
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Zonder wrijving geen glans : leren samenwerken bij veranderen en innoveren

Staveren, A.

Publication date
2007
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Staveren, A. (2007). Zonder wrijving geen glans : leren samenwerken bij veranderen en
innoveren. [, Universiteit van Amsterdam]. Van Gorcum.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/zonder-wrijving-geen-glans--leren-samenwerken-bij-veranderen-en-innoveren(b4768e5c-b29f-4724-b1f1-fc02ac0f49ea).html


Zonder
wrijving 
geen 
glans

Leren samenwerken bij 
veranderen en innoveren

Arienne van Staveren





Zonder wrijving 
geen glans



II

Uitgave: Koninklijke van Gorcum BV, Sioo, interuniversitair centrum voor organisatie- 

en veranderkunde en Case Study House Omega Project, Utrecht

© 2007, Koninklijke Van Gorcum BV, Postbus 43, 9400 AA Assen.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave 
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige 
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische 
verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor 
wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp 
www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere 
compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en 
Reprorechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

NUR 801/806

ISBN 978 90 232 4353 3

Ontwerp omslag en binnenwerk: Het Firmament, communicatie vormgeving, 

Amsterdam, www.firmament.nl

Eindredactie: Saskia J.M Cortlever-Keus

Druk: Koninklijke van Gorcum, Assen

Eindredactie English Summary: Joy Kearney



III

AC ADEMISCH PROEFSCHRIF T

ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Universiteit van Amsterdam
op gezag van de Rector Magnificus
Prof. dr. D.C. van den Boom
ten overstaan van een door het college voor promoties ingestelde commissie
in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit
op 7 november 2007 te 10 uur

door Arienne Beijken van Staveren
geboren te Amsterdam

Zonder wrijving 
geen glans Leren samenwerken bij 

veranderen en innoveren



IV

Faculteit der Maatschappij- en gedragswetenschappen

Promotiecommissie
Promotor: Prof. dr. J.J. Boonstra
Co-promotor: Dr. G.A.C. Smid
Overige leden:  Prof. dr. J.P. Bahlmann 

Prof. drs. J.W. Ganzevoort 
Prof. dr. J. Grin 
Prof. dr. ir. C.J.A.M. Termeer 
Prof. dr. R.J. in ‘t Veld 
Prof. dr. A.F.M Wierdsma



V



VI Zonder wrijving geen glans - A. van Staveren

Dankwoord

Toen ik zeven jaar geleden gevraagd werd om een promotieonderzoek te 
doen realiseerde ik me niet wat een grote verandering dat voor mijn verdere 
loopbaan zou betekenen. Ik was toen werkzaam in de beeldende kunst, 
hield me bezig met kunst in openbare ruimte, had net een studie sociologie 
afgerond en oriënteerde mij op de mogelijkheid om een overstap te maken 
naar een andere wereld. Aanleiding was mijn aanname dat creativiteit iets van 
mensen is en niet alleen iets van kunstenaars. Bovendien had ik ervaren dat 
creativiteit vaak in samenspraak tot stand komt. Ik had toen al iets in handen 
dat naderhand één van de belangrijkste bijdrage werd in de bevindingen in dit 
proefschrift: De kracht van samenwerken en de mogelijkheid voor vernieu-
wing die daarin kan ontstaan. 

Sioo bood mij de gelegenheid in een andere wereld te stappen. In die tijd was 
Roel in ’t Veld nog rector en hij had het idee opgevat om als instituut eigen 
promovendi aan te nemen. Maar het moesten dan wel promovendi zijn die 
hun sporen in een ander werkveld hadden verdiend en daarmee ook aan Sioo 
konden bijdragen. Ik paste in dat profiel en werd aangenomen. Dank je wel, 
Roel, voor de unieke kans die je mij geboden hebt. 

Onder de bezielende begeleiding van mijn co-promotor Gerhard Smid ging ik 
aan de gang. Gerhard heeft mij geïntroduceerd in de wereld van sociaal onder-
zoek, van leren en veranderen en mij het onderzoeksvak geleerd. De oneindige 
stroom met kritische reflecties, kennis, boeken inzichten en artikelen is tot 
op de dag van vandaag niet opgehouden. Veel dank daarvoor Gerhard. 

Als je wilt leren hoe je een proefschrift moet schrijven is er geen betere 
 promotor dan Jaap Boonstra denkbaar. Jaap lijnt uit, trekt rode draden, 
zoekt de scherpte, maakt verbindingen, daagt je uit en zoekt de energie. Het 
schrijven van een proefschrift is met zo’n begeleiding eerder een feest dan 
een worsteling.

Veel heb ik ook gehad aan Katrien Termeer, die onverstoorbaar en eigen- 
zinnig haar pad trok en mij de ruimte gaf in onze samenwerking (bij Sioo) om 
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dat ook te doen. Voor de dagelijkse support wil ik mijn collega’s en maatjes 
Heleen Tours en Hennie Dekker bedanken die altijd thuis geven.
Speciale dank voor Saskia Cortlever die de grote klus van het corrigeren op 
zich heeft genomen. En natuurlijk dank ik Rosemarie Boers, die in de zijlijn 
altijd klaar staat. Brechtje Kessener wil ik danken voor haar scherpe inzichten 
die mij vooral in de beginfase erg hebben geholpen. Daarna zijn we elkaar op 
dit punt een beetje uit het oog verloren. Maar er komt vast weer een nieuwe 
gelegenheid voor professionele uitwisseling. Ook de andere Sioo collega’s 
dank ik voor de interesse die zij hebben getoond.

Yolande Witman, die ook één dezer dagen promoveert, was mijn studie- 
genoot. We gingen steeds gelijk op. Soms lag zij weer iets voor en dan ik weer. 
We hebben veel aan elkaar gehad. Het lag voor de hand dat zij mijn paranimf 
moest worden. 

Dochter Ruth is de andere paranimf. Zij staat dus letterlijk naast mij. Of zij de 
kunst van het studeren heeft afgekeken weet je natuurlijk nooit zeker. Maar 
dat zij een tovenaarsleerling blijkt te zijn, staat buiten kijf. En wat een feest 
om met je dochter over je promotieonderzoek te kunnen praten!

Met plezier denk ik terug aan de bijeenkomsten van ons onderzoeksgroepje: 
Yolande Witman, Renate Werkman, Isolde van Roekel-Kolkhuis Tanke en 
Elsbeth Reitsma. Ondertussen zijn we bijna allemaal gepromoveerd, maar we 
gaan gewoon door. Er ligt genoeg!

In het praktijkonderzoek heb ik het geluk gehad om John Grin te ontmoeten. 
Het onderzoekstraject bij InnovatieNetwerk Groene Ruimte Agrocluster naar 
werkwijzen in systeeminnovatie dat we samen deden was een prachtig proces. 
Met John schreef ik mijn eerste boek. Ik hoop dat we in de toekomst elkaar 
nog vaak tegenkomen. 

Ook de opdrachtgever InnovatieNetwerk, vertegenwoordigd in de persoon 
van Gertjan Fonk, wil ik bedanken. Voor goed opdrachtgeverschap, kameraad-
schap en betrokkenheid bij het proefschrift waarin InnovatieNetwerk een van 
de veldstudies is. 

Michiel van Lith en Conny Brakel van het Firmament, veel dank voor de 
prachtige vormgeving. Laat iedereen zelf maar kijken!

Mijn ouders en schoonouders dank ik voor al hun betrokkenheid en interesse.
Op de achtergrond, familie en vrienden. De momenten van aandacht die zij 
hebben gehad voor mijn onderzoek heb ik zeer gewaardeerd. En wanneer dat 
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niet zo was, was juist dat heel prettig, om de zinnen te verzetten en de wereld 
weer even in andere verhoudingen te kunnen zien. 

Het ACM kernteam wil ik hier apart noemen: Hans, Rob, Ineke en Sandra. 
Jullie collegialiteit en scherpte gecombineerd met vriendschappelijkheid in 
het Masterprogramma Advanced Change Methodologies  vormen een goed 
klimaat om aan een proefschrift te werken.

Alle ACM-ers, het zijn er met de nieuwe groep mee bijna 80! Veel dank voor 
jullie aandacht en belangstelling.

Graag dank ik Nico Zwart, voor de prachtige verhalen over de kunstwereld. 

Van de Bloemenveiling dank ik Lisette, Loek, Mirella, Erik en Erik, Joost, 
Sander, Ina, Peter en Peter, Liesbeth, Wim, John, Gertrud , Elizabeth, Kristie, 
Peter, Hans en Annette.
Van het Adviesbureau, dank ik Annelies, Rob, Jos, Cornelie, Raoel, Goof, Rob, 
Jaap en Paul.
Van InnovatieNetwerk dank ik Henk en Henk, Ger, Gertjan, Nico, Hans, Jan, 
Nanco en Mathieu.

