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VERANDERMANAGEMENT EN
ORGANISATIEONTWIKKELING
‘Je krijgt heel mooie handvatten om te duiden wat er in de praktijk gebeurt. Maar ook inzicht
in hoe je zelf reageert bij weerstand.’ Mirte Brom, programmacoördinator Implementatie
bij KWF Kankerbestrijding, volgde de module Verandermanagement en Organisatieontwikkeling.
‘Weerstand ombuigen naar medewerking, dat leer je tijdens deze module.’

INTERVIEW: WEERSTAND OMBUIGEN NAAR MEDEWERKING MET MIRTE BROM

Mirte Blom heeft een achtergrond in de psychologie.

ook handvatten om te ontdekken waar haar eigen

Opvallend is dat ze in staat is om steeds buiten zichzelf

Dat kwam van pas in de module die gebaseerd is op

standpunten vandaan komen.

te treden, en kritisch op haar eigen gedachtengoed en

leerpsychologie en sociale psychologie. ‘In het begin

handelen reflecteert. Mirte zag gaandeweg de colleges

van de module laten ze je bewust zwemmen’, lacht ze.

‘Ik ga over alle extern ingediende projectvoorstellen op

in dat het niet de organisaties zijn die moeten veran-

‘Maar daardoor valt opeens het kwartje. Je beseft dan

het gebied van implementatie’, zegt Brom. ‘Op die

deren. Dat zijn de individuele medewerkers, inclusief

dat jij zelf de grootste invloed hebt op een verander-

manier heb ik te maken met grote verandertrajecten.’

zijzelf.’

traject. Andere mensen verander je niet, maar jezelf

KWF krijgt sinds twee jaar ook aanvragen voor

wel.’ Dit gaf Brom veel inzicht in haar eigen blinde

implementatieprojecten. Dit vereist een omslag in

VERANDEREN DOE JE ZO

vlekken. ‘Je kijkt naar grote plannen, terwijl veran-

denken. Ook voor externe partijen. ‘Daar stuit je ook

‘Bij organisatieverandering gaan we in op verander-

dering eigenlijk op een heel ander vlak begint. En je

op weerstand. Met de kennis uit de module kan ik

management’, aldus Lekanne Deprez. ‘Daarbij draait

moet met personen in gesprek, de dialoog aangaan.’

goed uitleggen waarom die omslag nodig is.’

het vooral om de strategische en planmatige kant.

OMSLAG IN DENKEN

AAN TAFEL MET GELIJKGESTEMDEN

betering van het leervermogen van de organisatie

De toegevoegde waarde van de module voor haar

Brom vertelt dat ze op de eerste dag van de module aan

en de medewerkers. Doordat je het leervermogen

werk bij KWF? Brom: ‘Vooral de bewustwording dat je

tafel schoof bij andere deelnemers uit de gezondheids-

verhoogt, probeer je prestaties in de toekomst te ver-

weerstand als een kans moet benaderen. Je leert te

zorg. Dat was van toegevoegde waarde, ook in de

beteren en organisaties toekomstbestendig te maken.’

vragen waarom mensen weerstand ervaren.’ Ze kreeg

groepsopdrachten. ‘Door onze raakvlakken op profes-

Bij organisatieontwikkeling gaat het vooral om ver-

sioneel gebied konden we veel relevante ervaringen

Het laatste blok is een integratie tussen organisatie-

uitwisselen.’ Het verschil in aanpak en stijlen van de

verandering en -ontwikkeling waarbij de rol van de

docenten was ook leerzaam. ‘Van creatief tot con-

veranderaar centraal staat: ‘Je kan pas goed veran-

servatief, en alles ertussenin. Je krijgt naast de theorie

deren als je je eigen leer- en verandervermogen

ook tips en tricks om op een andere manier tot

snapt. Als veranderaar moet je lef en moed hebben om

ideeën te komen. En daardoor veranderingen in gang te

op te staan, maar dan kijkt ook iedereen naar jou.

zetten.’

Veranderen kun je niet alleen doen.’

DOCENT FRANK LEKANNE-DEPREZ
‘Naast haar persoonlijke verandering volgt Mirte met

“MET DE KENNIS UIT DE MODULE
KAN IK GOED UITLEGGEN WAAROM EEN
OMSLAG IN DENKEN NODIG IS”
MIRTE BROM
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haar paper ook het verander- en ontwikkelproces van
de organisatie op de voet’, zegt Frank Lekanne Deprez,

“VERANDEREN IS ONTWIKKELEN
EN ONTWIKKELEN IS VERANDEREN.

docent Verandermanagement en Organisatieontwik-

DAT DOE JE MET ELKAAR”

keling bij de module. ‘Ze neemt de lezer mee in haar

FRANK LEKANNE DEPREZ

tocht om grip te krijgen op de complexe situatie.

MARKT, RECHT EN ETHIEK
Voor cursist Ellen van Deursen was de module Markt, Recht en Ethiek een prettige
verrassing. ‘Ik was bang dat het zweverig zou zijn, maar het was juist een verrassende,
inspirerende module. Mijn basishouding is net even anders geworden.’ Ze was ook
‘erg onder de indruk’ van sprekers.

INTERVIEW: HUFTERGEDRAG BENOEMEN ALS ONWENSELIJK GEDRAG MET ELLEN VAN DEURSEN

‘Wat ik vooral heb meegenomen, is dat je innovatie

HUFTERGEDRAG BENOEMEN

DOCENT EDGAR KARSSING

en ontwikkeling juist initieert door net buiten de

De paper heeft Van Deursen ertoe aangezet hufter-

‘De paper van Ellen was heel origineel’, zegt docent

lijntjes te kleuren; dat vond ik een leuke, verrassende

gedrag te blijven benoemen. ‘Hoewel het op korte

Edgar Karssing. ‘Ze heeft haar eigen nieuwsgierigheid

wending’, zegt Van Deursen. ‘Die opmerking van de

termijn wel degelijk iets kan opleveren door sneller iets

uitgewerkt. Ook heeft ze op indrukwekkende wijze de

docent is ook de reden dat ik huftergedrag koos als

voor elkaar te krijgen, blijf ik het nu benoemen als

TCA (Total Cost of Assholes) berekend. Daarmee kijkt

onderwerp voor mijn paper. Ik vroeg me af hoe het met

onwenselijk gedrag. Tot voor kort dacht ik: is het

ze verder dan de regels. Haar aanbevelingen bevatten

huftergedrag - zoals het oneigenlijk gebruik van werk-

nodig? Nu denk ik dat niet meer. Ik weet dat hufter-

concrete handvatten waarmee je direct aan de slag

middelen, stelen, roddelen, zeuren en schelden - bij

gedrag het bedrijf naar schatting 400.000 euro per jaar

kan. In deze casus, maar ook in andere organisaties.’

mijn bedrijf zit. Loont dit gedrag of brengt het juist

kost. Met preventieve maatregelen maak je de bedrijfs-

hoge kosten met zich mee? Tijdens de les zette me

cultuur weer blijvend gezond.’

DEELNEMERS LEREN ANDERS DENKEN
De module gaat in op vraagstukken rondom vreedzaam

dat erg aan het denken. Je bent geneigd te zeggen dat
je altijd het juiste moet doen, maar er is een tegen-

VERDER EN ANDERS KIJKEN

samenleven en vruchtbaar samenwerken. ‘We hebben

hanger nodig om beweging te krijgen.’

De module bekijkt elk vraagstuk vanuit drie invals-

drie instituties om ons handelen op elkaar af te stem-

hoeken: markt, ethiek en recht. Van Deursen leerde

men: markt, ethiek en recht’, zegt Karssing. ‘We gaan

vooral verder, en anders te kijken. ‘Dat vraagt iets

aan de slag met de gereedschapskist van de econoom,

van jezelf, als professional maar ook als persoon. Ik

de jurist en de filosoof. Ik wil graag dat deelnemers

heb ontzettend veel kennis opgedaan. Men verwacht

anders leren denken. Door ze vanuit verschillende

ook echt iets van je. De module heeft een duidelijke

invalshoeken te laten kijken, zien ze meer.’

structuur. Ik werd meegenomen, uit mijn comfortzone

“MET PREVENTIEVE
MAATREGELEN OM HUFTERGEDRAG

gehaald, maar ook goed en duidelijk begeleid. Die

Karssing vindt het belangrijk dat in de papers al deze

structuur en begeleiding vond ik echt prettig. Edgar

invalshoeken aan bod komen. ‘Ik heb de deelnemers

heeft daar enorm aan bijgedragen, omdat hij goed weet

gevraagd binnen hun organisatie te kijken naar vraag-

wat zijn collega-sprekers vertellen. Hij past daar zijn

stukken rondom samenleven en samenwerken.'

lessen op aan, of nodigt collega’s uit hun onderdeel
aan te passen aan de module.’

TE VOORKOMEN MAAK JE DE

“DE AANBEVELINGEN VAN ELLEN

BEDRIJFSCULTUUR WEER GEZOND”

BEVATTEN CONCRETE HANDVATTEN

ELLEN VAN DEURSEN

WAARMEE JE DIRECT AAN DE SLAG KAN.
IN DEZE CASUS, MAAR OOK IN
ANDERE ORGANISATIES.”
EDGAR KARSSING
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ACHTERBAKS GEDRAG BIJ
WERKNEMERS: WAT DOE JE ERAAN?
Bij een Nederlands bedrijf doen zich problemen voor die te maken hebben met ‘achterbaks gedrag’.
De organisatie groeit, maar een goede werkmentaliteit ontbreekt. Stelen, roddelen, zeuren, schelden,
tegenwerken en ondermijnen, oneigenlijk of ondeugdelijk gebruik van bedrijfsmiddelen zijn uitingen
van ‘achterbaks gedrag’. Dit gedrag is waarneembaar in alle lagen van de organisatie.

SUMMARY PAPER

Ellen van Deursen

ONDERZOEKSVRAAG

Hoe kunnen de werknemers van bedrijf X vruchtbaar samenwerken en
vreedzaam samenleven?

