot besluitvorming

“Je gaat er over 
versus je gaat ervoor” 

Wat v raagt dat van het politiek- 

bestuu rli jke samenspel?

Wat v raagt dat van de organisatie?

Hoe zou de provincie F levola nd 

invu lling kunnen geven aan de 

rol van Tussenheid?
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KANSKAART

KANSKAART

KANSKAART

Internationalisering

“Internationalisering van de bedrijvigheid biedt 

kansen voor onze economische positie. De manier 

waarop bedrijfsleven en M
KB binnen F levoland 

dat tot nu toe hebben opgepakt biedt een hele 

mooie voedingsbodem om op verder te gaan, 

bijvoorbeeld door internationalisering op te nemen 

op onze agenda.”

Biobased economy
 
“Een biobased economy wordt mogelijk wanneer overheid, 

agrarisch bedrijfsleven, industrie en onderwijs met elkaar 

samenwerken. Overheid faciliteert met wet- en regelgeving, 

het agrarisch bedrijfsleven is leverancier van de groene 

grondstoffen, de industrie afnemer en het onderwijs speelt 

een rol in de ontwikkeling van de ju iste kennis, kunde en 

competenties.”

Denk aan de kleine ondernemers

“F levoland kent vele kl
eine ondernemers. Deze 

ondernemers zitten 
niet vanzelfsprekend ‘aan 

tafel’ bij de provincie. Betrek ze zorgvuldig: ze 

zijn verantwoordelijk voor e
en groot deel van de 

werkgelegenheid in de provincie!”

KANSKAART

Kanskaarten

Mijn notities
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KANSKAART

KANSKAART

KANSKAART

KANSKAART

The Blue Deal: watergebonden 

maritieme ontwikkeling

Tijdens de bijeenkomst met externe partijen op 

4 december 2014 is gesproken over de verdere 

ontwikkeling van watergebonden bedrijvigheid 

rondom F levokust. Vanuit een halen-en-brengen 

plaat hebben aanwezigen de partners in kaart 

gebracht die hieraan zouden kunnen bijdragen, 

waaronder verschillende overheden (waterschap, 

Rijkswaterstaat, provincie, gemeente) en een 

vertegenwoordiging van ondernemers (BKA, BKL, 

OVDD en VNO-NCW). Men heeft het  vo
ornemen 

uitgesproken in het nieuwe jaar nader met elkaar 

in gesprek te gaan.

Buiten de grenzen van de provincie kijken

“De provincie F levoland is één van de meest centrale 

provincies van Nederland. Hoe kan de provincie haar 

centrale positie benutten in netwerken naar het noorden, 

oosten, zuiden én westen?”

PLUG de dag
Kijk op: www.plugdedag.nl. Als een laagdrempelige manier 

om initiatieven te leren kennen en als ambtenaar een open 

en v ragende houding aan te nemen. Na Amsterdam gaat 

PLUG nu ook in Maastricht van start.

Coalities in het ruimtelijk domein

“Als gevolg van de decentralisaties zullen de grootste 

opgaven voor p
rovincies zich b

evinden in het r
u imtelijk 

domein. Daar zijn de meest kansrijke coalities te 

slu iten.” KANSKAART
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INTERNE SAMENWERKING
VS EXTERNE SAMENWERKING

LEMNISCAAT

Coalitievorming doe je 
buiten met andere partijen

Coalitievorming begint 
binnen met een goede 
afstemming binnen

“Ik zit in de uitvoering, dus mijn werk le-
vert heel tastbare resultaten op. De sa-
menwerking met beleidsadviseurs kan 
heel inspirerend zijn. Zij zijn denkers, 
lopen rond met ideeën. En die inspire-
ren mij weer.”

“Zitten collega’s wel altijd op de juiste 
plek om talenten te benutten? We kij-
ken niet goed genoeg naar wie we in 
huis hebben bij andere afdelingen. Wil-
len het toch weer te snel vervatten in 
activiteitenplanningen of inhuur.”

AMBTENAREN

MANAGEMENT

AMBTENAREN

AMBTENAREN

“De lijnen tussen ambtenaren en 

gedeputeerden zijn kort en infor-

meel. We zoeken elkaar gemakkelijk 

op. Dat helpt om snel af te stemmen 

of iets tussentijds te toetsen. Je wil 

namelijk zien en ervaren hoe de ge-

deputeerde erbij zit.”“Onze interne en drukke agenda 

weerhouden ons van een externe 

oriëntatie. Investeren in de ander 

moet een uitgesproken keuze zijn. 

Daar moet je tijd voor vrijmaken.”

“De gedeputeerden zijn erg benader-

baar en toegankelijk. Ik hoef maar te 

bellen en ik kan langskomen. Voor mij 

zit daar geen enkele drempel.”

“Sommige klussen vragen echt ie-mand uit de eigen organisatie; iemand die ik als bestuurder kan vertrouwen.”

AMBTENAREN

GEDEPUTEERDEN

“Begin hier in huis, met de medewerkers op de afdelingen. 
Weten ze van elkaar waar de relaties met de partijen buiten 
liggen? Het is niet dat medewerkers hier niet goed met elkaar 
kunnen samenwerken, maar de meesten zitten wel in hun ei-
gen hokje. Ze weten niet van elkaars relaties, terwijl bedrijven 
en instellingen vaak op verschillende manieren binnenkomen 
hier bij de provincie.”

“‘Vitale coalities’ valt nu onder de afdeling Concern Control, maar we zouden het beter kunnen te-rugbrengen naar de inhoud - bij de mensen krijgen die daadwerkelijk die vitale coalities gaan smeden.“

EXTERNE PARTIJEN GEDEPUTEERDEN
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DE INNER EN OUTER CIRCLE VAN DE PROCESMANAGER

AAN DE SLAG MET 
INTERNE SAMENWERKING
Vrijwel alle afdelingen van de provincie zijn op de één of andere manier bezig met externe samenwer-king. Door het te onderzoeken, door het te dóen, te monitoren of door kaders te scheppen om die samenwerking te faciliteren. Maar vaak weet men het niet van elkaar. Veel collega’s hebben behoefte aan meer uitwisseling. Suggesties die werden inge-bracht:

•  Organiseer een conferentie met strategische be-leidsafdelingen, beheerafdelingen en uitvoerings-gerichte afdelingen. Afdelingen of teams presen-teren aan elkaar hoe zij opereren in coalities of het coalitieproces stimuleren. Wie heeft welke ver-antwoordelijkheden naar buiten? Welke stappen worden gezet die ook andere afdelingen kunnen helpen?