Het laatste dankwoord gaat uit naar mijn man Johannes, de meest toe-
gewijde, de meest kritische en de liefste. 

Arienne van Staveren, april 2007
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Inleiding

Dit boek gaat over leren samenwerken in grensoverschrijdende vraagstukken. 
Het is geschreven voor mensen in organisaties die werken aan verandering 
of vernieuwing. Voor verandering of vernieuwing zijn nieuwe invalshoeken, 
nieuwe denkwijzen en nieuwe aanpakken nodig. Om tot die nieuwe invals-
hoeken, denkwijzen en aanpakken te komen zijn verbindingen nodig met 
andere mensen uit andere professionele werelden, met andere ervaringen en 
met andere disciplines. 
Dat is niet eenvoudig. Samenwerken is op zichzelf lastig genoeg. En samen-
werken met mensen uit werelden die je niet kent, met andere opvattingen, 
denkbeelden en werkwijzen is nog een stuk lastiger. 

Grensoverschrijdend samenwerken vraagt veel van mensen. Het begint met 
het vinden van de juiste mensen. Hoe ga je een samenwerking aan? En wat 
als je tot elkaar veroordeeld bent? Of als je juist niet tot elkaar veroordeeld 
bent? Hoe kom je dan tot een werkzame overeenkomst? Hoe ga je om met de 
verschillen? Iedereen kent wel voorbeelden van vastgelopen samenwerkingen, 
omdat het ‘niet botert’, omdat er botsingen ontstaan tussen culturen, omdat 
er conflicten tussen verschillende partijen oplaaien, of omdat samenwerkingen 
gewoon niet op gang komen. In dit boek kijk ik wat er voor nodig is om te 
zorgen dat samenwerkingen goed verlopen. Ik heb daarbij de invalshoek van 
diepgaand leren gekozen.

In de studie heb ik geëxperimenteerd met leeromgevingen waarin mensen 
 leren om (beter) samen te werken. Doel was om te komen tot een leidraad 
voor de ontwikkeling van leeromgevingen voor leren samenwerken bij 
 veranderen en innoveren. Een leidraad is opgebouwd uit ontwerpprincipes en 
inzichten waarmee je een leeromgeving kunt maken waarin mensen leren om 
samen te werken voorbij hun eigen grenzen. 
Om samen te werken voorbij je eigen grenzen is het bijvoorbeeld nodig om je 
eigen assumpties te onderzoeken, te begrijpen hoe interacties verlopen en te 
zien hoe betekenissen worden gemaakt. En om dat te doen is diepgaand leren 
nodig. 
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Het onderzoek werd gedaan aan de hand van vier leeromgevingen. De eerste 
leeromgeving is een historische studie. De andere drie leeromgevingen zijn 
praktijkstudies die in drie verschillende organisaties plaatsvonden en die 
specifiek voor de betreffende organisatie werden ontwikkeld. Die drie prak-
tijkstudies zijn opgezet als actieonderzoek. Dat wil zeggen dat ik werkende-
weg door het maken van leeromgevingen inzichten verzamelde, die ik direct 
inbracht in de volgende leeromgeving. Bij de ontwikkeling van de leerom-
gevingen zijn naast onderzoeker(s), die tevens de rol van ontwikkelaar en 
begeleider hebben, ook gebruikers betrokken geweest.
Het boek is opgebouwd uit vier delen. Het eerste deel (hoofdstuk 1, 2 en 3) is 
de verkenning van het vraagstuk, het tweede deel is een toelichting op de ge-
bruikte theorie en methode (hoofdstuk 4 en 5), het derde deel is het praktijk-
deel (hoofdstuk 6, 7 en 8). Het laatste deel gaat over conclusie en reflecties. 
Hierin wordt de leidraad toegelicht die het product is van de studie. Hieron-
der geef ik een beknopte omschrijving van de verschillende hoofdstukken.

Het boek begint met een verkenning (hoofdstuk 1). De verkenning bestaat uit 
vijf casestudies, waarin mensen vanuit verschillende werelden en professione-
le achtergronden met elkaar samenwerken. De studies laten zien dat samen-
werken bij veranderen en innoveren lastig is. Of het nu gaat om de integratie 
van politie, brandweer en ambulance of een samenwerking in de wetenschap 
of in de kunstwereld, steeds zie je vergelijkbare patronen en mechanismen. 
Partners zijn onwillig en zeggen de ander niet te begrijpen of hebben andere 
ideeën over de aanpak. Meningsverschillen leiden tot frustratie, vertraging en 
zelfs stagnatie. Andere denkbeelden en andere opvattingen maken het proces 
van veranderen en innoveren moeilijk en zwaar. Veel mensen geven aan te 
willen weten hoe je samenwerken kunt verbeteren.

Grensoverschrijdend samenwerken kan je op verschillende manieren onder-
zoeken. Ik heb grensoverschrijdend samenwerken onderzocht vanuit een 
leerperspectief. De aanname daarbij is dat grensoverschrijdend samenwerken 
altijd een vorm van leren is. De onderzoeksvraag die ik heb geformuleerd is: 
Hoe leren actoren die de zorg hebben voor een veranderproces of innovatietraject 
beter samenwerken en wat is daar voor nodig? Ik koos de theoretische invals-
hoek van organisatieontwikkeling, situationeel leren en de experimenten van 
Kurt Lewin met nieuwe leervormen om de onderzoeksvraag theoretisch af te 
bakenen en te positioneren in het veranderkundig en leertheoretische domein 
(hoofdstuk 2).

De gekozen theoretisch invalshoek heeft een kleurrijke en leerzame histo-
rie. Aan de hand van enkele historische voorbeelden van leeromgevingen 
bespreek ik de ervaringen van de National Training Laboratories en Tavistock 
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Institute of Human Relations. Deze instituten ontwikkelden een aanpak die 
gericht was op het verbeteren van tussenmenselijke verhoudingen en waren 
daarmee de eerste leverancier van een leermethode die bruikbaar lijkt voor 
‘leren samenwerken’. Ik heb deze leermethode de 1e generatie leeromgevin-
gen genoemd. De 1e generatie kan je zien als pionieren. Voor het eerst in de 
geschiedenis werd er op grote schaal geëxperimenteerd met het bouwen van 
leeromgevingen die afweken van het klassieke klaslokaalmodel en het mees-
ter-gezel systeem. De 1e generatie laat zich het beste typeren als een enclave, 
een eiland waarin deelnemers in afzondering van hun dagelijkse bestaan, zich 
kunnen bezinnen en reflecteren op hun gedrag, hun interactie met anderen 
en hun functioneren in een groep of organisatie. De 1e generatie biedt een 
aantal fundamentele inzichten die ik gebruikt heb bij de ontwikkeling van 
volgende generaties leeromgevingen; de praktijkstudies.

De kern in dit onderzoek naar leren samenwerken bij veranderen en innove-
ren is: Fricties zien als mogelijkheden en verschil zien als bron voor vernieuwing. 
De theorieën van sociaal wetenschappers als Argyris, Latour, Engeström, Van 
Dongen en Weick bieden inzichten om het idee van ‘verschil zien als bron 
voor vernieuwing’ te onderbouwen (hoofdstuk 4). Naast theoretische bron-
nen maakt het onderzoek ook gebruik van methodologische bronnen. Het 
onderzoek voert terug naar het sociaal constructionisme, een meervoudige 
werkelijkheidsopvatting. De methodologie die ik gebruikt heb bij het onder-
zoek is baseert zich op onbevangen verkennen (naturalistic inquiry), vierde 
generatie evaluatie (Fourth generation evaluation) en waarderend onderzoe-
ken (appreciative inquiry). Dat zijn onderzoeksmethoden die hun wortels 
hebben in het sociaal constructionisme. 

Het onderzoek naar samenwerken bij veranderen en innoveren werd dus 
uitgevoerd op basis van de verkenningen van hoofdstuk 1, de vraag en sub-
vragen uit hoofdstuk 2, de historische inzichten uit hoofdstuk 3, de theore-
tische bouwstenen uit hoofdstuk 4 en de methodologische uitgangspunten 
uit hoofdstuk 5. Met deze elementen heb ik een onderzoeksdesign gemaakt 
waarmee ik praktijkonderzoek heb gedaan. 

Het praktijkonderzoek bestaat uit drie veldstudies van drie ontwerpen van 
leeromgevingen. De leeromgevingen zijn opeenvolgend en bouwen op elkaar 
door (generaties). Uitgangspunt is dat een leeromgeving situationeel is. Het is 
van wezenlijk belang om in het ontwerp in te spelen op de specifieke setting 
en de problemen. In de verschillende leeromgevingen probeer ik de verbinding 
tussen theorie en praktijk optimaal te maken en inzichten in de praktijk te 
laten werken. Over de generaties heen kom ik tot inzichten in wat wel en wat 
niet werkt, wat lastig blijft, wat je wel en niet moet doen. Elke leeromgeving 



13

heeft een eigen karakteristiek, ingegeven door de aard van het vraagstuk en 
het werkveld. 