WINST EN VERLIES

OMBUIGEN NAAR GEPAST GEDRAG

Achterbaks gedrag kost het bedrijf naar schatting

Het is mogelijk negatief gedrag om te buigen naar ge-

jaarlijks 400.000 euro, onder meer door schade aan of

past gedrag door de visie op leiderschap te veranderen.

het ontvreemden van werkmiddelen, motivatieverlies,

En door gedrag dat positieve consequenties heeft, te

verzuim en het inboeten aan innovatiekracht. Daar

stimuleren. Het is verstandig een officiële start aan te

tegenover staat dat dit gedrag op de korte termijn

duiden van het nieuwe beleid rondom onduldbaar en

bijdraagt aan snel handelen en geld verdienen, wat

onwettig gedrag.

het bedrijf ten goede komt.
Ook preventie is belangrijk. Strategieën die preventief

BATHSHEBA-SYNDROOM

werken of herhaling van normoverschrijdend gedrag

Een analyse van het gedrag van de eigenaar werpt

voorkomen, beginnen bij duidelijke informatievoor-

meer licht op de problemen van het bedrijf. De eigenaar

ziening. Hierin zijn de normen duidelijk beschreven

vertoont veel trekken van het Bathsheba-syndroom,

en de consequenties bij normoverschrijdend gedrag

waarbij mensen ten onder gaan aan hun succes omdat

eenduidig. De tweede maatregel is een correcte

ze niet goed omgaan met de bijproducten ervan. Door

bejegening van werknemers. Wanneer iedereen elkaar

jarenlange succesvolle groei verslapte de focus van

respectvol en consequent aanspreekt op ongewenst

de eigenaar op een vruchtbare verdere uitbouw van de

gedrag, kan een werknemer dat gedrag zonder gezichts-

organisatie. Hij kreeg meer oog voor de bijkomende

verlies stoppen. Daarmee wordt ook het gedrag van de

voordelen en gebruikte deze bronnen privé. Korte-

eigenaar genegeerd en geïsoleerd. De derde relevante

termijndenken, eigenbelang voorop stellen en oneerlijk/

preventieve maatregel is zichtbare controle. En ten slot-

onbetrouwbaar gedrag zijn al meerdere jaren de sig-

te moet de operationeel directeur (niet te verwarren

nalen die de werknemers oppikken van de eigenaar.

met de eigenaar) zijn handelen aanpassen. Niet alleen

Het is niet vreemd dat zij dit nadoen.

om achterbaks gedrag tegen te gaan, ook om het in de
toekomst te voorkomen. Deze aanpak kan de bedrijfscultuur weer blijvend gezond maken.
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LEIDERSCHAP EN SAMENWERKEN
‘Het volgen van de module Leiderschap en Samenwerken heeft sterk bijgedragen aan mijn
persoonlijke ontwikkeling. Het heeft de basis gelegd voor het nemen van stappen die ik niet had
zien aankomen toen ik aan de module begon’, vertelt zorgprofessional Maartje Ermers. ‘Ik heb
dankzij de module meer inzicht gekregen in mijn persoonlijke en professionele drijfveren.’

heel praktijkgericht is. Juist het oefenen in de praktijk
INTERVIEW: EEN INNERLIJKE ONTDEKKINGSTOCHT MET MAARTJE ERMERS

leidt ertoe dat je nieuwverworven inzichten eerder
toepast in de eigen werkomgeving. Ook de investering in persoonlijke coaches vind ik een onderschei-

In de dagelijkse beroepspraktijk begeleidt en helpt

de input vanuit deze module. Je leert jezelf vragen

Ermers met haar adviesbureau Van Aanpak zorg-

stellen die essentieel zijn voor je persoonlijke identiteit

organisaties bij het doorvoeren van verandertrajecten,

en rol als leider. Wie ben ik, wat doe ik en waar komt

implementaties en procesverbeteringen. ‘Juist door

dat vandaan? Vanuit die basis leer je te tonen waarin je

deze module ben ik intensief gaan nadenken over

excelleert, en kun je die kwaliteiten ook versterken.

mijn eigen leiderschapsstijl en persoonlijke drijf-

Een eigen leiderschapsstijl komt pas uit de verf als je

veren. Het was een innerlijke ontdekkingstocht die

jezelf echt leert kennen. Dat bewustwordingsproces

nieuwe inzichten heeft opgeleverd, waaruit ik mijn

kwam ook duidelijk bovendrijven tijdens het maken

conclusies heb getrokken en uiteindelijk voor mezelf

van de eindopdracht.’

ben begonnen.’

POSITIEF VERRAST
ANDERE KEUZES

Ermers was aanvankelijk wat bevreesd voor het

Leiderschap en Samenwerken begon voor Ermers

confronterende karakter van bepaalde onderdelen

als een ‘gewone’ module van het MBA-traject Public

van het leertraject. ‘Ik hoopte bijvoorbeeld dat

& Private. ‘Ik had vooraf geen voornemens om

de nadruk niet zou liggen op traditionele, autoritair

van beroepspraktijk of werkomgeving te wisselen.

getinte vormen van klassiek mannenleiderschap, een

Uiteindelijk is dit toch gebeurd, voornamelijk dankzij

stijl die niet past bij mijn generatie.’ De lespraktijk
verraste Ermers in positieve zin. ‘Er wordt in de
module vooral geredeneerd vanuit je kracht, in plaats
van vanuit je zwaktes. Er is genoeg ruimte om een
persoonlijke visie op leiderschap te ontwikkelen. De
nadruk ligt echter wel op het samenwerken met
andere mensen in een sociaal prettige context.
Bovendien wordt het kweken van een eigen leiderschapsstijl niet voorgesteld als een verzameling trucs.’

PRAKTISCH EN PERSOONLIJK
“DOOR DEZE MODULE BEN IK
INTENSIEF GAAN NADENKEN OVER MIJN
EIGEN LEIDERSCHAPSSTIJL EN
PERSOONLIJKE DRIJFVEREN”

Naast Leiderschap en Samenwerken volgde Ermers

dende kwaliteit van deze module.’

PERSOONLIJKE GROEI
De module Risico en Financiering is de volgende stap
in het MBA-traject van Ermers. Maar voor haar betekent de studie meer dan alleen het behalen van het
begeerde papiertje. 'Persoonlijke groei doormaken,
dat is voor mij de intrinsieke motivatie voor het volgen
van de MBA.'

DOCENT JAAP SCHAVELING
Voor kerndocent Jaap Schaveling zijn de eindopdracht
en persoonlijke ontwikkeling die Ermers heeft doorgemaakt, mooie voorbeelden van het hogere bewustzijnsniveau dat de module Leiderschap en Samenwerken bij deelnemers wil ontwikkelen.

HET MOMENT HERKENNEN
‘Maartje viel op omdat ze in dat opzicht een behoorlijke
slag heeft gemaakt, en die ook vertaalde naar concreet handelen. Ze heeft heel bewust naar zichzelf
gekeken en daar ook conclusies uit getrokken. Dat is
mooi leiderschap. De kern van goed leiderschap is het
herkennen van het moment waarop je het verschil kunt
maken en daar dan vervolgens naar handelen.’

“MAARTJE HEEFT HEEL BEWUST

ook nog de modules Verandermanagement en

NAAR ZICHZELF GEKEKEN EN DAAR

Organisatieontwikkeling, en Beleid, Strategie en Or-

OOK CONCLUSIES UIT GETROKKEN.

ganisatie. ‘Die zijn in mijn optiek wat meer theore-

DAT IS MOOI LEIDERSCHAP.”

tisch van aard, terwijl Leiderschap en Samenwerken

JAAP SCHAVELING

MAARTJE ERMERS
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Om privacygevoelige redenen wordt de paper behorend bij deze module niet gepubliceerd.

RISICO EN FINANCIERING
‘Eerlijk is eerlijk. Ik begon zeer sceptisch aan Risico en Financiering’, zegt Patrick van Erve.
Zonder financiële achtergrond startte hij met de module. Tijdens de rondvraag op de
eerste dag gaf hij aan het gevaar liever recht in de ogen te kijken dan ervoor weg te lopen.
‘Uiteindelijk was het voor mij een enorme leercurve.’

INTERVIEW: STEL JE BEDRIJF VEILIG VOOR DE TOEKOMST MET PATRICK VAN ERVE

‘Ik heb dankzij de module nu een goed inzicht in de

VERDER LEREN

Zijn presentatie maakte de data beter leesbaar.

onderliggende mechanismen van financieel manage-

Van Erve heeft lang getobd over de invulling van

Daarnaast leidt zijn paper ook tot duidelijk advies voor

ment. De toegevoegde waarde voor het bedrijf is nog

zijn paper. ‘Uiteindelijk heb ik de opdracht ingevuld

de toekomst. Tot slot is het concreet. Het bestuur kan

even afwachten, maar ik hoop dat het leidt tot een

met de vraag wat je moet doen om bedrijfswaarde

hier direct mee aan de slag.’

scherpere houding bij het bewaken van voldoende

en aandeelhouderswaarde te behouden in een bedrijf

aandeelhouderswaarde. Bij een bedrijf dat geen over-

dat geen overwinst mag maken, en hoe dit veilig te

FINANCIEEL BEGRIP ESSENTIEEL

winst mag maken, schieten aandeelhouders er continu

stellen voor de toekomst.’

Het leerdoel van de module Risico en Financiering,
aldus Vink, is dat deelnemers beslissingen kunnen

bij in. Die zeer gevoelige balans moeten we bewaren;
een unieke uitdaging waar tot nu toe te weinig aan-

Tijdens de module dacht hij regelmatig terug aan de

nemen op basis van strategie en financiële cijfers. ‘Je

dacht voor was.’

module Markt, Recht en Ethiek. Juist ook omdat met

hebt financieel begrip nodig om de effectiviteit van

de meest recente crisis de financiële sector vanuit

je strategie te meten. Daardoor kan je verantwoording

die optiek onder een vergrootglas is komen te liggen.

afleggen aan bestuurders en Raad van Toezicht. Dat is

‘De volgorde van de modules heb ik niet bewust zo

een wezenlijk onderdeel van management.’

gekozen, maar ze sluiten erg goed op elkaar aan.’

VERBETERING VAN BEDRIJFSPROCESSEN
Van Erve is na het schrijven van zijn paper doorgegaan met de module Bedrijfsprocessen en ICT. ‘Daar
zie je dat je bepaalde technieken en elementen uit
Risico en Financiering ook weer kunt en moet inzetten,
nu om tot zinnige afwegingen te komen bij bedrijfs-

“IK HEB DANKZIJ DE MODULE
GOED INZICHT IN DE ONDERLIGGENDE
MECHANISMEN VAN

procesverbeteringen.’ De volgende module voor hem

“DE PAPER VAN PATRICK BEVAT
EEN DUIDELIJK EN CONCREET ADVIES
VOOR HET BEDRIJF. HET BESTUUR
KAN HIERMEE DIRECT AAN DE SLAG”
DENNIS VINK

is Leiderschap en Samenwerken.

DOCENT DENNIS VINK

FINANCIEEL MANAGEMENT”

‘Patrick deed méér dan gevraagd werd’, zegt docent

PATRICK VAN ERVE

Dennis Vink: ‘Uitgebreide financiële data-analyses,
met name. Deze verwerkte hij in duidelijke grafieken.
Daardoor maakte hij in detail inzichtelijk hoe de
financiën van zijn organisatie zijn vormgegeven.
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Om privacygevoelige redenen wordt de paper behorend bij deze module niet gepubliceerd.