•  Organiseer meeloopdagen met collega’s uit ver-schillende afdelingen. ‘Interne’ medewerkers lopen een dagje mee ‘buiten’ in de projecten. En anders-om, collega’s die veel buiten zijn doen mee aan vi-sievormende gesprekken met de beleidscollega’s.
 •  Gedeputeerden kunnen input geven voor de func-tionerings- of jaargesprekken van ambtenaren. De gedeputeerde is vaak één van de weinige getui-gen die de ambtenaren ‘buiten’ aan het werk ziet. De leidinggevende ziet hem of haar immers vooral  binnen opereren. 

Voor een goede samenwerking met buiten, is een project- of proces-
manager vaak afhankelijk van andere collega’s binnen de organisa-
tie. Er moet capaciteit worden vrijgemaakt, het initiatief moet worden 
opgenomen in begrotingen in planningen. Vaak in concurrentie met 
andere prioriteiten. Daarbij spelen ook informele aspecten een rol. 
Namelijk, wordt het samenwerkingsproject door de ambtelijke omge-
ving als positief en nuttig gezien? 

Het is daarom belangrijk dat de procesmanager niet alleen het exter-
ne proces behartigt, maar ook de interne samenwerking met collega’s 
met wie hij het meeste te maken heeft. We noemen dat de inner circle. 
Dat doet hij door:
•  De eigen beslissers effectief te ondersteunen. Doel is onder meer 

hen van begin tot eind actief bij de samenwerking te betrekken, zo-
dat het draagvlak en het enthousiasme gedurende de looptijd ge-
waarborgd blijven.

•  De ambtelijke collega’s (interne omgeving) sturen en inspireren.
•  Een productieve verstandhouding opbouwen met collega’s in het 

verlengde van het eigen werkterrein.
•  Het helpen opbouwen van nieuwe bestuurlijke en ambtelijke net-

werken. Hij moet als het ware bruggen kunnen bouwen én in stand 
houden tussen de verschillende partners.

Deze taken zijn allesbehalve inhoudelijk van aard. De competenties 
om deze taken met succes te kunnen volbrengen, liggen dan ook 
meer op het organisatorische, sociale en communicatieve vlak. 
In de outer circle – ofwel de omgeving die procesmanager niet di-
rect kan beïnvloeden – heeft de medewerker van de provincie geen 

formele positie. Maar wat speelt in die outer circle kan wel repercus-
sie hebben voor de inner circle. De eigen bestuurder bijvoorbeeld zal 
zich voor een belangrijk deel laten leiden door zijn politieke omgeving, 
zoals Provinciale Staten of de gemeenteraad. Hoewel de inhoudelijk 
expert daar geen invloed op heeft, moet hij zich er wel bewust van zijn. 
Dan kan hij anticiperen op ontwikkelingen en de omstandigheden in 
zijn voordeel gebruiken:
•  Inspelen op bestaande verhoudingen en prioriteiten. In hoeverre 

haakt de samenwerking aan op bestaande en erkende prioriteiten 
van de verschillende partijen, bestuurders, uitvoerders?

•  Inspelen op de dominante manieren waarop het onderlinge verkeer 
tussen beslissers (ook onderling) en ondersteuners (ook onderling) 
is gestructureerd. Worden er vooral doorbraken gerealiseerd in ver-
gaderingen, of juist daarbuiten? Tijdens congressen, via de media? 
Kan de samenwerking hierop meeliften?

Samenwerken v raagt niet a lleen ‘outside inward’, maar minstens zoveel‘inside outward’ 

Bij samenwerken levert eenieder een deel van de v rije hande-

lingsru imte in, vanwege de toegevoegde waarde van het geheel. 

Wordt die toegevoegde waarde niet gezien of ervaren, dan blijft 

men het gezamenlijke project ervaren a ls een ongewenste inmen-

ging in de eigen autonomie.>> 
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COALITIEVORMING OM SAMEN IETS TE BEREIKEN
VS COALITIEVORMING OM MIDDELEN TE VINDEN

LEMNISCAAT

Coalitievorming doe je om 
samen iets te bereiken

Coalitievorming doe je om 
middelen te vinden om je 

ambities te realiseren

“Een vitale coalitie bestaat op basis van gelijkheid. 
Eerst werd gekeken naar gelijkheid in termen van 
geld. Nu gaat het er veel meer om dat rollen en taken 
duidelijk verdeeld zijn. Dat er van alle kanten toewij-
ding en inzet is. Als je maar doet wat je met elkaar 
hebt afgesproken. Je moet loslaten dat je hetzelfde 
moet inleggen.”

MANAGEMENT

“Geld is soms ook belastend. Wij 

worden vaak gezien als chipknip. En 

als je dat ook kunt zijn als provincie, 

dan wordt het wel gemakkelijker. Bij 

ons is dat niet zo. Wij moeten creatie-

ver zijn in het aanboren van fondsen.”

“Door coalities kan de financiële 

haalbaarheid worden vergroot 

(bijvoorbeeld door aangepast 

beleid) of kunnen nieuwe part-

ners worden toegevoegd die 

geld meebrengen”

GEDEPUTEERDEN

“We zoeken nieuwe vrienden met 
vooral ook nieuw geld. We moe-
ten onze ambities waarmaken 
maar hebben minder te besteden”

“Het gaat bij waardecreatie om 

meer waarden dan alleen finan-

ciële waarde. Durf ook verder te 

kijken naar wat het oplevert dan 

alleen het geld.”

- Erik Laken, Raad van de Financiële verhoudingen

“Als je je meer als partner gaat gedragen dan als financier, dan kost dat ook meer tijd in het pro-ces en de relatie. Die tijd moet je dan wel willen investeren”

MANAGEMENT

MANAGEMENT

GEDEPUTEERDEN

MEMO
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Wat is waarde?
Het bieden van steun in de vorm van een financiële bijdra-

ge is lange tijd een voor de hand liggende aanpak geweest 

voor veel overheden. Steeds vaker weten overheden – en 

ook allerlei andere partijen in en rond samenwerkingsver-

banden - waarde uit te drukken via andere vormen van bij-

dragen, zoals kennis van specifieke thema’s of procesbe-

geleiding. 