De hoofdstukken 5, 6, 7 geven gedetailleerde beschrijvingen van verschillende 
leeromgevingen aan de hand van veldstudies over veranderen en innoveren. 
Hoofdstuk 5 gaat over Bureau Anker, een adviesbureau voor maatschappe-
lijke vraagstukken. Bureau Anker heeft problemen met interdisciplinair 
samenwerken, zowel intern als bij de klant. Hoofdstuk 6 gaat over bloemen-
veiling Giardini. Giardini heeft na een meervoudige fusie te maken gekregen 
met grootschalige veranderingen waarin grensoverschrijdend samenwerken 
noodzakelijk is. Hoofdstuk 7 gaat over InnovatieNetwerk Groene Ruimte en 
Agrocluster, een organisatie die bezig is met grote innovaties in de landbouw 
en de groene ruimte, waarin verschillende partijen betrokken zijn en grens-
overschrijdend samenwerken een kernactiviteit is. 

Ik beschrijf de veldstudies steeds op dezelfde manier. Aan de hand van verha-
len van betrokkenen schets ik het beeld van de veranderingen en innovaties 
waaraan zij werken en de vragen en problemen rondom samenwerken die zij 
tegen komen. Dan volgt een beschrijving van de leeromgeving die ik aan de 
hand van diagnose en mogelijke interventies toesnijd op de specifieke situ-
atie. Elke veldstudie sluit ik af met een evaluatie waarin vragen aan de orde 
komen als: Hoe heeft de leeromgeving uitgewerkt en wat waren werkzame 
bestanddelen?

Het boek eindigt met hoofdstuk 9 waarin ik de onderzoeksvragen beantwoord 
door bevindingen uit de veldstudies bij elkaar te brengen en te categoriseren. 
Daaruit komen enkele opbrengsten voor de theorie, de praktijk en de metho-
dologie voort. De theoretische opbrengst geeft inzicht in de verschillende ge-
neraties leeromgevingen en laat zien wat wel en wat niet werkt. De opbrengst 
voor de praktijk is een leidraad die bestaat uit ontwerpprincipes, ontwerp-
eisen en dynamieken. Deze leidraad is een hulpmiddel om in de praktijk mee 
aan de slag te gaan. De methodologische opbrengst bestaat uit reflecties op 
het gebruik van de methodologie en leidt tot enkele vernieuwende inzichten. 
Het boek eindigt met enkele suggesties voor nieuwe wegen voor onderzoek.

Inleiding
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DEEL 1: VERKENNING VRAAGSTUK

Deel 1: Verkennning vraagstuk
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Is grensoverschrijdend samenwerken 
echt zo lastig?

Een eerste verkenning van de 
problematiek 

In dit hoofdstuk verken ik de activiteit van samenwerken bij innovatie 
en veranderprocessen. In die processen werken mensen vaak samen met 
collega’s uit andere afdelingen, andere organisaties, andere disciplines of 
andere sectoren. Lagen in organisaties krijgen op een andere manier met 
elkaar te maken. Bestaande verhoudingen veranderen of komen onder 
druk te staan. Mensen krijgen te maken met ideeën en opvattingen van 
anderen die zij nog niet kennen. Zij ontmoeten nieuwe mensen die op een 
heel andere manier aankijken tegen dezelfde situatie. Onderstaande ver-
kenningen geven een kijkje in de keuken en vormen de opmaat voor een 
onderzoek naar grensoverschrijdend samenwerken.

1.1	 	Samenwerken	in	non-routine	vraagstukken:	
een	actueel	vraagstuk?

1.1.1 Inleiding
Het is een veel gehoord geluid: samenwerken is lastig. Vooral in onbekende 
situaties waarin mensen te maken krijgen met collega’s die er andere ideeën 
op nahouden, andere doelen en belangen hebben en op een andere manier 
werken. Er ontstaan problemen waardoor processen niet op gang komen, 
vertragen of stagneren. Maar is dit een juiste voorstelling van hoe het wer-
kelijk gaat? Is samenwerken echt zo lastig? En om wat voor problemen gaat 
het dan? Wat gebeurt er tussen medewerkers? Wat betekent samenwerken 
voor het werkproces? Kan het niet juist een voordeel zijn om met mensen 
te werken die andere ideeën hebben? Wat levert dat op aan meerwaarde? Is 
samenwerken iets wat je kunt leren?

Met Organisatieverandering bedoel ik anders handelen van men-

sen waarmee beweging komt in organiseerprocessen. Veranderin-

gen ontstaan door nieuwe verhoudingen tussen mensen of groepen, 

nieuwe ideeën of denkbeelden, andere outputdefinities of nieuwe 

procedures. Volgens het Groot woordenboek der Nederlandse taal 

van Dale is verandering een wijziging, verbetering, een wisseling in 
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mening of gedrag of het anders maken of anders worden (Van Dale, 

1999).

Innovatie zie ik als een specifieke vorm van verandering. Bij innovatie 

spelen nieuwe inzichten en vindingen, op technologisch, sociaal of 

economisch gebied, of een combinatie daarvan, een rol. 

Deze vragen waren voor mij de aanleiding om te gaan kijken hoe samenwer-
kingen in de dagelijkse praktijk verlopen. Dit hoofdstuk is een eerste verken-
ning naar vijf samenwerkingssituaties waarin mensen werken aan verander-
processen. In die situaties ontmoeten zij andere mensen die verschillend 
denken en werken omdat zij een verschillend vak of beroep of functie hebben; 
of omdat zij niet uit dezelfde omgeving of discipline komen; of omdat zij een 
verschillende professionele achtergrond of rol hebben. Het gaat om professio-
nals, mensen die doorgaans hoog opgeleid zijn, verantwoordelijkheid dragen, 
beslissingen moeten nemen en samenwerken met andere professionals die 
verschillende ideeën en werkwijzen hebben. Doel van deze eerste verkenning 
is allereerst een onderkenning van het vraagstuk: kijken óf er een relevant 
vraagstuk ligt voor verder onderzoek. Tweede doel is om inzicht te krijgen 
in de aard van het vraagstuk: hoe zien samenwerkingen tussen mensen uit 
verschillende disciplines, verschillende beroepsgroepen en verschillende lagen 
uit de organisatie eruit? Waar lopen mensen met elkaar tegen aan wanneer 
zij aan innovaties of veranderprocessen werken? Wat vinden zij lastig en 
waarom? Zijn er samenwerkingssituaties die wel goed lopen en wat gebeurt 
er dan? 

Met Professionals bedoel ik mensen die een set aan kennis, kunde 

en vaardigheden hebben verworven in een specifiek vakgebied en 

die voor de toepassing van die kennis verantwoordelijkheid dragen. 

Zij ontwikkelen steeds nieuwe kennis over dat vakgebied en dragen 

deze kennis uit. Professionals weten wat ze niet weten; ze kennen de 

grenzen van hun kunnen.

1.1.2 Verkenning van de problematiek
De verkenning bestaat uit vijf praktijkstudies. Ik licht deze studies in de vol-
gende paragrafen één voor één toe aan de hand van een situatieschets en een 
aantal voorbeelden en citaten. De keuze voor de studies werd ingegeven door 
de behoefte aan variëteit. Het doel was immers niet om zicht te krijgen op 
vraagstukken die spelen binnen één specifiek domein maar om óver verschil-
lende situaties heen te kunnen vaststellen, dat er inderdaad een vraagstuk 
ligt over samenwerken. Door verschillende situaties te onderzoeken, zijn 
patronen te ontdekken en te herkennen. Het gaat om grensoverschrijdend 

01 Is grensoverschrijdend samenwerken echt zo lastig?
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samenwerken. Dat zijn situaties waarin betrokkenen hun vertrouwde wereld 
verlaten. Zij overschrijden de grenzen van de eigen discipline, werkomgeving, 
vakgebied, afdeling, of organisatie om met mensen uit andere werelden samen 
te werken aan iets nieuws: een verandering, een innovatie, een ontwikkeling. 
Betrokkenen kunnen in die situaties niet terugvallen op bestaande routines. 
Niet alleen de uitkomst van deze samenwerkingsprocessen is nieuw, maar ook 
de weg er naar toe. 