GOVERNMENT EN CORPORATE
GOVERNANCE
‘Sinds ik de module volgde, geef ik bewuster invulling aan mijn rollen als bestuurder en als

stilstond bij de situatie in verschillende sectoren, ben

toezichthouder. Ik zie de risico’s en weet beter hoe ik daarop kan inspelen.’ Doetina van Kelle,

ik meer verbanden gaan zien. Zo herken ik patronen

voorzitter van het College van Bestuur van stichting Markland College, volgde de module
Government en Corporate Governance. Ze deed onderzoek naar de voorwaarden om het gekozen
bestuur/directiemodel van een samenwerkingsverband passend onderwijs te laten slagen.

beter en benoem ik wat er speelt. Dat helpt vaak om
tot een oplossing te komen.’

DOCENT BOB HOOGENBOOM
Van Kelle’s paper viel docent Bob Hoogenboom op
omdat de opdracht heeft geleid tot waardevolle
aanbevelingen voor de organisatie. ‘In het bijzonder

INTERVIEW: WANNEER IS EEN GEKOZEN DIRECTIEMODEL SUCCESVOL? MET DOETINA VAN KELLE

doordat ze het gordijn van politieke correctheid
weghaalt, dat over de persoonlijkheidskenmerken van
bestuurders hangt.’ Maar ook dat onder de schijn-

Bij passend onderwijs gaat het erom zo veel moge-

DE KENNIS IN HUIS

lijk kinderen naar reguliere scholen te laten gaan.

Van Kelle: ‘Bestuurders kunnen baat hebben bij gover-

Samenwerkingsverbanden beschikken over de finan-

nance codes die hun publieke taken, maar ook de

ciën hiervoor en stellen vast hoe ze die inzetten.

kwaliteit van hun handelen zichtbaar en toetsbaar

De bestuurders maken hierbij gebruik van de gover-

maken. Na de module had ik goed zicht op de gover-

nance codes van de eigen onderwijssector. Maar het

nance van samenwerkingsverbanden. Hierdoor kon ik

is onvoldoende duidelijk wat een goede governance

zowel landelijk als intern de discussie beter voeren

voor passend onderwijs is. Wanneer is het gekozen

over hoe we de governance kunnen aanpassen. Ook

bestuur/directiemodel succesvol?

intern hebben we er baat bij gehad: waar we anders
een externe adviseur zouden inhuren, hebben we nu
de kennis in huis.’
Uit haar onderzoek blijkt dat een aparte governance
code voor het passend onderwijs weinig toevoegt,
omdat de deelnemende schoolbesturen al een werkende
code voor hun sector hebben. Van Kelle: ‘De governance
is wel op andere manieren te verbeteren. Bijvoorbeeld
door een onafhankelijke voorzitter, of door een aantal

werkelijkheid van governance (regels) de omgangsvormen (cultuur / vrijmoedig spreken) juist belangrijk zijn.
Hoogenboom: ‘Het gekozen model vraagt bestuurders
verschillende rollen te onderscheiden en enige afstand
te nemen tot de eigen onderwijsinstelling. Zij moeten
zich rolvast gedragen en schakelen tussen hun verschillende rollen. In de bestuurscultuur betekent dit dat
men elkaar kan aanspreken. Bijvoorbeeld op het
nakomen van afspraken of beleid. Verdere professionalisering is hier nodig. Ook zelfreflectie op gedrag is
van belang. Een zelfevaluatie aan het eind van de
vergadering kan hierbij helpen.’
De paper voldeed bovengemiddeld aan de wetenschappelijke eisen. ‘Van Kelle maakte goed gebruik van het
theoretisch kader over “ingepakt toezicht”. Ook gaf ze
blijk van observatievermogen tijdens het onderzoek.’

externe leden aan te stellen. Zo is de bestuurder beter
in staat enige afstand tot de eigen onderwijsinstelling

“SINDS DE MODULE GEEF IK

te nemen.’

BEWUSTER INVULLING AAN MIJN ROL
ALS BESTUURDER EN ALS

PATRONEN HERKENNEN

TOEZICHTHOUDER. IK HERKEN

Van Kelle was tijdens de module op verschillende

NU BETER PATRONEN EN BENOEM

manieren met het thema governance bezig. ‘In groeps-

WAT ER SPEELT.”

overleggen stimuleerde de docent voortdurend je rol

DOETINA VAN KELLE

te pakken en het verschil te maken wanneer de gelegenheid er was. Daar denk ik in lastige situaties regelmatig
aan terug.’ Casussen uit het nieuws werden goed
uitgediept door gastsprekers. ‘Omdat de module
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“DE PAPER LEIDDE TOT WAARDEVOLLE
AANBEVELINGEN VOOR DE ORGANISATIE.
ONDER DE SCHIJNWERKELIJKHEID
VAN GOVERNANCE (REGELS) BLIJKEN DE
OMGANGSVORMEN (CULTUUR / VRIJMOEDIG
SPREKEN) JUIST BELANGRIJK TE ZIJN.”
BOB HOOGENBOOM

PASSENDE GOVERNANCE VOOR
HET PASSEND ONDERWIJS
Het doel van passend onderwijs is zoveel mogelijk kinderen naar reguliere scholen te laten gaan.
Scholen zijn aangesloten bij samenwerkingsverbanden die de financiering voor passend onderwijs
beheren. Het is onduidelijk wat een goede governance voor passend onderwijs is.

SUMMARY PAPER

Doetina van Kelle

ONDERZOEKSVRAAG

Wat zijn voorwaarden om het gekozen bestuur/directiemodel binnen het
samenwerkingsverband passend onderwijs te laten slagen?

Volgens de Wet Passend Onderwijs ligt de zorgplicht

INGEPAKT TOEZICHT

voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

Dit paper toetst de praktijksituatie in het passend

bij scholen in de regio. Een samenwerkingsverband is

onderwijs aan de theorie over ‘ingepakt toezicht’.

een eigen entiteit die naast de onderwijsinstellingen

Toezichthoudende organisaties moeten het algemene

staat, direct gefinancierd en met verantwoordings-

belang dienen. In werkelijkheid domineren vaak de

verplichting. De samenwerkingsverbanden leggen

gevestigde belangen. Toezichthouders laten hun oren

in een ondersteuningsplan vast hoe ze het geld voor

dan te veel hangen naar de belangen van onder toezicht

extra ondersteuning inzetten. Hoewel met passend

gestelde ondernemingen: het toezicht is ‘ingepakt'.

onderwijs vaak maar één tot drie procent van het
totale budget van onderwijsbesturen is gemoeid,

CONCLUSIE EN AANBEVELING

moeten bestuur en toezicht goed functioneren.

Bij de governance van het onderzochte samenwerkingsverband is sprake van ingepakt toezicht.

BELANGENVERSTRENGELING

Dit brengt risico’s met zich mee. Het gekozen model

De samenwerkingsverbanden kennen verschillende

vraagt van de bestuurders hun verschillende rollen te

modellen

vervullen

scheiden, en enige afstand tot de eigen onderwijs-

vertegenwoordigers van schoolbesturen ook de intern

instelling in acht te nemen. Goed overleg tussen de

toezichthoudende rol. Dat kan leiden tot belangen-

voorzitter van het toezicht en de directeur/bestuurder

verstrengeling. Ook de financieringswijze vanuit de

kan hierbij helpen. De bestuurscultuur die dit onder-

overheid kan de inrichting van een samenwerkings-

steunt is er één van het elkaar aanspreken, bijvoor-

verband bemoeilijken: die veranderde van open-

beeld op het nakomen van afspraken of te volgen

eind naar fixed fee, terwijl voor sommige scholen de

beleid. Op dit punt kan het bestuur zich verder profes-

financiële bijdrage vanuit het samenwerkingsverband

sionaliseren en meer reflecteren op het eigen gedrag

kan oplopen tot 100 procent van de omzet.

en de effectiviteit hiervan. Een wijziging in de structuur

van

functiescheiding.

Soms

is op dit moment niet nodig. Er zijn nog volop mogelijkheden om het eigen functioneren van het samenwerkingsverband en daarmee de effectiviteit van het
passend onderwijs verder te verbeteren.
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BEDRIJFSPROCESSEN & ICT
Huisarts Marcel Kerkhoven volgde de module Bedrijfsprocessen & ICT en schreef de paper

om de klant, de patiënt, centraal te stellen. ‘Wat wil ik

Van Kakofonie naar Harmonie. ‘Mensen worden ouder en wonen langer thuis. Daarmee dreigt een

bereiken voor deze patiënt en welke processen horen

deel van de communicatie tussen huisarts en thuiszorg onder te sneeuwen. Daarnaast komen
er veel technologische veranderingen op ons af.’ Kerkhoven bracht zijn kennis uit de module in de

daarbij? Dat was een meerwaarde van de module, die
bewustwording en het werkend leren.’

praktijk in een geslaagde pilot tussen de Huisartsencoöperatie en vier regionale thuiszorgorgani-

DOCENT BERT KERSTEN

saties in de regio Zutphen. ‘Belangrijk is dat we harmonisatie in de communicatie aanbrengen.’

De paper van Marcel Kerkhoven viel Bert Kersten,
docent Bedrijfsprocessen & ICT, op door het ambitieniveau en de diepgang. ‘De context waarover Marcel

INTERVIEW: VAN KAKOFONIE NAAR HARMONIE MET MARCEL KERKHOVEN

schrijft is ingewikkeld, want het betreft de zorg.
Die zit vaak nog vast aan verouderde protocollen,
procedures en belangen. Marcel heeft door dat er
zo veel tijd verloren gaat. Met een verbeterd communi-

‘Ik stapte in deze module met het idee dat het vooral

INFORMATIE DELEN

zou gaan over planmatige bedrijfsprocessen. Mensen

‘Tijdens de pilot borrelde het van de energie. Zo’n

in de zorg vinden dat dingen anders moeten. Meestal

45 huisartsen en wijkverpleegkundigen spraken met

komen er dan externen vanuit de ICT om dat te

elkaar over zaken die we tot dat moment voor lief

regelen. Maar dat is volgens mij de verkeerde volgorde.

namen’, zegt Kerkhoven. ‘Maar er is veel verbetering

Niet de ICT’er moet bedenken hoe het moet, dat

mogelijk. Daarvóór hadden we alleen maar gesproken

moet vanuit de (thuis)zorgmedewerkers zélf komen.

over hoe we kunnen aansluiten op elkaars verwach-

Dat zag ik bevestigd. En dat was voor mij een eye-

tingen als het gaat om informatie delen.’ Intussen is

opener.’ Ook gedurende de pilot kwam Kerkhoven tot

er naar aanleiding van de pilot een bijeenkomst van

nieuwe inzichten. ‘Het was mooi om huisartsen en

bestuurders geweest om het proces te bespreken en

wijkverpleegkundigen bij elkaar te brengen. Samen

een vervolg op te zetten.

brachten we het communicatieproces in kaart, zonder
direct in technische oplossingen te duiken.’