Vul voor een project of 
initiatie f dat ji j goed kent 

de ‘Halen en brengen plaat’ hieronder in. 

Welke partners zijn betrokken bij het project? 

Wat komen zij halen en wat komen zij brengen? 

Welk deel daarvan betreft financiële waarde en 

wat zijn andere vormen van waarde? 

En welke partners zouden op die manier nog meer 

van betekenis kunnen zijn voor het project en 

waarom?

Partij Partij

PartijPartij
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Revolverend 
fondsSocia l Impact Investment 

Vermogensfonds

Wervend fonds

Bewoners- of wijkbudget

Fiscale constructie

Collectieve inkoop

Budgetmonitoring

Crowdfunding

Particu liere leenkring

Maatschappelijk
aanbesteden

Coöperatiemodel

Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap

Partnerschap

Crowdsourcing

Bedrijven
InvesteringsZone

MicrofinancieringComplementair
geldsysteem

PPS

Nieuwe vormen van samenwerken laten een nieuw licht schijnen op 
de financiering van initiatieven, zoals initiatieven waarin overheid en 
maatschappij samenwerken. De Raad voor financiële verhoudingen 
onderzocht hoe overheden financieringsinstrumenten inzetten om 
dit soort initiatieven te stimuleren. Onder maatschappij verstaat de 
Raad onder meer het bedrijfsleven, (maatschappelijke) organisaties 
en (groepen van) burgers.

Het rapport ‘Tussen betalen en bepalen’ laat een overzicht zien van de 
verschillende financieringsvormen die mogelijk zijn met name gericht 
op een faciliterende rol van de overheid. Ook wijst de Raad op span-
ningen die kunnen ontstaan ten aanzien van de rol van de overheid. 
De financiële betrokkenheid van de overheid bij maatschappelijke ini-
tiatieven houdt meer in dan het verstrekken van subsidies. Het gaat 
ook om het opnieuw verdelen van verantwoordelijkheden, bevoegd-
heden en taken.

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de Raad voor finan-
ciële verhoudingen:

•  Op veel plaatsen in het land weten overheid en maatschappij el-
kaar in samenwerkingsverbanden te vinden. Door publieke bekos-
tiging kunnen initiatieven uitstijgen boven de mogelijkheden van de 
initiatiefnemers en ontstaat maatschappelijke meerwaarde. Dit leidt 
echter tot een veranderende rol voor de overheid. Immers, hier geldt 
niet: wie betaalt, bepaalt. Rolzuiverheid en heldere communicatie 
over wensen en verwachtingen zijn van het grootste belang.

•  Ondanks deze veranderende rol, blijkt het huidige financieringsin-
strumentarium van overheden toereikend voor het realiseren van 
gemeenschappelijke belangen via financiële participatie van initia-
tieven met derden.

•  Er vindt ontwikkeling plaats als het gaat om de werk- en organisa-
tievormen waarin de samenwerking vorm krijgt. Overheden hebben 
een veelheid aan samenwerkingsvormen tot hun beschikking.

•  Publieke belangen die buiten de overheid belegd of geïdentificeerd 

zijn, kunnen een aanleiding zijn voor publieke bekostiging, maar dat 
hoeft niet. Financiële betrokkenheid van overheden is geen automa-
tisme wanneer overheid en initiatief elkaar vinden in een gedeeld 
belang. De overheid kan ook op andere manieren ondersteunen. 
Bijvoorbeeld door het delen van kennis, het meezoeken naar finan-
ciering of het openstellen van netwerken.

•  De Raad is van mening dat het aan de individuele overheid is om te 
bepalen of en zo ja welke initiatieven zij wenst te ondersteunen en of 
die ondersteuning een financieel karakter dient te hebben.

•  Publiek geld verplicht. Het is van belang dat decentrale overheden 
het mechanisme onderkennen dat de aanwending van publiek geld 
ten behoeve van maatschappelijke initiatieven de publieke verant-
woordingslogica activeert. Duidelijk belegd eigenaarschap beperkt 
de belemmeringen rond participatie in initiatieven. De allocatie en de 
aanvaardbaarheid van risico’s is onderdeel van het afwegingsproces 
over het al dan niet faciliteren van een maatschappelijk initiatief.

TUSSEN BETALEN EN BEPALEN

Bekostigingsvormen die de 

Raad onderscheidt:
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“Dit mechanisme roept belemmeringen op rond 
publieke bekostiging. Successen kunnen ge-
deeld worden en stralen af op alle betrokken 
partijen. Maar als onverhoopt doelen niet wor-
den bereikt, is het politieke bestuur formeel niet 
méér probleemeigenaar dan voortvloeit uit haar 
rol. (…) De reflex die optreedt bij allerhande te-
genslag in de publieke ruimte, en dus ook rond 
maatschappelijk initiatieven, is “wat gaat de wet-
houder/gedeputeerde hieraan doen?”

“Voor het oplossen van ingewikkelde vraagstukken is het de kunst de flexibiliteit van 
maatschappelijke initiatieven te combineren met de waarborgen van het publieke 
bestel. Daarvoor is nodig dat beide domeinen rolzuiverheid en een zekere distantie 
nastreven (….) Financieel bijdragen aan een initiatief resulteert dan ook niet in eige-
naarschap van het initiatief. De mate waarin een overheid zich eigenaar beschouwt, 
wordt bepaald door de eigen rolopvatting, niet door de wijze of hoogte van de be-
kostiging. Voor een deel ligt de rol van de overheid vast in regelgeving: ook het aan 
inwoners overgedragen zwembad moet voldoen aan eisen van brandveiligheid”

“In essentie wijkt de risicoafweging rond publieke bekostiging (…)  niet af van 
andere risicoafwegingen: het gaat om de vraag of de waarde van het participeren 
in een maatschappelijk initiatief opweegt tegen de (financiële) risico’s die daarmee 
samenhangen. Van belemmeringen rond publieke bekostiging om reden van risico 
alleen, hoeft dan ook geen sprake te zijn (….). De overheid heeft in veel gevallen 
juist de taak toebedeeld gekregen om risico’s te lopen omdat die in een individu-
ele context niet te dragen zijn. De allocatie en de aanvaardbaarheid van risico’s is 
onderdeel van het afwegingsproces over het al dan niet faciliteren van een maat-
schappelijk initiatief.”