De aanpak van de praktijkstudies was als volgt. Ik ben als onderzoeker het 
veld in gegaan met een vermoeden dat er een vraagstuk lag over conflicte-
rende verschillen bij samenwerken, dat herkenbaar is in veel werksituaties. 
Op basis van dat vermoeden heb ik in vijf verschillende situaties zwak 
gestructureerde interviews afgenomen, waarbij het uitgangspunt steeds was: 
eerst maar eens kijken wat mensen vertellen over hun ervaringen in samen-
werkingen. De startvraag bij elk gesprek was: kunt u beschrijven waar u mee 
bezig bent? Wanneer in een gesprek bepaalde zaken niet aan de orde kwamen, 
vroeg ik er ook niet op door. Al vragend en luisterend categoriseerde ik de 
punten die de geïnterviewden naar voren brachten over hun ervaringen van 
samenwerken met anderen. De bevindingen uit de gesprekken koppelde ik 
 terug naar de geïnterviewden. De bevindingen legde ik ook voor aan een aan-
tal collega-onderzoekers. Zij keken naar de zorgvuldigheid van de aanpak van 
de praktijkstudies en gaven enkele suggesties tot aanvulling en precisering. 
De bevindingen hebben uiteindelijk geleid tot vijf kernpunten die de proble-
matiek van grensoverschrijdend samenwerken in beeld lijken te brengen. 
De vijf kernpunten vormen de uitgangspunten voor verder onderzoek naar 
grensoverschrijdend samenwerken. De bevindingen van de praktijkstudies 
zijn ten behoeve van de verkenning van de problematiek van samenwerken 
naderhand geordend aan de hand van deze kernpunten. 

In de volgende paragrafen licht ik vijf praktijkstudies toe. In de eerste prak-
tijkstudie neem ik de lezer mee naar een kunstproject in de openbare ruimte. 
Dan volgt een casus over samenwerking bij de opzet van een nieuw centrum 
voor hemofiliepatiënten. De derde casus gaat over een samenwerking tussen 
arbo-adviseurs en architecten. De vierde casus laat een poging zien van 
sociale wetenschappers samen met biologen en beleidsmakers om weten-
schappelijk onderzoek beleidsrelevant te maken. De laatste casus gaat over 
de samenwerking tussen Politie, Brandweer en Ambulance. Per casus geef ik 
een korte situatieschets om duidelijk te maken wat de casus inhoudt en wat 
de setting is. Vervolgens geef ik een voorbeeld uit de casus aan de hand van 
een of enkele citaten. Dan volgt een korte duiding van de bevindingen in die 
specifieke casus aan de hand van de kernpunten. Nadat alle praktijksituaties 
aan bod zijn gekomen volgt een nadere beschouwing waarin ik dieper in ga op 
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de kernpunten die de problematiek van grensoverschrijdend samenwerken 
schetsen. Ik maak in de beschrijvingen een scherp onderscheid tussen dat-
gene wat uit de verkenning naar voren komt (de taal van de geïnterviewden) 
en de vertaalslag van die bevindingen naar een vaststelling van de problema-
tiek en een agenda voor onderzoek (de taal van de onderzoeker). 

1.2		 	Samenwerkingsperikelen	bij	een		
kunstproject	in	de	openbare	ruimte	

1.2.1 Casusbeschrijving
De eerste casus betreft een kunst-
project in Den Haag. Stichting 
Stroom (Haags centrum beeldende 
kunst), de Stichting Biesieklette 
en de gemeente Den Haag werken 
samen aan de realisatie van een 
groot aantal (nieuwe) fietsen-
stallingen in de stad. Bekende 
beeldend kunstenaars, ontwerpers 
en architecten uit binnen- en 
buitenland worden uitgenodigd 
om voor deze fietsenstallingen de 
bewakershuisjes te ontwerpen. Zo 
ontstaat er een bijzondere serie 
van tien functionele kunstwerken 
in de openbare ruimte, waarvan 
alle inwoners en bezoekers van 
Den Haag gebruik kunnen maken. 
De ontwerpen voor Fiets & Stal 
(zo heet het project) zijn heel 
verschillend van aard: Zij variëren 
van uiterst sobere containers tot 
sciencefictionachtige bouwwerken. 

Voor het project is een tijdelijke 
werkgroep opgericht waarin de 
volgende vertegenwoordigers 
zitten: het gemeentelijk 
 ingenieursbureau, bureau stede-
lijke ontwikkeling (gemeente), de 
afdeling vergunningen (gemeente), 

Kunstenaar: Andrea Blum

Kunstenaar: Joep van Lieshout

Kunstenaar: John Körmeling
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het bureau kunst in de openbare ruimte (Stroom, Haags centrum Beeldende 
Kunst), de directeur van Stichting Biesieklette en een projectleider ruimte-
lijke ordening (gemeente). Daarnaast zijn betrokken: kunstenaars uit binnen- 
en buitenland, aannemers, externe bureaus die het bouwproces begeleiden, 
de welstandcommissie, bouw en woningtoezicht, de kabeldienst van de 
gemeente, werknemers van Biesieklette (dat zijn herintreders in de samen-
leving zoals ex-drugsgebruikers en ex-gedetineerden) en de gebruikers van de 
fietsenstalling. De doorlooptijd van het project is 3,5 jaar. In de navolgende 
paragrafen beschrijf ik een aantal situaties uit het project die iets vertellen 
over de samenwerking tussen verschillende betrokkenen. De fragmenten 
 komen uit een gesprek met de projectleider van de kunstinstelling. Je kunt 
hem zien als een intermediair tussen de kunstenaar en de andere partijen. 
Zijn rol is cruciaal voor het verloop van het project. Zijn doel is: zorgen dat 
de huisjes er komen op een manier die recht doet aan alle partijen. Het is 
zijn taak om de belangen van de kunstenaar te verdedigen, maar het is ook 
zijn taak om de relaties met de andere spelers goed te houden met het oog op 
projecten die gaan komen. 

Het eerste fragment laat zien dat verschillende partijen verschillende namen 
gebruiken voor de deelprojecten. Dat is op zich geen probleem, maar wat wel 
opvalt is dat niemand het in de gaten heeft behalve de projectleider zelf, die 
zich er zeer over verbaast.

…“Wat mij dus heel erg opviel was als er gesproken werd over die huis-
jes (de beheerdershuisjes) dan hadden zij (de gemeente) het over het 
Savornin Lohmanplein. Of eh ze zeiden ook kajé plein waarvan ik he-
lemaal niet begreep waar ze het over hadden en waarvan ik dacht: 
goh waar moet dat dan zijn en dat bleek dan achteraf het Koningin 
Julianaplein te zijn voor het Centraal Station… Maar wij hadden bij 
ieder project een kunstenaar. Dus ik had het over DUM (DUM-Office 
Amsterdam) en zij over kajé plein. Het gekke was dat ik DUM of FAT 
of Hertzch & Page bleef zeggen en zij bleven praten over de Volders-
gracht en Varkensmarkt. Dat viel mij steeds op en toen ik dat een keer 
zei, was niemand van hun het ooit opgevallen terwijl we al anderhalf 
jaar bezig waren. Dat vond ik wel zo opmerkelijk en daar heb ik dus 
over nagedacht weetje wel, dat mensen zo lang met elkaar kunnen 
zitten praten over hetzelfde terwijl ze er hele andere benamingen voor 
gebruiken. Dat is toch zo merkwaardig.”...

Het tweede fragment gaat in op wat er fout is gegaan met één van de huisjes. 
De huisjes zijn functionele kunstwerken. In onderstaand voorbeeld wordt 
zichtbaar hoe het kunstwerk (hier het concept van de kunstenaar) en het 
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‘functionele’ volledig tegenover elkaar komen te staan. De toekomstige 
 gebruiker (de bewaker van de fietsenstalling) gaat niet achter een loketje 
 zitten, maar dat is wel nodig om het concept te ‘laten werken’. 

…“Nu zijn er dingen fout gegaan want we zitten met een nasleep van 
het huisje van Blum (…) Wat is er fout gegaan? Heel belangrijk voor 
de kunstenaar is: je hebt de fietsenstalling, je hebt de openbare ruimte, 
dan heb je dat huisje met een loketje erin. Dat loketje is de overgang 
van openbaar naar semi-openbaar. (…) Ik vertel het zoals zij (de kun-
stenaar) het vertelt en vraag me niet wat ik er van vind. Maar voor de 
stichting Biesieklette is het werkelijk verboden om een kaartje door 
een loket te geven. Biesieklette wil van zijn mensen dat ze hun huisje 
uit komen, dat ze naar de mensen toe komen en ze keurig netjes groe-
ten, een kaartje geven en afrekenen. Die wil dat er contact is. Twee 
volkomen tegenstrijdige belangen. Biesieklette wilde in dat glas hele-
maal geen luikje en voor de kunstenaar was het van levensbelang. Voor 
het concept... Dat concept was dus: openbaar - semi-openbaar -privé. 
Maar er is wat mis gegaan. De kunstenaar heeft wat gemakzuchtig 
de tekening laten passeren waardoor de tafel die zij 92 cm hoog wilde 
hebben 73 cm hoog werd omdat dat standaardhoogte is…. Waarbij, en 
dat vind ik echt om je kapot te lachen, dat huisje nu 3m50 hoog is 
geworden in plaats van 2,50 m. Zij heeft dat niet goed gecheckt. Zo 
staat het er nu ook. Fantastisch! Daarvan zegt ze: “Okay, dat is mijn 
fout, dat hoeven we dan niet te veranderen, maar dat luikje moet er 
in”. En er zit zúlk dik glas in dat huisje, zij wil per se dat dat loket er in 
komt. Maar het mag niet gebruikt worden door Biesieklette . Maar dat 
maakt niet uit voor haar. Dat is ontzettend inconsequent van haar.”…

Het fragment maakt ook een cultuurverschil duidelijk. De kunstenaar is 
Amerikaans en heeft een specifiek beeld van een bewaker van een fietsenstal-
ling. Dat is in haar beeld iemand die achter een loketje zit. Dat beeld heeft 
zij gebruikt als uitgangspunt van haar concept. Het misverstand is terug te 
voeren op een cultureel verschil. In het derde fragment is er een gelijksoortige 
situatie. Ook hier is de kunstenaar niet tevreden met de wijze waarop het 
huisje uiteindelijk is uitgevoerd. Het gaat hier niet om het inhoudelijke aspect 
van het probleem, maar om de manier waarop de projectleider kunst in open-
bare ruimte (hier de ik-figuur) de situatie probeert op te lossen. 