MINDER INGEWIKKELDE ICT-OPLOSSINGEN
‘Je bent als organisatie onderdeel in een keten van

catiesysteem bewijst hij zijn patiënten echt een dienst.
Dat scoort hoog.’

NIEUWE TECHNOLOGIE ALS DRIVER
Centraal bij de module staan verbeteringen in bedrijfsprocessen, waarbij technologie soms helpt. Maar soms
juist ook niet, zegt Kersten. ‘Daarover gaat het. Toch is
nieuwe technologie vaak een driver.’ Hij maakt zijn
deelnemers er graag van bewust dat snelle veranderingen in technologie verouderde bedrijfsprocessen
raken. Met de module wil Kersten deelnemers helpen iedere dag iets beter te zijn dan de dag ervoor.
‘Bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke kwaliteiten, geduld of zorgvuldigheid.’

zorg. Dat betekent dat je ICT-oplossingen ook als keten
moet benaderen. Waaraan moeten ze voldoen om tot
betere zorg te komen? Vooral goede afspraken zijn
hierin belangrijk. Het kan zijn dat je met technisch
minder ingewikkelde, wellicht goedkopere oplossingen, sneller waarde toevoegt aan de zorg. Misschien
wel sneller dan wanneer je je verliest in dure ICTprojecten.’

“WAAK ERVOOR DAT DE
ICT-OPLOSSING VAN EN VOOR JOUW
ORGANISATIE NIET HET PROBLEEM
VAN DE ANDER WORDT ZODRA JE IN EEN
KETEN VAN ZORG SAMENWERKT”

“MET EEN VERBETERD
COMMUNICATIESYSTEEM EN MANIER
VAN WERKEN BEWIJST MARCEL ZIJN
PATIËNTEN ECHT EEN DIENST”
BERT KERSTEN

DAGELIJKSE PRAKTIJK ALS ONDERWERP
Voor het onderwerp van zijn paper keek Kerkhoven
naar de dagelijkse praktijk van communicatie tussen
huisarts en thuiszorg. ‘We gebruiken te veel verschillende communicatiekanalen en dat zorgt voor kakofonie.’ De module dwong hem op het juiste moment

MARCEL KERKHOVEN

18

Bert Kersten heeft in het voorjaar van 2019 het kerndocentschap overgedragen aan Jack van der Veen.

VAN KAKOFONIE NAAR HARMONIE
Zorgorganisaties denken vaak te optimaliseren door de zorg nog doelmatiger en efficiënter aan
te bieden. Die doelmatigheid sluit echter onvoldoende aan bij de (zorg)vraag van de patiënt en andere
betrokkenen. Het is van belang telkens de dialoog aan te gaan over wat goede zorg is. Goede
onderlinge communicatie is daarbij een vereiste. In harmonisatie valt nog veel terrein te winnen.

SUMMARY PAPER

Marcel Kerkhoven

ONDERZOEKSVRAAG

Hoe kunnen de communicatieprocessen in de lokale zorg ‘lean’ verbeteren?

COMPLEXE ZORG

PILOT IN DE REGIO ZUTPHEN

Mensen worden ouder en wonen langer zelfstandig.

In de regio Zutphen streven vier regionale thuiszorg-

Wanneer ze afhankelijker worden van zorg, is goede

organisaties en huisartsen naar veilige communicatie in

afstemming, communicatie en overleg noodzakelijk.

de directe kring tussen patiënt / mantelzorger en zorg-

Maar er is onvoldoende focus op de communicatie

verleners. De pilot wil niet alleen de samenwerkings-

in de zorgketen rondom de thuiswonende patiënt.

relaties tussen huisartsen en wijkverpleging rondom

Er wordt veel gebruik gemaakt van whatsapp, e-mail,

patiënten met een intensieve zorgvraag onder-

telefoon en fax. Maar juist omdat de zorg rond de cliënt

steunen, maar ook met ICT-implementaties. Het gaat

complexer is geworden, neemt de roep om nieuwere

om ‘ontzorgen’ in het leveren van zorg. Daarnaast is

communicatievormen toe.

het doel op termijn patiënten met een intensieve zorgvraag en hun mantelzorgers actief te betrekken bij de

PATIËNTGEVOELIGE INFORMATIE

zorgverlening.

Hulpverleners moeten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Veel patiëntgevoelige

CONCLUSIE

informatie gaat op dit moment in e-mailestafettes

‘Lean’ denken kan van waarde zijn in de zorg. Het unieke

heen en weer, en voldoet daarmee niet aan de veilig-

van de aanpak in de communicatiepilot schuilt in het

heidsnormen. Complex is ook de grote diversiteit

kijken vanuit een gemeenschappelijk doel. Om dat

aan thuiszorgorganisaties en huisartsen, met elk hun

te bereiken is gekeken naar het communicatieproces.

eigen ICT-systemen en oplossingen. Dit brengt de

Hoe te snijden in communicatievormen, en hoe andere

zorgafstemming in gevaar.

communicatievormen te ontwikkelen? Dat bereik je het
beste wanneer alle schakels van de zorg verbeteringen

GEZONDERE PATIËNTEN

en veranderingen omarmen.

Het doel van de zorg is gezondere patiënten.
Communicatie, hoe complex ook, moet niet nog
gecompliceerder worden door de wijze van organisatie
en samenwerking. ‘Lean’ is een methode om te komen
tot procesverbetering. Een belangrijk uitgangspunt
van lean denken is communiceren vóórdat iets een
probleem wordt.
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BELEID, STRATEGIE EN ORGANISATIE
Daphne van der Puijl is general manager bij TrustLube, een projectorganisatie die high-end
automatische smeersystemen produceert. Ze is ook verantwoordelijk voor QHSE (Quality,
Health, Safety and Environment). De module Beleid, Strategie en Organisatie draagt volgens
haar bij aan persoonlijke groei en geeft andere inzichten in strategie.

INTERVIEW: AMBIDEXTERITEIT ALS STRATEGISCH INSTRUMENT MET DAPHNE VAN DER PUIJL

TrustLube ging over op een nieuwe versie van het

STRATEGISCH DENKEN

MEERVOUDIG PERSPECTIEF

kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001. ‘Strategie is

De module hielp Van der Puijl het bij het oplossen

Van der Velden leert deelnemers hun strategisch

natuurlijk deels gericht op risico’s’, zegt Van der Puijl.

van problemen in haar eigen organisatie. ‘Tijdens de

vermogen te vergroten en daarmee een bijdrage te

‘Je kijkt waar je naartoe wilt. Hoe houd je rekening

module zag ik veel raakvlakken. Ik heb daarnaast veel

leveren aan hun organisatie. Publiek-private vraag-

met kansen en bedreigingen? Voorheen werden de

literatuur gelezen, want je moet je oplossing kunnen

stukken zijn heel specifiek en anders dan die van

kwaliteit en de klachten achteraf gemonitord en

onderbouwen. Ik kwam informatie tegen waar ik nog

profit- en non-profitorganisaties. Die twee werelden

opgelost. Met de nieuwe ISO schat je vooraf de risico’s

nooit van had gehoord, maar die goed aansloot bij ons

komen in deze module met elkaar in contact.

in, zodat je ze kunt inperken voordat er klachten en

bedrijf.’ Zo kwam Van der Puijl op ambidexteriteit

problemen zijn.’

uit, het gelijktijdig goed zijn in twee dingen, waar

Deelnemers aan deze module kiezen veelal voor een

haar paper over gaat. ‘Je moet leren om strategisch te

vraagstuk uit hun eigen organisatie. ‘Ze leren er vanuit

denken en dat leer je echt in de modules. Ik heb er

een meervoudig perspectief naar te kijken en aan-

enorm veel plezier aan beleefd.’

bevelingen en oplossingsrichtingen te bedenken. Die
oplossingen volgen uit hun analyse en theoretische

KENNIS DIRECT IMPLEMENTEREN

concepten. Uiteraard is het de bedoeling dat ze bruik-

Van der Puijl is van plan meerdere modules te volgen.

baar zijn voor de organisatie waar zij werken.’

‘Want je leert de opgedane kennis direct te implementeren in je eigen organisatie, met aanbevelingen,
conclusies en adviezen. Dat maakt het voor het bedrijf

“IEDERE MODULE IS VAN TOEGEVOEGDE
WAARDE VOOR ONZE ORGANISATIE,
OMDAT JE DE OPGEDANE KENNIS DIRECT
IN JE BEDRIJF IMPLEMENTEERT”
DAPHNE VAN DER PUIJL

waardevol. Iedere module die je doet is hierdoor van

“JE LEERT HIER OP VERSCHILLENDE

toegevoegde waarde.’ Van der Puijl weet mede door

MANIEREN NAAR VRAAGSTUKKEN KIJKEN.

deze module dat leiderschap belangrijk is in een

MENSEN BINNEN HET PUBLIEKE

ambidextere organisatie. In het najaar doet zij daarom

DOMEIN MAKEN KENNIS MET HET PRIVATE

de module Leiderschap en Samenwerken. Ook haar
directeur is enthousiast geraakt: hij meldde zich
eveneens aan voor deze module.

STRATEGIE IS DE BASIS
Van der Puijl koos voor de module Beleid, Strategie
en Organisatie, omdat strategie ‘de basis is waarmee
alles begint. Dat zie je bij alle modules.’ Bovendien
raakte ze tijdens een belevingssessie geïnspireerd door
docent Jeroen van der Velden. ‘Ik had een duidelijk
beeld wat de module inhoudt.’
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DOCENT JEROEN VAN DER VELDEN
‘Ik vind het mooi hoe Daphne het vraagstuk van
ambidexteriteit vanuit verschillende kanten weet te
bekijken’, zegt docent Jeroen van der Velden, ‘en met
goede afwegingen komt. Goed en gedegen literatuuronderzoek ligt hieraan ten grondslag.’

DOMEIN EN OMGEKEERD. DAT LEVERT
INTERESSANTE INFORMATIE OP.”
JEROEN VAN DER VELDEN

AMBIDEXTERITEIT: SMEERMIDDEL
VOOR INNOVATIEVE ORGANISATIES
TrustLube ontwikkelt high-end automatische smeersystemen voor een nichemarkt.
De looptijd van projecten varieert van zeer kort tot de middellange termijn. Na het afsluiten van
een contract start het project meestal direct. Hierdoor is de outlook van het bedrijf beperkt
en staat de organisatie sterk onder druk.