PASSAGES UIT ‘TUSSEN BETALEN EN BEPALEN’

“De financiële betrokkenheid leidt ertoe dat de mechanismen die het open-

baar bestuur kenmerken, zich gaan manifesteren rond het initiatief. Vrijblij-

vende aanmoediging verwordt - ook onbedoeld - tot sturing: publiek geld 

verplicht. Tot publieke verantwoordingslogica, tot oordelen over doelmatig-

heid en efficiëntie. Het is de vraag in hoeverre de initiatiefnemers die zich 

eerder het eigenaarschap van een publiek belang toe-eigenden nog langer 

eigenaar zijn of zich dat voelen. Door publieke bekostiging, hoe laag het 

bedrag ook, gaat het initiatief deel uitmaken van het waardenstelsel van het 

publieke domein.”

“De overheid kan niet a ltijd een 
’veilig vangnet’ zijn voor het ge-

val er iets misgaat. Maar het 
kan zijn dat het geven van on-

dersteuning een maatschappelijk 
initiatie f net dat steuntje in de rug 

geeft dat nodig is.”

“Het verdelen van publiek geld is voorbe-

houden aan de hoogste organen binnen 

de democratie, raden en Staten. Dit pri-

maat waarborgt dat ook andere belangen 

worden meegewogen in de publieke ruim-

te dan die van het initiatiefrijke deel van 

de inwoners. (….) Dit betekent dat het 

antwoord op de vraag wie waarover aan 

wie verantwoording aflegt, volgt uit de 

rolverdeling tussen overheid en initiatief. 

Het is aan de decentrale overheden om bij 

de besluitvorming over financiële betrok-

kenheid bij maatschappelijke initiatieven, 

naast de verantwoordingsvraag, steeds 

de aspecten rolzuiverheid, distantie, eige-

naarschap, zeggenschap en risico mee te 

wegen en hier duidelijk over te communi-

ceren.”

“Dit betekent ten aanzien van de verantwoording 

dat het antwoord op de vraag wie waarover aan 

wie verantwoording aflegt, volgt uit de rolverdeling 

tussen overheid en initiatief. Geeft een gemeente 

een waarderingssubsidie dan is de verantwoor-

ding, ongeacht of het initiatief zich anders ontwik-

kelde dan ten tijde van het bekostigingsbesluit, 

anders dan wanneer geld werd overgedragen ten 

behoeve van een te leveren prestatie. In het eerste 

geval betreft de verantwoording het budget, in het 

tweede geval is ook aan de orde in welke mate de 

doelen zijn bereikt.”

Bekijk voor een u itgebreide toelichting het volledige onderzoeksrapport via: 

www.rob-rfv.nl/documenten/tussen_betalen_en_bepalen_webversie.pdf
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Door de ogen van de ander
Samenwerken gebeurt op alle niveaus en tússen alle niveaus. Naast de broodnodige 

bestuurlijke relaties tussen partijen, krijgt de samenwerking vorm door ambtenaren, pro-

jectleiders of managers die met elkaar aan de slag gaan. Een samenwerking tussen over-

heden kent heel andere dynamieken dan publiek – private samenwerkingen. En ook de 

verhouding met de politiek – in feite de opdrachtgever van de overheid – is van invloed. 

Aan dit onderzoek deden al die vertegenwoordigers mee. Dat leverde spannende ge-

sprekken op over hoe men naar elkaar kijkt. Welke veronderstellingen zijn er? Wat karak-

teriseert deze vertegenwoordigers? Wanneer helpt het en wanneer niet? Het (h)erken-

nen van de verschillende perspectieven van de mensen met wie je te maken hebt, helpt 

in de omgang met elkaar.

Wat anderen over ze zeggen….

“Het is de rol van de Staten om te toetsen of 
de provincie het belastinggeld van burgers en 
bedrijven goed gebruikt”

“De Staten beschermen de onafhankelijke 
positie van de provincie Flevoland”

“Ze willen graag betrokken worden, maar 
hebben vaak te weinig tijd om de dossiers 
goed te doorgronden” 

“De persoonlijke ambitie van de gedeputeer-
den is van grote invloed op de vitale coalities 
die tot stand komen.”

“Het is moeilijk om tot duurzame afspraken te 
komen met het college. De (politieke) waan 
van de dag kan er zomaar toe leiden dat prio-
riteiten verschuiven.”

“De onderlinge samenwerking van het colle-
ge is uitstekend.”

“Ook de externe oriëntatie en contacten met 
partijen door Statenleden zou van grote waar-
de zijn. Ze mogen hun externe voelsprieten 
best wat meer uitzetten”.

“Het blijkt heel moeilijk om Statenleden er-
gens spontaan bij te betrekken. Ze hebben 
dan toch geen tijd of vinden het interfereren 
met hun rol.”

“Provinciale Staten kent alleen de rem of de 
controle”

“Door aan te sluiten op de wensen en behoef-
ten die in de omgeving leven, voldoet de pro-
vincie pas echt aan haar publieke taak”

“Doordat ze veel ‘buiten’ zijn en een groot 
netwerk onderhouden, zijn gedeputeerden in 
staat om kansen en mogelijkheden te signale-
ren in de omgeving.”

“De lijnen tussen organisatie en college zijn 
kort. Snelle afstemming is hierdoor mogelijk.”

PO∙LI∙TIEK HAND∙WERK (het; meervoud: 
handwerken). Een intensieve, zorgvuldige 
werkwijze waarin (politieke) belangen wor-
den bijeengebracht.
I N ∙ T E N ∙ T I E ∙ O ∙ V E R ∙ E E N ∙ KO M S T 
(de; meervoud: intentieovereenkomsten). 
Overeenkomst waarin twee of meer partijen 
de intentie uitspreken om samen een bepaald 
doel te bereiken.
BE∙SLUIT∙VOR∙MING (de, meervoud:  
besluitvormingen). Manier om tot een beslis-
sing te komen.
WAAR∙DE (de, meervoud: waarden).  
Betekenis in het economisch verkeer.