…“Stond ik afgelopen maandag op de boulevard eerst met de uitvoerder 
en later met de kunstenaar en die uitvoerder zei: ik doe er niets meer 
aan hoor. De kunstenaar zei: ik accepteer het niet zo. Ik zei: we moeten 
er uit zien te komen. Stonden ze allebei stoer te doen op afstand, toen 
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bracht ik ze bij elkaar en zei ik: you have to talk about it, you have to 
make a decision today. En toen moesten ze wel met elkaar praten en 
dat hele verhaal zwakte binnen een mum van tijd af. Dat was wel een 
goeie actie, om ze bij elkaar te zetten. Ik dacht: ze zijn eruit en die 
kunstenaar vloog terug naar Londen met Easy-jet. Kreeg ik vandaag 
een email waarin ie zegt dat ie er toch niet zo blij mee is, begint het 
verhaal van voren af aan.”…

Het vijfde fragment pakt door op het vierde fragment en laat de onderlig-
gende overwegingen zien van de projectleider kunst in openbare ruimte.

…“Ik kan me vaak in dingen verplaatsen. Ik sta bijvoorbeeld iets te 
verdedigen op Scheveningen, terwijl ik zelf vind dat het prima is uitge-
voerd. Toch verdedig ik die kunstenaar, want ik werk bij Stroom. Dus 
ik verdedig de kunstenaar tegen wat ik er zelf van vind in. Want die 
kunstenaar hoort bij de organisatie die ik vertegenwoordig. Temeer, 
als ik dat niet zo consequent zou doen, word ik gelijk opgevreten door 
de rest.”…

Tot slot een zesde fragment dat laat zien dat humor soms erg effectief is om 
spanning weg te nemen en toch met alle partijen in gesprek te blijven. Onder-
staand een voorbeeld:

…“Degene waar ik het meest contact mee had van de gemeente werd 
van het project afgehaald en toen werd er een meneer geparachuteerd 
waar ik daverende ruzies mee heb. Want die zegt tegen mij: als die 
Körmeling (kunstenaar) de volgende keer nou nog zijn tekeningen niet 
klaar heeft dan gaat het project niet door. Toen heb ik tegen hem ge-
zegd van: jij hebt nog steeds niet in de gaten dat een creatief proces 
een heel ander proces is dan stempeltjes zetten op het stadhuis. Hij 
zat helemaal te stuiteren die vent, maar moest er ook om lachen….
Ik heb John Körmeling achterna gezeten en gezegd: John wat er nou 
toch gebeurd is, laat me niet voor joker zitten want ze schrappen zo 
het hele project… Wat denk je de eerste volgende vergadering?… geen 
tekeningen!... Zat ik voor joker aan die tafel! Ik denk wat moet ik nu. 
Dus ik zei, okay schiet me maar neer. Ze zijn er niet, die tekeningen. 
Daar moest ie weer om lachen, die kerel.”… 

1.2.2 Bevindingen
Deze zes fragmenten zijn een willekeurige greep van incidenten en lastige 
situaties uit een samenwerkingsproject. Aan de hand van de kernbegrippen 
staan hieronder noties die uit de praktijkstudie naar voren kwamen
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Manifestatie problematiek:
•  Praten over hetzelfde met verschillende woorden. Voor het project gebruikt de 

kunstinstelling andere benamingen dan de gemeente.
•  Schipperen tussen controle en vertrouwen. Steeds maakt de projectleider de 

afweging: is het beter om er boven op te zitten of om het over te laten
•  Concept en functie bijten elkaar. Er zijn dingen fout gegaan bij het huisje van 

Blum. De kunstenaar houdt vast aan een concept dat niet aansluit bij de 
manier waarop het huisje gebruikt gaat worden.

•  Culturele verschillen zorgen voor problemen. Het concept van het huisje van 
Blum is gebaseerd op een Amerikaanse realiteit (de rol van de beheerder) die 
niet overeenkomt met de situatie in Nederland. 

•  Loyaliteit aan eigen organisatie hindert samenwerking. De projectleider kampt 
met de vraag: Moet je loyaal blijven aan de organisatie die je vertegenwoor-
digt of ga je uit van wat je er zelf van vindt? 

Herkomst problematiek:
•  Verschil in duiding proces. Het verschil in duiding wordt in het gesprek 

geïllustreerd met de uitspraak die de projectleider doet tegen de man van de 
gemeente: “Jij hebt nog steeds niet in de gaten dat een creatief proces een heel 
ander proces is dan stempeltjes zetten op het stadhuis.” Met die uitspraak doet 
hij tegelijkertijd een interventie, omdat hij gebruik maakt van humor om de 
situatie te redden.

•  Overlevingsstrategie hindert samenwerking. “Als ik dat niet consequent zou doen, 
word ik gelijk opgevreten door de rest”. De projectleider bedoelt hiermee dat 
hij moet staan voor zijn organisatie en voor de kunstenaars die op uitnodi-
ging van zijn organisatie meewerken. Ook al is hij het er niet altijd mee eens. 

Fasering in de problematiek:
•  Resultaat en proces bijten elkaar. De kunstenaar is gericht op het eindresul-

taat en niet op het proces. Wat voor de kunstenaar telt, is wat de kunst-
wereld er van vindt. Dat het concept inhoudelijk anders uitpakt (en in de 
praktijk niet werkt) is minder relevant, als het concept theoretisch maar 
overeind blijft.

Zaken die van invloed zijn:
•  De rol van geld heeft een negatieve invloed. Geld en vooral de omgang met geld, 

speelt een grote rol in een samenwerkingsproces. In dit voorbeeld is er een 
budget per deelproject. In de ogen van de kunstinstelling is dat geld bedoeld 
voor de kunstenaar en de uitvoering van het project. De gemeente brengt 
elke uur in rekening dat een medewerker besteedt. Daar zijn geen heldere 
afspraken over. Daardoor ontstaat ongenoegen bij de kunstinstelling die het 
budget steeds kleiner ziet worden door overhead. 
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1.3		 	Opzet	van	een	nieuw	centrum	voor	
hemofiliepatiënten

1.3.1 casusbeschrijving
Deze tweede casus betreft een innovatievraagstuk. Het gaat om de integra-
tie van IT-technologie bij de ontwikkeling van een nieuw behandelcentrum 
voor hemofiliepatiënten. Naast nieuwe technologische inzichten spelen ook 
nieuwe medische inzichten en nieuwe regels vanuit het ministerie Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport (VWS) een rol. 

De setting is een academisch ziekenhuis. Voor de innovatie is een innovatie-
team samengesteld bestaande uit onderzoekers, managers en ICT-specialis-
ten. Ook de medisch specialisten zijn bij de innovatie betrokken. Aanleiding 
voor de innovatie is dat het Ministerie voor Volksgezondheid een nieuwe 
norm heeft vastgelegd over de behandeling van hemofilie. Kern van de norm 
is dat de activiteiten van verschillende behandelaars beter op elkaar moeten 
worden afgestemd. ICT kan daarin een bijdrage leveren.