SUMMARY PAPER

Daphne van der Puijl

ONDERZOEKSVRAAG

Hoe kan TrustLube groeien, zonder zijn innovatieve vermogen te verliezen?

UITDAGING OM INNOVATIEF TE BLIJVEN

Flexibiliteit en ondernemersgeest passen bij een kleine

TrustLube staat voor de uitdaging een innovatieve

organisatie. Het is belangrijk deze voordelen te behou-

organisatie te blijven, die gelijktijdig reguliere korte-

den, ook wanneer de organisatie naar de volwassen-

en langetermijnprojecten uitvoert én flexibel inspringt

heidsfase groeit. Elimineer inefficiënties die ontstaan

op veranderingen. Ambidexteriteit (letterlijk: links- en

bij de groei, zonder de ondernemerskwaliteiten aan te

rechtshandigheid zijn even goed ontwikkeld) lijkt hier-

tasten. In een ambidextere organisatie is het mogelijk

bij de oplossing. Dankzij ambidexteriteit zijn bedrijven

exploratie en exploitatie op te splitsen. Exploitatie

met grote technologische competenties sterker in

is meer gericht op de korte termijn, exploratie op de

innovatie, behalen ze betere financiële resultaten en

langere termijn.

zijn hun overlevingskansen groter. Bedrijven met
een ambidextere organisatie, die de exploratie en

CONCLUSIE EN ADVIES

exploitatie scheiden en deze units eigen processen,

Ambidexteriteit biedt voordelen voor een innovatieve

structuren en culturen toekennen, blijken bijzonder

organisatie, zowel in een groei- als in de volwassen-

succesvol.

heidsfase. De organisatie moet er in deze laatste fase
naar streven van de ene volwassenheidsfase in de

VAN GROEI NAAR VOLWASSENHEID

andere te geraken en zodoende een innovatiestroom

TrustLube bevindt zich in de Succes (Groei) fase. In de

op gang brengen. Voorwaarde voor een ambidex-

volgende fase, Take-off, is het van belang specifieke

tere organisatie is dat op directieniveau een sterke

managers aan te stellen voor zowel het operationele

verbinding bestaat tussen alle units. Managers moeten

gedeelte als de strategische planning. Een ambidextere

beseffen dat de units verschillende behoeftes hebben.

organisatie kan hieraan bijdragen. Die vereist units met
verschillende culturen en medewerkers met verschil-

Het advies is TrustLube gefaseerd ambidexter in

lende competenties en capaciteiten. Managers moeten

te richten. Zo kan het bedrijf snel inspelen op veran-

zich binnen een innovatieve organisatie immers groten-

deringen en het innovatieve vermogen vergroten.

deels focussen op strategische exploratie.

Op deze manier kan het doorgroeien. Het is van belang
het beoordelen van kansen op nieuwe markten hier
nadrukkelijk in mee te nemen.
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PUBLIEKE EN PRIVATE SAMENWERKING
Na het volgen van de module Publieke en Private Samenwerking ben ik een betere gespreks-

DOCENT MAURITS SANDERS

partner geworden’, zegt Henri Schimmel. Hij is werkzaam als regioverantwoordelijke bij

'Henri’s paper is compleet. De inhoud is van een hoge

gebiedsontwikkelaar BPD Ontwikkeling. ‘Ik heb nu meer kennis van de keerzijden van publiekprivate samenwerking. Hierdoor kan ik bestaande en nieuwe verbanden beter aansturen.’

kwaliteit en technisch complex’, zegt docent Maurits
Sanders. ‘Daarnaast heeft het ook een hoge mate van
praktische relevantie. Het is uniek dat er in vakpublicaties al meerdere keren naar de paper is verwezen.
Een teken dat zijn werk in de praktijk en literatuur niet

INTERVIEW: HOE HAAL JE HET BESTE RESULTAAT UIT EEN PUBLIEKE EN PRIVATE SAMENWERKING?
MET HENRI SCHIMMEL

onopgemerkt blijft. Een treffend voorbeeld van hoe
de beroepspraktijk vanuit een onderwijsomgeving kan
veranderen.'

Het onderzoek van Schimmel richt zich op publiek-

STERKE KOPPELING THEORIE EN PRAKTIJK

private samenwerking bij gebiedsontwikkeling, met

De kracht van de module Publieke en Private Samen-

speciale nadruk op woningbouwlocaties en toekom-

werking is voor Schimmel vooral de koppeling tussen

stige binnenstedelijke opgaven. ‘Toen ik de documen-

theorie en praktijk. 'Die vond ik opvallend sterk. De

ten bestudeerde viel me gelijk op dat de gebruikelijke

module is zo gestructureerd dat hij zich uitstekend

fricties binnen publiek-private samenwerkingen vaak

leent voor het koppelen van mijn werkpraktijk aan

de boventoon voeren. Tegelijkertijd is de meerwaarde

theoretische kaders. Qua professionele ontwikkeling

op financieel, inhoudelijk en procesmatig gebied evi-

heb ik daar veel aan gehad, juist omdat mijn werk

dent in en essentieel voor mijn vakgebied.’ Schimmel

zich afspeelt op het snijvlak van het publieke en

wilde met zijn paper ontdekken waar die tegenstelling

private domein’.

INNOVATIEVE SAMENWERKINGEN
EN NETWERKEN
‘Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om
nieuwe manieren van organiseren’, aldus Sanders.
‘Publiek-private samenwerking is hiervan een uitingsvorm. Decentralisatie van de zorg, de nieuwe omgevingswet, cybersecurity: voorbeelden van ontwikkelingen
die vragen om een gezamenlijk gedragen aanpak van
publiek en privaat. Deze zullen betekenen dat organisaties anders worden ingericht en mensen anders moeten
werken. Ze zullen voortdurend moeten schakelen tussen

vandaan komt. Maar ook hoe problemen in de samen-

het verband waarin zij opereren en de organisatie

werking in de toekomst te voorkomen zijn. ‘Vanwege

OPGEDANE KENNIS TOEPASSEN

de verschillende achtergronden van de betrokken

Met het opgedane inzicht kan hij zaken waar hij in

partijen is het van belang die weerbarstigheid te

de praktijk tegenaan loopt, beter doorgronden en

doorgronden. Met die kennis kun je het goede gesprek

managen. ‘Zoals de zoektocht naar nieuwe samen-

voeren en het nodige vertrouwen creëren aan beide

werkingsverbanden, of voorvallen en discussies in

kanten van de tafel.’

bestaande samenwerkingsrelaties. Daarnaast heb ik
veel van de stof gebruikt in de strategievorming van
het bedrijf. Wat ik extra prettig vond was dat de
module gericht was op mijn dagelijkse werkpraktijk.
Dat voelde als een warme jas.’

waarvoor zij werkzaam zijn, zonder dat de samenwerking wordt gefrustreerd.’

INTERACTIE TUSSEN THEORIE EN PRAKTIJK
Sanders: ‘De deelnemers aan de module nemen hun
eigen casuïstiek en werk mee om ontwikkelingen in
de actuele praktijk van publiek-private samenwerking
te kunnen duiden. Door de voortdurende interactie
tussen theorie en praktijk ontstaat uiteindelijk een
waardevolle dialoog.’

STEVIGE BASIS
Hoe verhoudt de module Publieke en Private Samenwerking zich tot andere modules van de track Public &
Private? Schimmel: ‘Voor mij leverde deze module een
solide basis voor de andere modules. Eerder dacht ik:

VAKPUBLICATIES AL MEERDERE KEREN

“IK HEB NU MEER KENNIS VAN

ik pak even een module. Maar deze module bevestigde

NAAR DE PAPER IS VERWEZEN”

DE KEERZIJDEN VAN PUBLIEK-PRIVATE

voor mij dat dit dé MBA voor mij kan zijn. Een traject

MAURITS SANDERS

SAMENWERKING EN KAN DAAROM NIEUWE

waar ik op persoonlijk en professioneel vlak het

VERBANDEN BETER AANSTUREN”

maximale uit kan halen. Niet alleen op het gebied

HENRI SCHIMMEL
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“HET IS UNIEK DAT ER IN

van

publiek-private

volle breedte.'

samenwerking,

maar

in

de

LEREN VAN PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING IN GEBIEDSONTWIKKELING
Het onderzoek (documenten en interviews) voor deze paper richt zich op publiek-private samenwerking
in gebiedsontwikkeling. Als regioverantwoordelijke bij gebiedsontwikkelaar BPD Ontwikkeling is
Henri Schimmel betrokken bij samenwerkingsvormen waarbij publieke en private risico’s en zeggenschap
zijn geïnstitutionaliseerd in een gezamenlijke onderneming. Een voorbeeld van een gezamenlijke
onderneming is de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM), met als aandeelhouders
de gemeente en (bouwende) ontwikkelaars.

SUMMARY PAPER

Henri Schimmel

ONDERZOEKSVRAAG

Wat is de opgedane kennis en ervaring over publiek-private samenwerking
in geselecteerde woningbouwlocaties (waarbinnen BPD belanghebbende is) en welke
lessen kunnen we hieruit leren voor toekomstige binnenstedelijke opgaven (van BPD)?

private samenwerking (PPS) ten opzichte van meer

SELECTEER EEN BEPERKT AANTAL
COMPETENTE (PRIVATE) PARTIJEN

traditionele samenwerkingsvormen zijn, ondanks eer-

Het is onwenselijk om veel partijen binnen een

der onderzoek, lastig te trekken. Daardoor is bij het

PPS te hebben die te uiteenlopende belangen en kwali-

opstarten van nieuwe projecten voor betrokken partijen

teiten hebben. Ook is een evenwichtige risicoverdeling

steeds weer de vraag hoe ze zich het beste kunnen

over de aandeelhouders belangrijk.

Eenduidige conclusies over het resultaat van publiek-

organiseren.

De verwachting is dat ruimtelijke ordening verschuift

MAAK DE PPS-KERNORGANISATIE
PROFESSIONEEL EN (PERSOONLIJK)
BETROKKEN

van

binnenstedelijke

De kernorganisatie moet voldoende kwaliteit, verant-

vernieuwing. Vroegtijdige betrokkenheid van markt-

woordelijkheden en bevoegdheden hebben voor de

partijen en daarmee het telkens zoeken naar de juiste

dagelijkse aansturing. Voldoende afstand tot de

PPS is daarbij een constante. Voor private partijen

aandeelhouders is daarbij belangrijk. Tegelijkertijd is

betekent dat een grote paradigmaverschuiving; waar

periodieke terugkoppeling nodig om handelingskaders

eerder techniek, commercie en geld de graadmeters

voor de PPS te verkrijgen en te zorgen voor het

waren, gaat het nu om veel meer. Publieke partijen

nodige draagvlak en vertrouwen.