… in een wat meer regisserende rol (links 
op het Spectrum van Coalitievorming)

… in een wat meer faciliterende rol (rechts 
op het Spectrum van Coalitievorming)

Het woordenboekje van…

GEDEPUTEERDEN

STATENLEDEN

AF∙WE∙GINGS∙KA∙DER (het; meervoud: 
afwegingskaders). Notitie met per fase van de 
samenwerking afwegingen voor GS en PS 
over het al dan niet doorgaan van de samen-
werking.
BU∙SI∙NESS∙CASE (de; meervoud: busi-
ness cases). Beschrijving van de zakelijke 
afwegingen bij een activiteit of project.
RI∙SI∙CO∙A∙NA∙LY∙SE (de; meervoud: risi-
coanalyses). Onderzoek van de risico’s die 
ergens aan verbonden zijn.
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Wat anderen over 
ze zeggen….

“De ambtenaren van de provincie Flevoland 
zijn absoluut stevige experts in hun vakge-
bied.”

“De ambtenaren durven nooit duidelijk er-
gens ja of nee op te antwoorden. Een idee 
moet altijd weer de besluitvormingscyclus in. 
Ook feitelijke vragen moeten intern worden 
getoetst.”

“De ambtenaren kunnen voortgang boeken 
wanneer bestuurders vastlopen in de samen-
werking.”

“Het middenmanagement fungeert als filter, 
maar ook als kleilaag; de dialoog tussen be-
stuur en organisatie kan er stokken en zaken 
blijven ‘en petit comité’.”

“De besluitvorming in ondernemingen is 
transparant en betrouwbaar. Directeuren hoe-
ven geen verantwoording af te leggen, noch 
hebben ze te maken met de ‘weerbarstigheid’ 
van de politiek”. 

“De what’s in it for me moet duidelijk aanwe-
zig zijn voor externe partijen. Het zou goed 
zijn als ze ook verder kijken dan alleen finan-
ciële waarde.”

“Als ambtenaren veel buiten zijn, vraag ik me 
wel eens af: wérken ze eigenlijk wel?”

“Door hun grote interne en externe netwerk, 
zijn ze vaak de spin in het web. En mede 
dankzij hun informele contacten krijgen ze 
vaak dingen voor elkaar die anders niet zou 
den lukken.”

“De provincie heeft tal van eenmansbedrijfjes; 
ambtenaren die het liefst alleen met hun ei-
gen vak bezig zijn.”

“Het lukt het management van de provincie 
om ambtenaren voldoende vrijheid te geven 
in hun werk, maar tegelijkertijd voor ze klaar 
te staan bij vragen of advies.”

“Ondernemers kunnen en willen snel stappen 
maken; zien ze er wat in, dan gaan ze er ook 
voor.” 

“Deze partijen komen alleen maar om te lob-
byen voor hun eigen belangen en achterban.”

BE∙LEID (het). Gedragslijn voor de verwezenlij-
king van bepaalde doelstellingen.

PRO∙JECT (het; meervoud: projecten). Vooraf 
omschreven, gezamenlijk te verrichten werk-
zaamheden, leidend tot een eindproduct.

EXPERT (de; meervoud: experts). Deskundige

FUNC∙TI∙O∙NER∙EN (ww). Zijn functie verrich-
ten; werken.

START∙NO∙TI∙TIE (de; meervoud: startnoti-
ties). Geschreven, voorbereidende tekst over 
een voorgenomen activiteit.

ON∙DER∙NE∙MEN (ww). Op zich nemen; be-
ginnen te doen.

KLANT (de; meervoud: klanten). Al of niet vaste 
koper.

WINST (de; meervoud: winsten). Het winnen; 
bedrag van de verkoop verminderd met kosten.

ACH∙TER∙BAN (de; meervoud: achterbannen). 
De massa van de leden, kiezers, etc.

… in wat meer regisserende rol (links op 
het Spectrum van Coalitievorming)

… in een wat meer faciliterende rol (rechts 
op het Spectrum van Coalitievorming)

Het woordenboekje van…

MANAGEMENT

AMBTENAREN

EXTERNE PARTIJEN
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Bewegen op het 

lemniscaat betekent 

voor mij:

VAN SPAGAAT NAAR LEMNISCAAT

Van spagaat naar lemniscaat
Het symbool ‘lemniscaat’ staat voor oneindigheid en een eeuwige be-
weging. Het heeft geen begin en geen einde. Vanuit dat beginpunt 
voeg je hoofdstukken toe aan het verhaal tot dan toe. Je houdt er 
mee op daar waar je stopt en daarmee leg je ook je eigen tijdelijke 
‘eindpunt’ vast. 

Vanuit de gedachte van de lemniscaat is iets altijd in een staat van 
wording – zoals ook dit onderzoek – een voortdurende beweging. 
Daarbij is het zoeken naar een balans in de wisselwerking tussen de 
tegengestelde krachten van de lemniscaat. Dat geldt ook voor de be-
noemde spanningsvelden in dit logboek. Wanneer ze als tegenstelling 
worden gezien, is de kans groot dat de aandacht of naar de ene zijde 
of naar de andere zijde gaat. Dan ontstaan situaties die voor betrok-
kenen ervaren worden als een spagaat.

Een lemniscaat benadrukt juist het samenhangende en interafhanke-
lijke karakter van de ‘polen’. Het gaat om het transformeren van tegen-
stellingen naar samenstellingen. Om het meebewegen met de flow 
waarin verandering een constante is. Bij elk spanningsveld hebben 
we in dit onderzoek een voorzet gedaan voor hoe je beide zijden van 
de lemniscaat kunt waarderen en combineren. Zodat een leminscaat 
niet gaat aanvoelen als een spagaat.