Er zijn twee zaken waarin hemofiliepatiënten zich onderscheiden van andere 
patiënten. Het eerste punt betreft de veelheid van verschillende behande-
laars waarmee hemofiliepatiënten te maken hebben. In de praktijk heeft de 
patiënt vooral te maken met de internist-hematoloog en de verpleegkundige. 
Die hebben het directe contact met de patiënt. Maar daarnaast zijn er veel 
verschillende medische specialisten in beeld, door de vele bijverschijnselen 
die de ziekte met zich meebrengt, zoals tandheelkundigen, fysiotherapeuten 
en virologen. Hemofilie is een erfelijk overdraagbare ziekte. Dat betekent dat 
er een medisch psycholoog nodig is, omdat ouders zich vaak schuldig voelen. 
Of er zijn gewrichtsproblemen als gevolg van de ziekte en dan is er een ortho-
peed nodig. Er is een hele groep medische professionals om de patiënt heen 
in het model van behandeling. Omdat er maar een kleine patiëntengroep is 
(1500 in Nederland), is het lastig om deze professionals bij elkaar te krijgen.
Er is geen team maar een aggregaat van behandelaars. Daarom wil het zieken-
huis het behandelcentrum een centrale rol geven. Het is van belang dat er 
zowel fysiek, sociaal, als mentaal een plek komt voor deze ziekte. Zo’n behan-
delcentrum moet gaan leven. Dan krijgen de behandelaren er verbinding 
mee. Maar hoe kunnen professionals samenwerken zonder dat ze regelmatig 
bijeenkomen? Want dat is nog een ander probleem. De behandelaren kennen 
elkaar onderling niet en fysiek bijeenkomen is tijdrovend. Daardoor is er veel 
miscommunicatie over medische problemen. Er is geen afstemming. Een eer-
ste stap op weg in de goede richting is het invoeren van een spreekuur voor 
hemofiliepatiënten. Dan is er een aantal patiënten bij elkaar. Deze patiënten 
zijn daarmee beter planbaar voor verschillende medische disciplines. 
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Het tweede punt dat typerend is voor hemofiliepatiënten is dat zij vooral 
zichzelf behandelen. De medische zorg en (ervarings)kennis over de ziekte 
zijn daarmee voor een groot deel bij patiënten zelf komen te liggen. Er is 
echter slecht zicht op deze zelfhulp. Om daar zicht op te krijgen (dat is nodig 
om de behandeling te verbeteren) kunnen communicatiemiddelen worden 
gebruikt, zoals een digitaal logboekje waarmee patiënten hun toediening- 
gegevens kunnen mailen naar behandelaars. 
Een bijkomend probleem is dat patiënten zelf geen idee hebben dat er een 
probleem is. Er is wel een patiëntenvereniging. De werkgroep bekijkt nu hoe 
deze vereniging een rol kan spelen in de versterking van de relatie tussen 
patiënten en behandelaars. Om een idee te geven hoe de betrokkenen in de 
situatie staan, volgen hieronder enkele fragmenten uit een interview. De 
geïnterviewde maakt deel uit van het innovatieteam dat zich bezig houdt met 
de opzet van een nieuw centrum voor hemofiliepatiënten en de rol van ICT bij 
een integrale behandeling.

…“Ik houd mij bezig met hoe je ICT-ontwikkeling en management-
verandering samen kunt brengen vanuit onvrede over de inzet van 
ICT-applicaties in de zorg. IT wordt altijd gezien of vanuit medisch 
werk of vanuit techniek, maar nooit vanuit alle twee. Vijftig procent 
IT-applicaties in de zorg is mislukt. Het probleem is dat modellen niet 
aansluiten bij werkpraktijken.”…

Om zijn werk te kunnen doen is het van belang te weten wat een behandel-
centrum eigenlijk is. De geïnterviewde krijgt te maken met verschillende 
beelden:

…“Ik ben eerst eens gaan kijken wat het behandelcentrum volgens 
verschillende professionals was. Dat verschilde enorm. Waar hadden 
mensen het over wanneer ze het over een behandelcentrum hadden? 
Over wat ze doen en wat ze vinden dat het is en over wat ze vinden 
dat het zou moeten zijn. Het is een politiek getinte setting, waarin 
iedereen zijn eigen belang centraal stelt. De internist wil zijn eigen 
centrum. Het hoofd poli wil volledige integratie in het ziekenhuis. Als 
ik ICT-applicaties ga ontwikkelen, ga ik daarmee bepaalde realiteiten 
ondersteunen en bepaalde realiteiten ga ik uitsluiten. Dan kun je na-
tuurlijk een keuze maken en je verbinden aan één van de visies. Maar 
ik heb zelf zoiets van: ik kan niet met fundamentele ICT-ontwikkelin-
gen komen als die indruisen tegen hele sterke meningen over waar het 
heen moet met dat centrum. Dat is nogal basaal. Het liep zo uiteen. 
Wat willen ze nou met dat centrum?“…
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De rol die de geïnterviewde voor zich zelf ziet, is het overbruggen van de 
disciplinaire kokers met behulp van ICT:

…“Eén van de dingen die je in beweging zet, kan dan uit de technologie 
komen. Het is niet zo dat ik één van de visies kan kiezen en daar een 
technologie op los laat. Technologie heeft zijn eigen onvoorspelbaar-
heid en weerbarstigheid als omgevingfactor die van invloed is op de 
 situatie. Ik zie het (technologie) als een agent. Het beïnvloedt heel 
sterk de samenwerking. Het doorkruist de kokers waar de behandelaars 
in zitten en schept een handelingsruimte waarin een samenwerking 
mogelijk kan zijn. Dat heeft wel implicaties voor de voorspelbaarheid 
van je verandertraject. Dat is nauwelijks meer te voorspellen.”…

Bovenstaande citaten geven een beeld van de complexiteit van het innovatie-
vraagstuk in termen van samenwerken. In de volgende paragraaf kom ik te 
spreken over de bevindingen van deze praktijkstudie.

1.3.2 Bevindingen
De bevindingen uit deze praktijkstudie staan hieronder geordend aan de 
hand van de kernpunten. Sommige bevindingen voeren terug op dit fragment, 
andere bevindingen verwijzen naar andere interviewfragmenten.

Manifestatie van de problematiek:
•  Verschil in betekenis van samenwerken. Samenwerken heeft in deze casus ver-

schillende betekenissen: met elkaar werken, maar ook: allebei aan het zelfde 
werken (aan de patiënt met hemofilie), maar dan niet mét elkaar en zelfs 
niet in afstemming met elkaar (behandelaars kennen elkaar vaak niet eens).

•  Twee niveaus van samenwerken lopen door elkaar. samenwerken in het 
veranderproces en samenwerken in het going-on proces. In dit interview is 
er sprake van samenwerken op twee niveaus. Ten eerste wordt er samen-
gewerkt in een on-going situatie (de behandeling van hemofilie). Mede 
uit de onmogelijkheid om naar tevredenheid invulling te geven aan deze 
dagelijkse samenwerking ontstaat een vraag naar verandering (een nieuw 
centrum). Deze behoefte aan verandering wordt ook ingegeven door nieuwe 
regelgeving. Het tweede niveau betreft de tijdelijke samenwerking voor de 
ontwikkeling van het nieuwe behandelcentrum. In de praktijk lopen deze 
twee niveaus van samenwerken door elkaar. Dat maakt het extra gecompli-
ceerd om problemen te ontrafelen. Het door elkaar lopen van deze niveaus 
is een probleem in zichzelf.

•  Botsende werkpraktijken. Samenwerken betekent bepaalde realiteiten samen 
insluiten en bepaalde realiteiten samen uitsluiten. Wanneer specialisten 
niet samenwerken, ontstaan er werkpraktijken die niet op elkaar aansluiten.
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•  Complexiteit wordt niet onderkend. Samenwerken is zowel een fysieke, men-
tale, sociale als organisatorische activiteit. Naast fysiek aanwezig zijn, is het 
geven van commitment aan samenwerken van belang, maar ook bijvoor-
beeld het onderkennen van de sociale betekenis van samenwerken. In deze 
casus zien sommige betrokkenen samenwerken puur als organisatorisch 
probleem, dat ze met wat intelligent regelwerk op willen lossen. Dat werkt 
vervolgens niet goed uit.

•  Verschillende beelden over doel. Er zijn veel verschillende beelden over wat 
een behandelcentrum is en waar het met het behandelcentrum naar toe 
moet. Dat zit deels in de taal (nadruk op behandelen of op centrum?), maar 
ook in het belang dat betrokkenen hebben.

Familiefoto van de Engelse Koningin Victoria (1819-1901) op oudere leeftijd, om-

geven door haar talrijke nageslacht. Zij had zelf vijf dochters en vier zonen. In 

haar familie dook ineens hemofilie A op. De zogenaamde ‘koninklijke ziekte’ ver-

spreidde zich, via haar afstammelingen, over veel andere koninklijke families in 

Europa: De Victoriaanse erfenis Zij zelf schreef het toe aan een mindere kwaliteit 

van het bloed van de Engelse koninklijke familie, met hun blonde haar en blauwe 

ogen. Ze schreef aan haar oudste dochter Vicky (zelf niet draagster) “I do wish 

one could find some more black eyed Princes and Princesses for our children! I 

can’t help thinking what dear Papa said -- that it was in fact when there was some 

little imperfection in the pure Royal descent that some fresh blood was infused... 

For that constant fair hair and blue eyes makes the blood so lymphatic... it is not 

as trivial as you may think, for darling Papa -- often with vehemence said: We 

must have some strong blood.”