UITKOMSTEN ONDERZOEK
buitenstedelijke

groei

naar

moeten bij toekomstige opgaven ondernemender
denken.

De inhuur van GEM-medewerkers of het incidenteel
‘invliegen’ van gemeenteambtenaren verwatert het

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
FASEER EN FLEXIBILISEER HET PLAN- EN
ONTWIKKELPROCES

collectieve PPS-geheugen, met het risico van te veel

Binnen de onderzochte locaties bleek de afhankelijk-

sionals die in het publiek-private spanningsveld kunnen

heid tussen de partijen in de PPS zo groot, dat tussen-

opereren.

eigenbelang of invloed vanuit enkele aandeelhouder(s).
Richt daarom een constante organisatie in met profes-

tijdse aanpassingen of exit-strategieën niet of te laat
besproken werden. Hier vooraf bewuster over nadenken
is een eerste en belangrijkste slag.
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GLOBAL IMMERSION PROGRAM
STUDIEREIS BRAZILIË
De internationale studiereis is onderdeel van de MBA van Nyenrode Business Universiteit.
In 2017 was Rio de Janeiro het reisdoel. Laurette Bloem, hoofd Marketing en Communicatie
bij Omroep West, en Bettina Stam, hoofd P&O bij Omroep West, schreven met twee
medestudenten hun paper over sociale innovaties binnen de sloppenwijken (favelas).

“EEN BUITENLANDSE STUDIEREIS
MAAKT JE GEVOELIGER VOOR
CULTUURVERSCHILLEN, OOK BINNEN
JE EIGEN ORGANISATIE”

INTERVIEW: (H)ERKEN CULTUURVERSCHILLEN MET LAURETTE BLOEM EN BETTINA STAM

BETTINA STAM

In de favelas is overheidsgezag afwezig en springen

in de favelas zo extreem, dat het politieke spel duidelijk

Van der Velden vond Rio de Janeiro een geschikte reis-

drugsbendes in het gezagsvacuüm. Tijdens de reis

wordt blootgelegd. Iedereen, van de bewoners van

bestemming vanwege de combinatie van publiek-

onderzochten Bloem en Stam hoe sociale innovaties de

sloppenwijken tot aan de docenten op universiteiten,

private projecten, de gezondheidszorg in de favelas

veiligheidsbeleving in de favelas kunnen verbeteren.

heeft zijn eigen belangen en handelt daarnaar. Ik ben

en de nasleep van de Olympische Spelen in 2016.

Er zijn talrijke sociale projecten, vaak begonnen

mij daar veel bewuster van geworden en houd nu meer

‘Wat hebben de Spelen de stad gebracht en gekost?

door enkelingen en inmiddels uitgegroeid tot grotere

rekening met stakeholders.’

Veel dienstverlening die in het kielzog van de Olym-

projecten. Stam: ‘Eén mens kan veel teweegbrengen.’

pische Spelen ontstond, is verloren gegaan.’

Een van de conclusies was, dat sociale innovatie

Ook binnen de omroep hebben Bloem en Stam meer

vraagt om persoonlijk leiderschap. ‘Dat doorbreekt

oog gekregen voor cultuurverschillen. ‘Op de redactie

KENNISMAKEN MET EEN MACHTSOMGEVING

een bestaande machtsrelatie en leidt tot wat we

werken vooral journalisten’, zegt Bloem. ‘Daar heerst

In Brazilië ontdekte de groep hoe informele netwerken

“omheining van veiligheid” noemen’, zegt Bloem.

een andere cultuur dan op de afdeling verkoop.

in elkaar steken en machtsnetwerken functioneren.

Wanneer je dat ziet en erkent, kun je er gemakkelijker

Dat machtsnetwerk is in Brazilië veel sterker dan in

tussen schakelen.’ Stam verwacht dat een buitenlandse

Nederland, maar aspecten kunnen ook in Nederland

studiereis ook waardevol is als je in een internationale

een rol spelen. Van der Velden: ‘In Brazilië maakten

omgeving werkt. ‘De Hollandse voortvarendheid en

de deelnemers kennis met zo’n machtsomgeving en het

de mentaliteit van afspraak is afspraak, werken niet in

politieke spel. De reis zorgt voor bewustzijn, de

het buitenland. Wat ik ook heb ervaren, is dat gedrag

studenten leren kijken met een andere bril. De vier

in Brazilië veel meer dan in Nederland wordt ingegeven

deelnemers hebben hierover een heldere analyse

door persoonlijke en politieke belangen. Je kan in

geschreven.’

Nederland nog zo veel vooronderzoek doen, je begrijpt
die cultuur pas echt wanneer je haar ervaart.’

“DE VERSCHILLEN TUSSEN ARM EN RIJK
ZIJN IN DE FAVELAS ZO EXTREEM

DOCENT JEROEN VAN DER VELDEN

DAT HET POLITIEKE SPEL DUIDELIJK

Docent Jeroen van der Velden over de meerwaarde van

BEWUSTZIJN; DE STUDENTEN LEREN

WORDT BLOOTGELEGD”

de studiereis naar Brazilië: ‘Dat ligt allereerst in het

KIJKEN MET EEN ANDERE BRIL”

vergroten van de competenties van de deelnemer.

JEROEN VAN DER VELDEN

LAURETTE BLOEM

Daarnaast geeft het verbreding, omdat je ziet hoe men
daar omgaat met allerlei vraagstukken. Ook houdt de

WERELDWIJZER DOOR REIS
Beide deelnemers vonden de reis indrukwekkend en
leerzaam. Bloem: ‘De verschillen tussen arm en rijk zijn
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“DE REIST ZORGT VOOR

reis deelnemers een spiegel voor hoe zij in hun eigen
organisatie en omgeving opereren.’

DE KRACHT VAN
PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
Tijdens de studiereis naar Rio de Janeiro onderzochten de deelnemers de veiligheidsbeleving in
de sloppenwijken (favelas). De bewoners van deze wijken hebben weinig vertrouwen in de Braziliaanse
overheid en de politie. Drugbendes sprongen in dit gezagsvacuüm. Binnen dit soort governance
gelden andere, ongeschreven wetten en regels.

SUMMARY PAPER

Bettina Stam, Laurette Bloem, Marin van Schaick en Maarten Westerduin

ONDERZOEKSVRAAG

Hoe levert sociale innovatie een bijdrage aan de beleving van veiligheid
in de favelas van Rio de Janeiro?

In de favelas is sprake van weinig institutioneel

EEN ‘OMHEINING VAN VEILIGHEID’

vertrouwen. De gremia die de middelen verdelen laten

Dit praktische realisme is terug te zien in sociaal-

zich leiden door corruptie en ‘alles voor de elite’.

innovatieve projecten. Vanuit een gemeenschappelijk

Binnen de onderzochte sociale projecten begint de

gedragen visie op de doelen van het project zijn zaken

oplossing bij individuen: de kracht die nodig is om op te

mogelijk die elders niet kunnen. De initiatiefnemers

staan tegen de gevestigde orde en heersende waarden

van de projecten weten een fysiek veilige en aantrek-

vraagt om persoonlijk leiderschap.

kelijke projectomgeving te creëren, in weerwil van de
armoedige behuizing, slechte verlichting en het daar-

BEWEGING OP MEER NIVEAUS

mee gepaard gaande gevoel van onveiligheid. Daarmee

Een experiment slaagt vaak nog wel, opschalen is een

versterken ze een gevoel van ‘samen zijn’.

ander verhaal. Succesvolle vernieuwers overwinnen dat
probleem door structurele inbedding te zoeken voor

SOCIAAL VERTROUWEN

hun innovatie. Tussen de onderzochte projecten is een

De projecten doorbreken het wij-zij-syndroom en

duidelijk verschil te zien in ‘opschalingsdynamiek’. De

de sterke oriëntatie op hiërarchie. Er ontstaat een

kracht van de boodschap van de gemeenschappelijke

dynamiek van gelijkwaardigheid, zelfvertrouwen en

visie naar buiten is hierbij bepalend. Waar geschakeld

onderling respect. De projecten creëren een eigen

wordt op meerdere niveaus, wordt het domein van de

civil society, waarbij het individu de ruimte krijgt om

sociale innovatie vergroot en daarmee de impact.

deel te nemen aan een groep en sociaal vertrouwen
|op te bouwen. Dat ondersteunt een urban social

DE MACHTSRELATIE DOORBREKEN

movement, waarbij arme burgers zich realiseren dat zij

De favelas zijn ‘opgegeven’ door de formele overheid.

ook rechten hebben.

Binnen dit machtsperspectief speelt achterdocht
een grote rol. Bij sociale innovatie is een beweging
zichtbaar die zich buiten deze machtsdynamiek
begeeft. Door tussenkomst van de initiatiefnemers
maken gesloten netwerken de beweging naar structurele samenwerking met de ‘ander’.

33

TOEKOMSTGERICHT ONDERNEMEN,
DUURZAAMHEID IN DE PRAKTIJK
Bij Louter Projectmanagement ligt de focus op duurzaamheid. Algemeen directeur

dat je in je handelen vertrekt vanuit een gemeenschap-

Erin Tselekis-Koolen volgde de module Duurzame Transitie en Stewardship:

pelijk belang. Wij proberen een vertaalslag te maken,

‘Dat heeft mijn kijk op de wereld en op mijn werk veranderd.’

met een aantal praktische tools en handvatten voor

INTERVIEW: HOE DRAAG JE ALS BEDRIJF BIJ AAN EEN MEERVOUDIGE DUURZAME LEEFOMGEVING?
MET ERIN TSELEKIS-KOOLEN

de deelnemers.’