Bewegen op het lemniscaat
Het lemniscaat staat voor de beweging tussen (ogenschijnlijke) te-
genstellingen of onverenigbare uitdagingen. Uitdagingen die vaak zo 
zijn ingebakken in het systeem waarin we werken of leven, en waar-
voor een oplossing niet zomaar voorhanden is. De spanningsvelden 
in dit onderzoek bevestigen dat – het is een deel van de dagelijk-
se realiteit. Hoe kun je dan toch je eigen handelen hierop enten?  
Wat vráágt het bewegen op de lemniscaat? Bronnen zeggen hierover:

• Tegenstellingen insluiten in plaats van uitsluiten
• Tegenstellingen zien als noodzakelijke polen van een geheel
•  Tegenstellingen zien als kwaliteiten die elkaar nodig hebben en niet 

zonder elkaar kunnen bestaan
•  Tegenstellingen in dialoog brengen met elkaar zodat in het midden 

een nieuwe, derde, kwaliteit kan ontstaan

A.H.BOS, DE GRONDLEGGER VAN 
DE LEMNISCAATMETHODE VOOR 

OORDEELSVORMING

“Wij hebben het proces van oordeelsvorming leren kennen, niet als een logisch proces dat 

zich ná de beeldvorming en vóór de besluitvorming afspeelt (in de zin van de gangbare fasen-

theorieën), maar als een zoekend proces dat zich ritmisch afspeelt tussen polen: 

• als een inductief-deductief ritme tussen feiten en gedachten 

• als een ethisch-praktisch ritme tussen doelen en wegen 

• als een onderzoekend-ondernemend ritme tussen inzichten en besluiten 

• als een sprekend-handelend ritme tussen woorden en daden. Bij al deze ritmen is het steeds 

de mens die door zijn bijdragen beweging veroorzaakt. We zullen moeten leren menselijke  

ritmen te scheppen.”
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EEN PUNT IN HET MIDDENEr is een punt in het midden waar de om-slag van de beweging plaatsvindt. Dit is ook het focuspunt en tevens het rustpunt. Het middenpunt is het punt van waaruit de beweging een stuwing krijgt (om de andere kant op te gaan) en zo wordt gestuurd. De kwaliteit in het midden bepaalt zo mede de kwaliteit van de polen.

BINNEN - BUITEN
Wanneer je een lemniscaat maakt van een 

lint met twee kleuren wordt goed zichtbaar 

dat de binnen- en buitenkant elkaar afwis-

selen. Wat binnen is wordt buiten en omge-

keerd. Centraal staan de kwaliteiten ‘naar 

binnen’ en ‘naar buiten’ ervaren en betrek-

ken in de beweging.

STEEDS IN BEWEGING

Een lemniscaat is het symbool van de 

eeuwigheid, de eeuwige beweging. 

Het heeft geen begin en geen einde. 

Het is een eigen keuze is om te star-

ten of te stoppen, maar processen 

blijven altijd in beweging.

CONTINUE DIALOOGEr bestaat geen individueel denken zon-
der contact met anderen (positief of ne-
gatief), er bestaat geen individuele oor-
deelsvorming zonder groepsdynamische 
invloeden want ieder individu is deel van 
diverse groepen. De dialoog met anderen 
scherpt het individuele denken.

SPANNING TUSSEN POLEN EN HET MIDDEN
De beweging loopt weg van het mid-
den tot het een punt bereikt waarbij 
de spanning tegenover het midden-
punt het grootst is. De relatie wordt 
echter niet verbroken. Op het mo-
ment van de grootste spanning keert 
de beweging terug naar het midden. 
Er is dus niet alleen een omslagpunt 
in het midden maar ook op het verste 
punt van iedere boog, wanneer de 
beweging weg van het midden zich 
omkeert en een beweging terug naar 
het midden wordt.TWEE POLEN 

IN EVENWICHT
Iedere ervaring heeft haar tegendeel in zich. Niets bestaat zonder het te-
genoverliggende deel. Geen licht zonder duisternis. De twee polen heb-
ben elkaar nodig en houden elkaar in evenwicht. In een klassieke opstelling 
is er sprake van polariteiten, de polen worden als tegengesteld ervaren.  
De lemniscaat echter houdt vanuit het midden de polen in evenwicht en 
heft de tegenstelling op, vat beiden in een geheel zonder de eigenheid van 
iedere pool op te heffen. 

KARAKTERISTIEKEN VAN DE LEMNISCAAT

GEEN VOLGORDE
Bij de lemniscaat is er geen begin, geen 

punt dat in de volgorde als eerste moet 

worden aangepakt. Het is geen lineaire 

beweging. Alles komt terug; zij het op een 

andere manier, op een ander niveau, vanuit 

de tegenovergestelde zijde. Het gaat niet 

om fases, maar om ritmes.

 LEMNISCAAT: EEN OUD SYMBOOL  VOOR EEN NIEUWE WERKWIJZE
De lemniscaat is een eeuwenoud symbool, dat men vaak associeert met 
de wiskunde, maar veel bredere toepassingen kent. Op het internet zijn 
verschillende betekenissen te vinden:•  Lemniscaat is een Grieks woord dat bloemenguirlande betekent en 
gebruikt werd wanneer een overwinnaar na een gevecht onthaald 
werd. De guirlande omgaf het hoofd, kruiste in de hartstreek en had 
zijn benedenlus rond het onderlijf.

•  De Engelse wiskundige John Wallis (1616-1703) introduceerde het 
symbool als de ‘wiskundige oneindigheid’. Een andere wiskundige Ja-
cob Bernoulli noemde het symbool als eerste ‘Lemniscus’, een Latijns 
woord voor onderscheiding.

•  Het symbool komt ook voor in de serie van de Tarotkaarten: de eerste 
kaart van de Major Arcana, de Magiër. Deze magiër heeft boven zijn 
hoofd de lemniscaat staan, als teken van de lagere en hogere spiritu-
ele krachten, de verbinding tussen het stoffelijke en het onstoffelijke.

•  De lemniscaat wordt ook wel gezien als een liggende acht. Het cijfer 
acht staat in de ‘getallenleer’ symbool voor harmonie, totaliteit en vol-
komenheid. Het getal is structurerend en herstructurerend, recht en 
rechtvaardigheid.

•  De lemniscaat is op een wat verborgen manier terug te vinden in knoop-
motieven o.a. bij de Kelten. In Keltische, Chinese en Hindoekunst staat 
de onontwarbare knoop voor continuïteit, lang leven en eeuwigheid. 
Knopen kunnen net als het labyrint wijzen op het kwellende pad naar 
verlichting.
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Flevoland Intranet - Geachte Heer met de Hamer

http://intranet.flevoland.nl/nieuws/nieuwsbrieven/flevoflitsen/11-november-2014/geachte-heer-met-de-hamer/[14-11-2014 9:30:27]
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Er zijn nog geen reacties.

Reageer

Je naam

Ons is ter ore gekomen dat u in 2015 een gooi naar het

gedeputeerdenschap overweegt, en wel met samenwerken als uw

belangrijkste speerpunt. Het stemt ons gelukkig dat uitgerekend dit

onderzoek deze belangrijke stap in uw leven heeft geïnspireerd.