28

01

Zonder wrijving geen glans - A. van Staveren

Herkomst problematiek:
•  Botsende kennisdomeinen. IT wordt door de meeste betrokkenen gezien als 

ondersteuning van iets specifieks. Het wordt niet gezien als een agent die 
van betekenis kan zijn voor het proces van samenwerken. De geïnterviewde 
ziet gebruik van IT als een mogelijkheid om kokers van disciplines te door-
kruisen.

Zaken die van invloed zijn:
•  Gezamenlijke identiteit ontbreekt. De identiteit van het centrale ontmoe-

tingspunt wordt genoemd om binding te maken: ‘Het moet gaan leven’.
•  Botsen eigen belang en politiek belang. De opvattingen die iemand heeft 

vanuit zijn professionele achtergrond (hier de IT-specialist) botst met de 
opvattingen die zijn opdrachtgever, organisatie of werkgemeenschap heeft.

•  Er is geen gemeenschappelijke (maatschappelijke) onderkenning van het pro-
bleem. Het is niet voor alle betrokkenen duidelijk wat de noodzaak is voor 
deze innovatie. Nieuwe regelgeving vanuit het ministerie wordt niet als 
noodzaak ervaren.

•  Geografische barrière. De frequentie waarin betrokkenen elkaar zien, is veel 
te laag. Er ontstaat geen team, het blijft een aggregaat van actoren die ieder 
hun eigen ‘ding’ doen.

1.4		 	Samenwerken	tussen	architecten	en		
arbo-adviseurs	

1.4.1 Casusbeschrijving
De situatie betreft een samenwerking waarin iets nieuws ontwikkeld moet 
worden. Het gaat hier om het maken van een nieuw bedrijfsgebouw. Bij het 
maken van een nieuw gebouw zijn onder meer een projectontwikkelaar, de 
toekomstige gebruiker van het gebouw, een architect, een aannemer, verschil-
lende diensten van een gemeente en nog vele anderen betrokken, waaronder 
bijvoorbeeld de arbo-adviseur (een specialist op het gebied van gezondheid 
en werkomstandigheden). In deze verkenning kijk ik naar de samenwerkings-
relatie tussen een arbo-adviseur en een architect. De verkenning begint met 
een toelichting op de relatie tussen arbeidsongeschiktheid en gebouwen. Daar 
begint de betrokkenheid van de arbo-adviseur in een ontwerp/bouwproces.

Eén van de oorzaken die medisch deskundigen aanwijzen voor arbeidsonge-
schiktheid is een ongezonde werkomgeving. Werknemers worden arbeids-
ongeschikt en kunnen in de WAO terecht komen, als de omgeving waarin 
zij werken, niet geschikt is voor het uitvoeren van hun taken. Daarom is er 
tegenwoordig veel aandacht voor de inrichting van de werkplek, zodat in 
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ieder geval de fysieke omgeving in orde is. De overheid heeft daarvoor regels 
en wetten opgesteld en er zijn speciale gezondheidsdiensten (arbodiensten) 
 gekomen die op de naleving van die regels moeten toezien en bedrijven 
hierover moeten adviseren. Sinds het welzijn van werknemers, en daarmee 
de fysieke werkomgeving, zoveel aandacht heeft van de overheid en er arbo-
diensten zijn gekomen, is er ook meer aandacht voor de rol die een architect, 
een aannemer of een ingenieur kan en moet spelen in het creëren van zo’n 
omgeving. Maar de samenwerking tussen deze twee werelden - die van de 
gezondheidszorg en de architectuur - loopt niet erg soepel. 

Dit voorbeeld van samenwerken wordt besproken in een discussie tussen ver-
tegenwoordigers uit beide werelden. Er nemen in totaal tien mensen deel aan 
deze discussie. Centraal staat de vraag: Hoe kunnen architecten samenwerken 
met gezondheidsdeskundigen (arbo-adviseurs) wanneer de opdracht is om 
een bedrijfsruimte te ontwerpen? De discussie maakt deel uit van een congres 
over vraagstukken in de zorg. Hieronder volgt een fragment van een dialoog 
tussen een architect en een arbo-adviseur:

Arbo-adviseur: “De praktijk laat steeds weer zien dat ziekten van 
werknemers vaak worden veroorzaakt door een slechte werkplek. Een 
slechte werkplek kan leiden tot zowel mentale als fysieke klachten. Nu 
er zoveel bouwopgaven liggen voor bedrijfshuisvesting is een belang-
rijk deel van ons werk geworden om er op toe te zien dat de regels 
en voorschriften die er zijn worden toegepast. Daarnaast hebben we 
natuurlijk ook een adviserende rol. Maar de verantwoordelijkheid ligt 
bij degenen die ontwerpen en bouwen. Dat lijkt mij een uitgemaakte 
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zaak. De architect moet zorgen dat hij volgens de wet en de heersende 
normen handelt en dus zorg draagt voor de juiste condities. Toch is 
dat vaak helemaal niet het geval. Als je hoort wat collega’s van mij 
tegen komen.”
Architect: “Condities zijn goede omstandigheden om in te kunnen wer-
ken en wonen. Maar wat we bedoelen met goede omstandigheden ver-
schilt nogal in wat jij vindt en wat ik vind. Bovendien is de richtlijn 
niet helder. De normen die er zijn kun je op zoveel manieren uitleggen. 
En dat is maar goed ook!”
Arbo-adviseur: “Dat mag dan het geval zijn, maar doorgaans moet ik 
constateren dat architecten helemaal niet geïnteresseerd zijn in de 
toekomstige gebruikers van het gebouw. Sterker nog, vaak weten ze 
niet eens wie dat zullen zijn of wat voor soort bedrijf er gaat komen. 
Hoe kan een architect dan weten wat een goede werkomgeving is?”
Architect: “Nu we het toch over condities hebben, ik zal je een voor-
beeld geven over de rol van een arbo-adviseur waar ik mee te ma-
ken kreeg. Het betreft een hygiënespecialist die de transmissie van 
warmte en licht ging bekijken en doorrekenen. Hij liep rond met een 
meetinstrument zonder dat hij oog had voor het effect van het licht, 
de lichtinval en de beleving van ruimte die daar mee te maken heeft. 
Nogal belangrijk lijkt me als je het hebt over een goede omgeving. Een 
ander voorbeeld: ik ben ondertussen al een heel aantal ergonomen te-
gen gekomen die praten over wat een gebouw moet zijn zonder enige 
notie te hebben van de essenties van architectuur. Ergonomen heb-
ben geen idee van bouwen, laat staan van constructie of techniek. Dan 
denk ik: hoezo condities?”
Arbo-adviseur: “Ik heb altijd het gevoel dat ik mijn punt niet kan maken, 
gewoon omdat het jullie architecten niet interesseert. Ik ervaar het als 
pure arrogantie en geen enkel respect voor het werk dat ik doe. Ik krijg 
altijd het gevoel architecten in de weg te zitten en ik word er regelma-
tig van beticht het ontwerp te frustreren. Ze luisteren gewoon niet.”
Architect: “Waarom zou ik steeds luisteren als ik toch al weet wat je mij 
gaat vertellen? Ik word de hele tijd belaagd met vaste regels en nor-
men. Er is helemaal geen dialoog mogelijk, waarmee een interessante 
bijdrage aan het ontwerp geleverd zou kunnen worden.”

1.4.2 Bevindingen
In de dialoog en de discussie die er op volgt, komen de twee werelden nauwe-
lijks dichter bij elkaar. Later in het gesprek (niet in dit fragment) spreken zij 
over oplossen van problemen. Zij stellen met elkaar vast dat er omgangsregels 
zouden moeten komen. Dat noemen zij een ‘eisenpakket’. Verder willen zij 
een georganiseerd overleg om beter met elkaar om te kunnen gaan. Hieronder 
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ga ik niet in op deze oplossingen, maar kijk ik naar wat er in dit gesprek 
gezegd werd (of zichtbaar werd gemaakt) over samenwerken.

Manifestatie van de problematiek: 
•  De basis voor samenwerken ontbreekt. Beide partijen vinden dat er een basis 

voor samenwerken ontbreekt. Dat onderbouwen zij door elkaar verwijten 
te maken. De architect verwijt de arbo-adviseur dat hij te weinig kennis, 
creativiteit en flexibiliteit aan de dag legt om de wettelijke normen en regels 
vrijelijk te interpreteren. De arbo-adviseur verwijt de architect te eigen- 
gereid te zijn, te weinig te luisteren en te weinig bereid te zijn tot samenwer-
ken. Zij verwijten elkaar (en laten dat bovendien ook zien) geen interesse te 
hebben voor elkaars werk. Dat er een noodzaak is tot samenwerken wordt 
maar eenzijdig (door de arbo-adviseur) erkent. De architect ziet geen enkel 
belang in een samenwerking en ervaart de arbo-adviseur als lastpost. De 
arbo-adviseur klaagt en verwijt de architect koppigheid en onwil om samen 
te werken. Hij ervaart de samenwerking als noodzakelijk, maar vervelend.