BEWUSTWORDING
Op

persoonlijk

vlak

wil

Nijhof

bijdragen

aan

bewustwording: ‘Wat speelt in de maatschappij en
het bedrijfsleven? Hoe kan je vanuit een bepaald
bewustzijn handelen? Grote veranderingen beginnen

Louter is een advies- en projectmanagementbureau

PUZZELSTUKKEN

bij individuen. Tot dat inzicht moeten deelnemers

voor gemeenten en provincies in het ruimtelijk-

‘De verschillende modules van de MBA op Nyenrode

komen. We willen dat deelnemers vanuit stewardship

maatschappelijke domein. Het bedrijf opereert op

vallen als puzzelstukken in elkaar, maar Duurzame

kijken hoe de keten - waar iedere organisatie deel

het snijvlak van gebiedsontwikkeling, de veranderende

Transitie en Stewardship geeft heel specifiek inhoud

van uitmaakt - dat gemeenschappelijke belang kan

samenleving en de rol van de gemeenten hierin.

aan duurzaamheid. Het is een groot, strategisch én

dienen. Hoe kun je vanuit het handelingsperspectief

persoonlijk onderwerp. Dit geeft de modules die je

van je bedrijf een positieve bijdrage leveren: dat staat

‘Het bijdragen aan een meervoudige duurzame leef-

daarna volgt een specifieke kleur. Daarom heeft

centraal in de papers en essays.’

omgeving is onze 'why'. Hier is onze dienstverlening op

het veel raakvlakken met de module Leiderschap

gebaseerd’, zegt Tselekis-Koolen. De komende jaren

en Samenwerken. Die had ik anders beleefd als ik

WAARDE TOEVOEGEN

is de gevolgde module een inspiratiebron bij de

Duurzame Transitie nog niet had gevolgd. Het is een

Nijhof let er bij de beoordeling van papers op dat

strategische keuzes van Louter. ‘Het helpt mij en mijn

spectrum dat steeds rijker wordt.’

deelnemers theorieën die in de opleiding aan bod
komen, waar mogelijk toepassen. ‘Verder vinden we

collega's in onze rol als adviseur of projectmanager.
In de gesprekken met opdrachtgevers kan ik nu beter

Voor Tselekis-Koolen is de module een kiem van

het belangrijk dat het gaat om meervoudige waarde-

benoemen wat iets duurzaam maakt en hoe je daar

verandering: ‘Hoe meer mensen kennis hebben

propositie, dat het verder gaat dan alleen omzet. Kijk

naar toe kunt werken.’ Indirect draagt de module zo

van duurzame transitie en stewardship en erdoor

hoe je in het duurzame veld waarde kunt toevoegen.

bij aan de versnelling van een aantal actuele transities

geïnspireerd raken, hoe sneller de ontwikkeling gaat.

Ook willen we dat deelnemers de mogelijkheid van

op het terrein van de verduurzaming van Nederlandse

En hoe normaler het is om door een duurzaamheidsbril

individuele reflectie benutten om vanuit persoonlijk

steden en gebieden.

naar je bedrijf te kijken.’

leiderschap een aantal dingen in de paper te verwerken. De drie kernwaarden van Nyenrode Business uni-

DOCENT ANDRE NIJHOF

versiteit - stewardship, leadership en entrepreneurship

De paper van Erin Tselekis-Koolen is een goed

- moeten er in terugkomen.’

voorbeeld van het toepassen van de literatuur in de
eigen organisaties, aldus docent Andre Nijhof. ‘Het
heeft geleid tot concrete acties. Dát kan een module
bij Nyenrode Business Universiteit voor je bedrijf
betekenen.’

“IN DE GESPREKKEN MET OPDRACHTGEVERS

‘In de module kijken we naar maatschappelijke trends,

KAN IK NU BETER BENOEMEN WAT IETS

hoe die resulteren in transities en hoe je daar als

DUURZAAM MAAKT EN HOE JE DAAR NAAR

bedrijf of individu op inspeelt’, zegt Nijhof. ‘Daarbij is

TOE KUNT WERKEN”

de stewardshipbenadering dominant. Het gaat erom

ERIN TSELEKIS-KOOLEN
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STEWARDSHIPBENADERING DOMINANT

“DE PAPER VAN ERIN HEEFT GELEID TOT
CONCRETE ACTIES. DÁT KAN EEN MODULE
BIJ NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT
VOOR JE BEDRIJF BETEKENEN.”
ANDRE NIJHOF

HOE EEN ADVIESBUREAU KAN
BIJDRAGEN AAN DE DUURZAME STAD
In 2050 woont 70 procent van de wereldbevolking in steden, tegen 50 procent nu. De toenemende
verstedelijking en de leefbaarheid in steden behoren tot de grootste uitdagingen voor de toekomst.

SUMMARY PAPER

Erin Tselekis-Koolen

ONDERZOEKSVRAAG

Hoe kan adviesbureau Louter met een stewardshipbenadering impactvolle
bijdragen leveren aan een inclusieve samenleving en duurzame stedelijke gebieden?

EEN ANDERE MANIER VAN NADENKEN

Louter wil investeren in kennis, motivatie, partnerships

Stedelijke gebieden moeten transformeren tot hubs

en bedrijfsvoering, én richting cyaan/zelfsturing gaan

voor schone energie, schone en eerlijke voedsel-

om de value case leidend te maken. De enige manier

productie, kennisontwikkeling, en sociale en culturele

om hier stappen in te zetten is door het te doen, er met

interactie. Dat vereist een andere manier van nadenken

elkaar over te sparren, te reflecteren en te ervaren wat

over samenwerken, besturen, organiseren, bouwen,

wel past en wat misschien nog een brug te ver is.

wonen, werken, consumeren en samenleven in steden.

AANBEVELINGEN
Welke rol kan een relatief klein adviesbureau spelen in

Investeer in de twee genoemde interventies. Zo kan

die transformatie? De uitdaging is aansluiting te vinden

Louter niet alleen duurzaam economische waarde

bij veranderingen die al gaande zijn, deze sterker en

creëren, maar ook meer impact genereren voor duur-

groter te maken en uit te diepen. Louter kan initiatie-

zame en veerkrachtige, inclusieve stedelijke gebieden.

ven die overheidsregels, aandeelhouderswaarde en
de publieke opinie uitdagen op een positieve manier in

Appeleer aan de intrinsieke motivatie van mede-

zijn netwerk onder de aandacht brengen. Dat maakt

werkers, directie en aandeelhouders om te veranderen

al verschil.

van een business case-benadering naar een value
case-benadering. Bepaal met elkaar de eerste stap.

TWEE INTERVENTIES

En zet een stip op de horizon: welk doel willen we

Louter kan impactvolle bijdragen leveren aan inclusieve,

samen bereiken?

duurzame steden door zijn dienstverlening te richten op:
1 het begeleiden van gemeenten bij de transitie naar

Vertaal de eerste stap én de stip op de horizon in

meer gelijkwaardige verhoudingen tussen burgers,

een gezamenlijke visie, missie en strategie, bedrijfs-

gemeente en stakeholders;

voering, interne sturingsfilosofie (zelfsturing) en

2 de introductie van de value case-benadering in

relatie/netwerkbeheer.

gebiedsontwikkelingsprojecten waar Louter aan
werkt, en daarbij specifiek inzetten op de waarden
inclusiviteit, circulariteit en het gelijkwaardig
betrekken van stakeholders.
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THESISMODULE
‘Het was de eerste keer dat ik academisch onderzoek deed’, zegt Roelof Mulder. ‘Ik werk
met mensen die dat al eerder hebben gedaan. Ik zie dat zij die competenties regelmatig nodig
hebben voor het uitvoeren van goed onderzoek. Het is waardevol dat ik dat nu zelf ook heb
geleerd.’ Mulder rondde onlangs zijn MBA af met het tiende en laatste onderdeel,
de thesismodule.

INTERVIEW: STRATEGISCHE ORIËNTATIE EN CO-CREATIE IN SMART CITY-PROJECTEN
MET ROELOF MULDER

De inhoud van het onderzoek was voor Mulder een

toegevoegde kennis voor de organisatie. Op basis

een strategische, verantwoorde en toepasbare oplos-

aanloop naar zijn volgende baan. ‘Ik heb de inhoud

van die positieve waarde doen wij nu aanvullende

sing. ‘Ik wil dat deelnemers vertrouwen hebben in

gezocht op een domein waarin ik me verder wilde

opdrachten bij klanten. Zo vertaalt het zich ook door

hun eigen onderzoek’, vertelt Sharda Nandram. ‘Het

ontwikkelen. Ik wil er mijn werk van maken. De module

naar business opportunities.’

is belangrijk dat zij zich bewust worden van hun
eigen rol als onderzoeker. Als zij hun analyses goed

sloot hierdoor goed aan bij mijn professionele carrière.’

GOEDE ONDERSTEUNING BIJ ZIJN ONDERZOEK

onderbouwen, kunnen ze draagvlak creëren voor een

De organisatie waar hij werkt, wilde onderzoek

Mulder vertelt dat zijn MBA hem op persoonlijk vlak

oplossingsrichting binnen hun organisatie.’

doen naar samenwerkingsmogelijkheden binnen smart

een geloofwaardigere gesprekspartner heeft gemaakt

city-projecten. Een smart city is een stad die informa-

voor de omgeving waarin hij nu werkt. Hij vond zowel

INTEGRALE KIJK OP PROBLEMEN

tietechnologie en internet gebruikt voor beheer en

de inhoud als het tempo van het aangeboden materiaal

De onderzoeken zijn vaak direct toepasbaar. ‘Omdat

bestuur. De thesis die Mulder schreef, gaf de organi-

in de module een goede ondersteuning bij zijn onder-

de deelnemer verschillende modules volgde, kan hij

satie een gedetailleerd inzicht. ‘Het gaat om kennis

zoek. ‘De aandacht vanuit de begeleiding vond ik erg

een integrale kijk bieden op de problemen van een

die in de kern van het bedrijf zit. Dus het is nieuwe,

goed. Deskundige mensen, die de content helder en

organisatie. De oplossingen moeten direct herkenbaar

duidelijk overbrachten.’

zijn, en acceptabel voor de praktijk.’

DOCENT SHARDA NANDRAM
De thesis van Mulder viel op omdat er nog relatief
weinig bekend is over dit onderwerp, zegt docent
Sharda Nandram. ‘Roelof heeft moeite gedaan om

“ALS DEELNEMERS AAN DE MODULE HUN

dit onderwerp vanuit een breed theoretisch kader te

ANALYSES GOED KUNNEN ONDERBOUWEN,

benaderen. Hij heeft de dataverzameling, analyse en
interpretatie heel zorgvuldig gedaan. De belangen
zijn groot binnen smart city-projecten. Inzichten in dit

“IK HEB INHOUD GEZOCHT OP
HET DOMEIN WAARIN IK MIJ VERDER
WILDE ONTWIKKELEN. DE MODULE
SLOOT HIERDOOR GOED AAN BIJ MIJN
PROFESSIONELE CARRIÈRE.”
ROELOF MULDER
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thema hebben een grote impact, ook internationaal.’

VERTROUWEN IN EIGEN ONDERZOEK
Deelnemers aan de thesismodule leren een onderzoekende en wetenschappelijk verantwoorde aanpak
te hanteren. Hiermee leren ze een probleem uit het
veld te begrijpen en te analyseren. Daarna geven ze zelf

CREËREN ZE DRAAGVLAK VOOR EEN OPLOSSINGSRICHTING BINNEN HUN ORGANISATIE.”
SHARDA NANDRAM

STRATEGISCHE ORIËNTATIE EN
CO-CREATIE IN SMART CITY-PROJECTEN
De groeiende wereldbevolking migreert steeds meer naar stedelijke gebieden, waardoor de
leefbaarheid onder druk komt te staan. Steden vinden nieuwe oplossingen door het ontwerpen en
bouwen van smart cities. Het bouwen hiervan blijkt echter complex en vraagt om betrokkenheid van
veel partijen. Dit paper levert een bijdrage aan de co-creatie van deze verschillende partijen:
hoe kunnen zij productief samenwerken?