Wij zijn dus een actieonderzoek gestart waarmee (wij citeren) “iets in

beweging gezet wordt door de deelnemers aan het onderzoek in staat te

stellen om met een onderzoekende houding naar hun eigen

samenwerkingspraktijk te kijken”.

Niet alleen zoeken wij dus naar mooie kansen voor samenwerking in de

Provincie Flevoland, wij hebben ook de ambitie om mensen te inspireren

om die kansen te pakken. Wij worden dus enthousiast van collega’s die niet

bang zijn om voor de troepen uit te lopen en de organisatie scherp houden

– zoals u.

Wij staan u als ambassadeur van de ingezette beweging graag ten dienste

om uw kansen op het gedeputeerdeschap te vergroten.

Wij nodigen u daarom van harte uit voor de bijeenkomst ‘Vitale coalities

ontdekken en versterken’ die wij binnenkort in het kader van dit onderzoek

organiseren. Mogen wij op uw aanwezigheid rekenen?

Overigens hopen wij dat óók van alle andere koplopers in samenwerking

binnen de provincie. Geïnteresseerd om mee te doen? Stuur mij een

bericht via onderstaand email-adres, meer informatie volgt dan snel.

Hartelijke groet, namens het onderzoeksteam,

Manon de Caluwé

Twynstra Gudde

mca@tg.nl

Gepubliceerd op 6 november 2014

Weblogs van Man met

de hamer

Forum Help Sitemap Contact

Je zoekterm ...

Schrijf hier je reactie...

The making of...

Start van de opdracht

Groepsbijeenkomsten voorbereiden

In kaart brengen
In kaart brengen

oktober
november

De interviews en groepsbijeenkomsten moeten 

leiden tot beelden over samenwerken, maar 

ook tot verstevigde relaties met betrokken .

Het mixen van doelgroepen is een belangrijke 

wens. Het is van groot belang dat het 

onderzoek in december wordt afgerond, 

daarna barst de verkiezingsstrijd los.

De voorbereidingen worden getroffen voor de groepsbijeenkomsten. 
Er ontstaan zorgen over het mixen van doelgroepen. Is dat wel 
verstandig nu de verkiezingstijd eraan zit te komen? En kan dat 
wel in combinatie met het beslu itvormingsproces rondom Nieuwe 
Natuur en F levokust?

Eerdere onderzoeken en bestaande 

samenwerkingsverbanden worden in 

kaart gebracht, zoals Nieuwe Natuur, 

CompoWorld, Technocampus. 

De betrokkenen worden benaderd over 

welke rol zij in dit onderzoek willen en 

kunnen spelen.

De Man met de Hamer laat via intranet 

van zich horen en geeft een humoristische, 

maar kritische beschouwing op het 

onderzoek. 

We reageren – ook via intranet – en nodigen 

de Man met de Hamer uit zich aan te 

slu iten bij één van de groepsbijeenkomsten, 

maar krijgen geen (herkenbare) reactie.

Statenleden geven aan 
een groepsgesprek te willen 
organiseren, maar liever niet 
in de aanwezigheid van een 
gedeputeerde. Een aparte 
afspraak wordt gepland.

Het log-/werkboek dat nu voor u ligt is het product van dit onderzoek. Het bevat de inzichten, lessen 
en ervaringen van alle betrokkenen als het gaat om vitale coalities. Maar het overgrote deel van het 
resultaat van dit onderzoek, is de ervaring van de afgelopen weken. Waarin verschillende groepen in 
dialoog gingen om betekenis te geven aan het onderwerp. Ook dit proces is een ervaring in hoe we 
ons verhouden tot de verschillende betrokken partijen en dus een ervaring om van te leren. Het is een 
proces waarin we ons gaandeweg aanpasten aan de actuele situatie. De tijdlijn hieronder geeft een 
weergave van een aantal cruciale momenten in het proces.

Met personen uit de verschillende doelgroepen worden één op één 

interviews gehouden: Statenleden, gedeputeerden, managers, 

ambtenaren en externe partijen. Het zijn inspirerende gesprekken 

en er leven veel beelden bij het begrip Vitale Coalities. Het blijkt 

lastig om concrete inlijst- of leermomenten te benoemen. 

Maar als ze er zijn, dan worden ze ook breed herkend. 

één op één interviews

 inspirerende gesprekken

Hoezo kan een extern bureau ons 
helpen bij een onderwerp waar we 
al zo lang mee bezig zijn?

Besloten wordt om de doelgroepen afzonderlijk van elkaar te 
spreken. Steeds is een gedeputeerde aanwezig; zij vormen als 
het ware de rode draad.
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Welke momenten zijn jou bijgebleven?

De eerste groepsbijeenkomst met ambtenaren 
in het bijzijn van gedeputeerde Marc Witteman 
heeft plaats. De verhouding tussen college en 
Staten is een hot topic. Ook geven collega’s aan 
waarde te hechten aan meer uitwisseling tussen 
afdelingen, zodat van elkaar geleerd kan worden. 
De rolverdeling tussen college en ambtenaren 
komt aan bod; ambtenaren kunnen de verbindende 
factor zijn wanneer het bestuurlijk niet ’klikt’ of er 
nog wordt onderhandeld. Na de bijeenkomst blijkt 
dat er wisselende opvattingen zijn over of de 
provincie al de goede rol te pakken heeft of dat 
er nog flink in geïnvesteerd en van geleerd moet 
worden. Tot slot worden de logboekjes uitgedeeld.

We spreken met het college tijdens een reguliere 
collegevergadering op  25 november 2014.   Er is veel 
aandacht voor de relatie met Statenleden. . Is de rol 
van de CdK anders dan die van de gedeputeerden? 
Ook is er aandacht voor méér u itwisseling en van 
elkaar leren binnen de provincie. De provincie moet 
een lerende organisatie worden waarbij gestuurd wordt 
op de prof ielen van mensen. Het moet vooral gaan om 
de werkwijze van coalitievorming en niet om het label. 
Het is een  noodzakelijke werkwijze en het moet weer 
leuk worden. 

Jaarlijkse heisessie

Gesprek statenleden

Extra bijeenkomst

Bijeenkomst met externe
patijen

Het College van Gedeputeerde Staten heeft haar jaarlijkse 
heisessie. Centraal staat het onderwerp samenwerken, zij het niet 
direct gekoppeld aan het onderzoek Vitale Coalities. Het college 
concludeert dat na een periode van verkennen er absoluut een 
meerwaarde van coalitievorming wordt gezien in het licht van de 
maatschappelijke ontwikkelingen. Het onderscheid tussen Vitale 
Coalities en Verbonden Partijen wordt nader gedef inieerd.

Het gesprek met de statenleden heeft op 
19 november 2014 plaats aan de hand van prikkelende 
stellingen. Er zijn verschillen van inzicht in a) wanneer 
de provincie een thema in samenwerking zou moeten 
oppakken en b) hoe het proces moet worden 
vormgegeven. Het is een wens om de externe 
voelsprieten intensiever uit te zetten en een meer 
naar buiten georiënteerde blik te hanteren. Het 
Afwegingskader voor samenwerking komt ter sprake: is 
daarin meer maatwerk mogelijk voor de verschillende 
coalitievormen ’ die niet altijd op dezelfde manier tot 
stand komen? Ook sprak men over de verandering van 
het vak van de Statenlid, de versnipperdheid van partijen 
en de impact van de digitalisering.

De eerste groepsbijeenkomst
op 5 november 2014

Reguliere collegevergadering

Programma 5 november 2014 
 

‘Vitale coalities ontdekken en versterken’ 
 
 
9.00  Opstarten 
 Ontvangst met koffie en thee en kennismaken.  
9.15  Perspectieven op samenwerken 

Kennismaken met verschillende coalitievormen en verkennen welke kansrijk zijn voor  de toekomst. 
 
11.00 Binnenstebuiten 

Wat vraagt samenwerken van de eigen organisatie? Aan de hand van dilemma’s in gesprek over de provinciale rol en stijl. 
 
12.00 Hartekreten 
 Wat is je wens voor de provincie? 
 
12.30 Einde 
 
 
 

Verschillende collega’s benaderen ons; vinden het 
jammer dat ze niet konden aanslu iten bij de eerste 
groepsbijeenkomst voor ambtenaren. We beslu iten om 
een extra bijeenkomst te plannen...

De provincie benadrukt nog eens het belang van 
verdieping en kruisbestuiving tússen de groepen: hoe 
borgen we dat gezien de scheiding van doelgroepen? 
Besloten wordt om in het nieuwe jaar Nieuwe Natuur 
als verdiepende casus te bestuderen en te benutten als 
moment van kruisbestuiving.

De bijeenkomst met externe 
partijen wordt voorbereid. Het blijkt 
lastig om namen van genodigden 
aangeleverd te krijgen. Het levert 
ook spanning op: als ik de één 
uitnodig en de ander niet, doe ik 
dan iemand te kort? En hoe gaan 
we om met partijen waarmee de 
relaties moeizaam verlopen?

Een hele uitdaging in de agenda’s van de gedeputeerden, maar het lukt

Prikkelende stell
ingen

De beladenheid moet eraf
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2e bijeenkomst

december

De tweede bijeenkomst met ambtenaren vindt plaats 

op 2 december 2014 in het bijzijn van gedeputeerde 

Bert Gijsberts. Collega’s van de verschillende 

organisatieonderdelen Beheer & control, Strategie en 

Uitvoering komen tot het inzicht dat ze alle bezig zijn met 

het onderwerp samenwerken, maar dat niet (altijd) van 

elkaar (h)erkennen. Er is een wens om successen breder 

in de organisatie te vieren. Het vertrouwen dat het college 

uitstraalt helpt de ambtenaren om hun rol te pakken in de 

contacten met externe partijen.

Van spagaat naar lemniscaat

Logboek onderzoek

Vitale coalities ontdekken en versterken

Een verhaal in wording

(under construction)

Bijeenkomst met externe partijen

De bijeenkomst met externe partijen vindt plaats op  4 december 2014.  

Vanuit het college is Marc Witteman aanwezig. De genodigden zijn een 

mix van overheden, koepel- en uitvoeringsorganisaties en ondernemers. Er 

was een terughoudendheid om externen uit te nodigen voor provincia le 

aangelegenheden, want zouden ze de tijd niet voor hebben en de prioriteit  

niet aan geven. Uiteindelijk reageerde iedereen positief, verzette afspraken  

en bleek het de bijeenkomst met de hoogste opkomst. 

Elkaars ‘wereld’ en achtergrond begrijpen is cruciaal om tot elkaar te komen 

in de verschillende dynamieken die er zijn. Overheden mogen meer de ‘taal’ 

van de ondernemers spreken en buiten de grenzen van de eigen gemeente of 

provincie kijken om aan de belangen van andere partijen tegemoet te komen. 

Er wordt aandacht gev raagd voor hoe de kleine ondernemers (beter) kunnen 

worden bereikt.

bijeenkomst met de hoogste opkomst.

Afrondende fase

Dan is het eind december en het onderzoek 

komt in een afrondende fase. Gekozen 

wordt voor verslaglegging in de vorm van 

een logboek, een levend document waarin 

nog geen conclusies worden getrokken, 

maar vooral food for thought vormt. De 

rode draden halen we eruit in dialoog met 

de betrokkenen, zodat we ook in deze fase 

dicht bij de gekozen vorm van waarderend 

actieonderzoek blijven. Wat kunnen en willen we hiervan leren?
 
Begin februari 2015 praten we door over het plan om het onderzoek te 
verdiepen aan de hand van Nieuwe Natuur. Inmiddels is ook dat proces in een nieuwe fase beland. Besloten wordt om de verdieping alsnog niet u it te voeren. Wel wordt het onderzoek 

verspreid onder de deelnemers en 
gaan verschillende afdelingen van de provincie erover in gesprek. Het plan is om eind maart ook een Broodje Serieus te organiseren. Al die verschillende 

gesprekken zijn bedoeld om samen de rode draden uit het onderzoek te destilleren: wat kunnen en willen wij hiervan leren?
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Zelf invullen

Vragen aan de lezer

Wat valt er op aan dit proces in positieve zin en in negatieve zin?

Hoe kan de dialoog tussen verschillende doelgroepen vorm krijgen?

Hoe kunnen collega’s en afdelingen bínnen de provincie meer van elkaar leren?

Hoe gaan we om met het spanningsveld van naar buiten willen gaan, maar de 
controle niet verliezen?

Om over na te denken
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