SUMMARY PAPER

Roelof Mulder

ONDERZOEKSVRAAG

Wat is de invloed van de strategische oriëntatie van participanten op
co-creatie in smart city-projecten?

Mulder deed kwalitatief onderzoek gedaan naar Neder-

tingen en de dynamiek van de transitie van markten

landse smart city-projecten. Vijftien steden reageer-

zorgen voor spanningen en verwarring. Om succesvol

den op de uitnodiging om mee te doen, veertien smart

te zijn is sterk leiderschap nodig van intrinsiek

city-deskundigen vulden een enquête in en werden

gemotiveerde individuen.

geïnterviewd. De data analyseerde hij met de templateanalyse.

AANBEVELINGEN
Co-creatie is een nieuw academisch begrip. Veel litera-

CONCLUSIES

tuur over co-creatie houdt zich bezig met product-

Dat de verschillende samenwerkingspartners op een

ontwikkeling en marketingmethodes. Co-creatie in

lijn zitten, bleek van bijzonder grote invloed. De mate

een meer maatschappelijke context is nog redelijk

van openheid, organisatorische betrokkenheid en

onontgonnen. Verder onderzoek naar de rol van leider-

een voortdurend op elkaar afstemmen van belangen

schap en de intrinsieke motivatie van individuen is

bepaalt in grote mate het co-creatieproces. De ver-

waardevol.

schillen in strategische oriëntatie van de participanten
beïnvloeden in hoge mate de co-creatie bij smart

De uitkomsten van deze thesis zijn relevant voor

city-projecten. De toenemende trend om te denken in

alle smart city-initiatieven waarin meerdere partijen

maatschappelijke waarde heeft beperkte invloed op

samenwerken op basis van stewardship. Deze benade-

het co-creatieproces.

ring is het meest geschikt voor smart city-projecten.
Smartification en digitalisering maken projecten groter

De stewardshipbenadering voor samenwerking binnen

en complexer. Het is daarom aan te bevelen de invloed

smart city-projecten is momenteel toonaangevend.

van de strategische oriëntatie van alle participanten te

Dit is van invloed, omdat nieuwe manieren van werken

analyseren. De besluitvorming zal daardoor, en door de

en denken nodig zijn. De belangrijke invloed van de

benodigde in- en externe transparantie, verbeteren.

betrokkenheid van een partij, de cultuur en opvat-
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SECURITY & CYBER RISKS
‘Veiligheid, privacy en security hebben altijd al mijn interesse gehad. Niet alleen
de positieve kanten van innovatie op dit gebied, maar ook de gevaren.’ Jurgen Bomas
is clustermanager klantcontactcenter van de gemeente Haarlemmermeer.
Hij volgde de module Security en Cyber Risks bij Business en IT, een voorbeeld van
een publiekprivaat onderwerp in een module van een andere track.

INTERVIEW: IS HET MANAGEMENT ZICH BEWUST VAN VEILIGHEID EN CYBERSECURITY?

DOCENT JAN VELDSINK
‘Jurgen Bomas heeft in zijn paper een goed verhaal

MET JURGEN BOMAS

waarin hij het dilemma voor een overheidsorganisatie
schetst', aldus Jan Veldsink, docent Security and Cyber
Cybersecurity fascineert Bomas. ‘Ik vind het boeiend

DE MENSELIJKE KANT

Risks. ‘Hij laat heel duidelijk zien dat er naast tech-

te achterhalen in welke mate het management zich

Bomas schreef voor deze module zijn zevende paper.

nische ook organisatorische problemen zijn.’

bewust is van veiligheid en cybersecurity.’ Hij is zich

De menselijke kant staat in al zijn stukken centraal.

steeds bewuster van de gevaren, maar ziet dat

‘Leiderschap, gedrag en beslissingen boeien mij’,

‘De module is gericht op cybersecurity en cybercrime

gemeenten veelal werken volgens oude patronen. ‘Het

zegt hij. ‘Ik begrijp dat je zaken moet vastleggen in

en hoe je daar als organisatie tegenaan loopt’, zegt

is interessant met een andere bril naar mezelf,

processen en ingewikkelde documentatie, maar een

Veldsink. ‘De benadering is op technisch en organisa-

het management en de directie te kijken.’ De module

organisatie als een gemeente draait op duizend

torisch niveau. Centraal staan onderwerpen als welke

reikte hem die andere manier van kijken aan. Zo blijkt

ambtenaren. Op mensen. Ik vind het interessant

awareness je moet hebben binnen je organisatie, maar

dat het binnen gemeenten vooral gaat om bewust-

te weten welke taal er wordt gesproken aan een

ook hoe je je cybersecurity zelf aanpakt zodra je de

wording. ‘Het onderwerp is inmiddels ook aan de

managerstafel. Of bij de medewerkers bij het koffie-

kennis hebt.’ Veldsink noemt de deelnemers van deze

orde geweest bij de VNG. Een visitatiecommissie ging

zetautomaat.’ Het verrast Bomas altijd weer dat de

module ‘superdivers’.

langs de gemeenten om te kijken hoe het gesteld

verschillende geledingen compleet ander taalgebruik

was met die veiligheid. Alleen al het stellen van vragen

hanteren. ‘Dat doet iets met de opinie, de samen-

Veldsink blikt ook vooruit op het komende seizoen:

zet mensen in beweging, veroorzaakt verandering.

werking en veranderingen binnen een organisatie.’

‘De nieuwe module gaat wederom over de gevaren die
acties op internet en social media met zich mee-

Er gebéurt gewoon iets. We worden kritischer.’

BEWUSTWORDING IS NOOIT KLAAR

brengen. Maar ook besteden we aandacht aan kunst-

‘Het gaat over awareness,’ legt Bomas uit bij de vraag

matige intelligentie. We gaan de koppeling maken

hoe de inhoud van de module heeft bijgedragen aan

tussen cyberdefence en artificial intelligence.’

de oplossing van het probleem in de eindopdracht.
‘Maar het probleem op zich blijft bestaan. Het is
nooit helemaal écht opgelost of helemaal áf. Dat komt

“BOEIEND OM TE ACHTERHALEN OF
HET MANAGEMENT ZICH BEWUST IS VAN
VEILIGHEID EN CYBERSECURITY”
JURGEN BOMAS
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omdat ICT-gedreven innovaties mensen veranderen.’

“JURGEN HEEFT EEN GOED VERHAAL

Door de komst van de smartphone en social media gaan

WAARIN HIJ HET DILEMMA VOOR EEN

we bijvoorbeeld anders om met onze tijd en onze

OVERHEIDSORGANISATIE SCHETST. HET IS

communicatie. Wat we belangrijk vinden, is veranderd.

GOED, OMDAT HET STEEKHOUDEND IS

Bomas: ‘We hebben dus ook andere verwachtingen

VOOR VELE OVERHEIDSORGANISATIES.”

van ICT en veiligheid.’

JAN VELDSINK

CYBERSECURITY @ THE MUNICIPALITY
HAARLEMMERMEER
Gemeenten kunnen de zelfstandigheid van burgers bevorderen door te investeren in hun internetservice.
Maar hoe meer systemen ontsloten worden en met elkaar verbonden, des te groter het risico op
veiligheidslekken en des te kwetsbaarder gemeenten en ook de inwoners. In dit paper onderzoekt Bomas
de theoretische kennis over cybercrime en het bewustzijn van de risico’s binnen de gemeente.

SUMMARY PAPER

Jurgen Bomas

ONDERZOEKSVRAAG

Hoe bewust gaat de gemeente om met cybersecurity?

CYBERCRIME ONTWIKKELT ZICH RAZENDSNEL

van de overheid complex is. Het is belangrijk bestaande

Als het management van de gemeente zich in voldoende

ICT-architectuur te monitoren, continu te updaten en

mate bewust is van de risico’s, krijgen internet security

daarnaast te investeren in nieuwe technologieën die

en de kwetsbaarheid van ICT voldoende aandacht.

ontworpen zijn op basis van nieuwe veiligheidsprin-

Hiervoor is wel kennis nodig van zowel de ontwikkeling-

cipes en passen op de bestaande ICT-architectuur.

en op het gebied van cybercrime als de veranderlijk-

Opvallend genoeg bleek uit het onderzoek dat werkne-

heid van het huidige ICT-landschap. Veilige systemen

mers privé geregeld gebruik maken van onveilige

vragen om continue monitoring, besef van kwets-

internetverbindingen.

baarheden, aandacht voor vernieuwing en regelmatig
updaten. Feit is dat de ontwikkeling van cybercrime

CONCLUSIE

een enorme vlucht neemt.

Cybersecurity moet bovenaan het prioriteitenlijstje
van de overheid staan. Met name het menselijke

ONDERZOEK

aspect verdient aandacht. Cybercrime groeit en vraagt

Het onderzoek stelde vast welke plekken het meeste

continu aandacht. Geregeld ontbreekt het aan (ICT)-

risico lopen. De focus ligt ten eerste op bewustzijn en

kennis, bewustwording en het naleven van escalatie-

het gedrag van mensen. Daarnaast is aandacht nodig

afspraken.

voor de ontwikkeling van veilige digitale overheidsdiensten. Technisch is er veel ingezet op ICT-veiligheid,

Het onderzoek bij de gemeente laat zien dat werk-

maar samenwerking (governance) is een belangrijke

nemers informatie en begeleiding willen, en dat specia-

voorwaarde voor veiligheid; met name het naleven van

listische kennis van ICT of dataverwerking versnipperd

afspraken en aansturen volgens nieuwe veiligheids-

aanwezig is. Opmerkelijk genoeg neemt de affiniteit

inzichten. Dat zijn aandachtspunten voor de gemeente.

met het onderwerp af naarmate iemand hoger in de

In het verlengde hiervan is afstemming met commerciële

organisatie zit. De oplossing zit niet louter in bewust-

partijen cruciaal.

zijn van ICT, maar eerder in het omzetten daarvan
naar praktische oplossingen en die vervolgens continu

Gemeenten zijn behoedzaam bij ICT-innovatie. De

te monitoren en actueel te houden. Een constante

interne afstemming zorgt ervoor dat keuzes voor

alertheid bij de gemeente is vereist.

vernieuwing traag verlopen omdat het ICT-landschap
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