•  Dezelfde woorden, verschillende betekenissen. De opvattingen wat samen-
werken is verschillen. Voor de architect betekent samenwerken: samen iets 
ontwikkelen en dat is voor hem alleen interessant als er samen iets gemaakt 
wordt, maar dat hij dat samen met een arbo-adviseur zou kunnen doen, 
kan hij nauwelijks geloven. Voor de arbo-adviseur betekent samenwerken: 
afstemmen. Uiteindelijk gaat het hem helemaal niet om het gebouw. Zijn 
opdracht is het terugbrengen van ziekteverzuim.

•  Negatieve ervaringen uit het verleden hinderen de samenwerking. Negatieve 
ervaringen in het verleden lijken op voorhand de samenwerking te larderen 
met vooroordelen.

•  Ontbreken gemeenschappelijke taal. Communicatieproblemen lijken te 
ontstaan door het ontbreken van een gemeenschappelijke taal. Er is een 
verschil in opvatting over wat de functie is van een gebouw. Maar ook over 
wat het woord functie betekent. De taal van architecten is anders dan die 
van de wereld van de gezondheidszorg. Toch gebruiken ze dezelfde woorden 
als: design, condities en functionaliteit hoewel ze er iets verschillends mee 
bedoelen. Architect en arbo-adviseur refereren aan verschillende werelden 
en productiesystemen en geven verschillende betekenissen aan woorden. 

Herkomst problematiek:
•  Onbekend met elkaars vakgebied (natures of expertise). Kennislacunes en taal-

problemen worden versterkt door onduidelijk probleemeigenaarschap en 
onduidelijke procesbegeleiding. In de discussie concluderen de deelnemers 
dat beide werelden te weinig weten van elkaar en geen enkele poging doen 
om aansluiting te zoeken. In veel situaties hebben ze er geen idee van waar 
het werk van de ander uit bestaat. Voorbeelden daarvan zijn: (1) De ergo-
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noom is te weinig voorbereid op specifieke bouwtechnische problemen en 
mogelijkheden waardoor er een verschil ontstaat tussen wat gewenst is en 
wat mogelijk is. (2) De hygiëne specialist heeft geen oog voor de ruimtelijke 
werking van licht. Bovendien blijken beelden van elkaar onjuist te zijn. In 
veel gevallen is er geen enkel idee waar het werk van de ander over gaat.

•  Verschil in de focus op output. De wereld van de architectuur beoordeelt de 
architect op oorspronkelijkheid en kwaliteit van zijn ontwerp. De wereld 
van de arbo-adviseur kijkt naar het effect van de werkplek. Ieder is gericht 
op zijn eigen activiteiten. 

•  Verschil onderliggende waarden. De onderliggende waarden van waaruit de 
architect handelt en van waaruit de arbo-deskundige handelt, verschillen. 
Zo vindt de architect het storend dat er zo weinig flexibiliteit is bij de arbo-
adviseur om met normen en standaarden om te gaan, terwijl de arbeidskun-
dige vindt dat er heldere regels zijn, die je kunt toepassen en respecteren.

Fasering in de problematiek: 
•  Verschil in belang van samenwerken. Het hele vraagstuk rondom samenwer-

ken gaat over hoe de architect en de arbo-deskundige met elkaar aan het 
samenwerken zijn (aard van samenwerken). De arbo-adviseur heeft echter 
een focus op een specifieke output: het gebouw moet ‘gezond’ zijn. Dit 
bepaalt hoe de arbo-adviseur in het proces staat, namelijk outputgericht. De 
architect zegt geen enkel belang te hebben, maar voegt zich in de regels en 
probeert zo min mogelijk ‘last te hebben’van de samenwerking.

Zaken die van invloed zijn:
•  Verschil in afhankelijkheden. Verschillende betrokkenen hebben verschillende 

belangen en afhankelijkheden. Deze zijn doorgaans te herleiden tot de con-
text of setting van de activiteit. Bijvoorbeeld: de samenwerking is opgelegd 
door wet en regelgeving.

1.5		 	Pogingen	van	sociale	wetenschappers	om	
samen	met	biologen	en	beleidsmakers	
wetenschappelijk	onderzoek	
beleidsrelevant	te	maken

1.5.1 Casusbeschrijving
In het onderzoeksinstituut waar deze verkenning plaats vindt, zijn de onder-
zoekers gewend om onderzoek te doen binnen hun eigen discipline. Zonne-
dauwspecialisten bekijken ieder jaar waar en hoe vaak het plantje zonnedauw 
voorkomt in Nederland, bodemspecialisten maken bodemkaarten sinds 1920 
en vogelspecialisten registeren aan de hand van tellingen ieder jaar de trek 
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van vogels. Het instituut heeft, na jarenlang disciplinair onderzoek, nu de 
opdracht gekregen beleidsrelevant te gaan werken. Dat wil zeggen dat het 
onderzoek dat zij doen een duidelijke bijdrage aan vraagstukken in de samen-
leving moet leveren. Het ministerie zegt: “Wat hebben wij er aan om te weten 
hoeveel zeehonden er zijn en hoeveel er dood gaan? De vraag moet zijn: wat 
is er nodig en waarom? En wat doen we eraan? Het gaat om de koppeling 
onderzoek en toepassing”. Dat is een omslag voor de werkpraktijk van de 
onderzoekers. Sociologen, bestuurders en economen spelen opeens een grote 
rol. Zij kunnen immers vertellen welke vraagstukken er zijn. Maar het blijkt 
niet gemakkelijk te zijn om die omslag te maken en discipline overstijgende 
samenwerkingen op gang te brengen. Onderstaande fragmenten zijn ont-
leend aan een interview met een socioloog die gevraagd is om het instituut 
de overgang te laten maken van disciplinair onderzoek naar beleidsrelevant 
onderzoek. 

…“Sommigen afdelingen zijn interngericht. Die zoeken minder naar 
relevantie voor beleid en kijken niet naar de samenleving of de context 
waarin ze onderzoek kunnen doen. De afdeling waar ik zit, heet eco-
logie en samenleving: die streeft die verbinding juist wel na.”… 

Om de koppeling te maken tussen onderzoek en toepassing werd een struc-
tuur ontworpen, waarbij afhankelijk van de vraag, steeds tijdelijke samen-
werkverbanden zouden ontstaan:

…“De nieuwe opzet is een instituut met verschillende afdelingen, 
 gebaseerd op expertise. Eén daarvan is een afdeling die kijkt naar de 
relatie onderzoek en samenleving. Dat is de afdeling waar ik werk. 
Het idee is dat er per onderzoek tijdelijke teams geformuleerd worden, 
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waarvan betrokkenen uit verschillende afdelingen deel uit maken. In 
steeds wisselende samenstellingen dus. In die opzet zijn er geen vaste 
projectteams meer, maar alleen expertafdelingen. Die opzet is sterk 
gedacht vanuit de koppeling tussen onderzoek en toepassing. Die kop-
peling is wat wij beleidsrelevantie noemen.“…

De opzet gaat uit vanuit een marktplaats met een levendige en vrije handel 
tussen vraag en aanbod:

…“De opzet van onze organisatie is een horizontale matrixstructuur. 
Zo heet dat dan. Dat in de projecten de interdiscipline tot uitdrukking 
moet komen. Want dan kun je dus plukken uit 700 mensen letterlijk 
en figuurlijk om de compositie te maken voor een probleem.”…

De multidisciplinaire opzet werkt anders uit dan bedoeld. De marktplaats 
blijkt een archipel van kleine eilanden te zijn met bekende en vertrouwde 
samenwerkingsverbanden. Tussen de eilanden is er nauwelijks contact:

…“De menswetenschappers, de sociologen, de juristen en de economen 
zouden deel uit gaan maken van diezelfde structuur: met eigen exper-
tiseafdelingen. Dit werd allemaal ingezet met de fusie een aantal ja-
ren terug. Maar het gevolg is dat iedereen zijn eigen toko is begonnen 
met informele vaste teams. (…) De praktijk is dat de teams kopieën 
blijken te zijn van vroegere samenwerkingsverbanden met daarin 
weer dezelfde mensen.”…

De opzet lijkt de oude structuur eerder te versterken:

…“Je kunt zeggen het is een instituut binnen een instituut. Als ik dus 
nu op zoek moet naar bepaalde mensen voor de oplossing van een 
bepaald probleem dan kan ik in de teams gaan zoeken op grond van 
het idee dat we ingericht zijn met expertafdelingen. Een afdeling op 
het gebied van vogelonderzoek bijvoorbeeld. Maar met de organisatie- 
verandering heeft iedereen de boodschap door zijn strot geduwd ge-
kregen: Je zal en je moet geïntegreerd werken, je zal en je moet dat 
allemaal kunnen. Dat werkt dus niet. Mensen gaan door zoals ze het 
altijd al deden. Het idee erachter (het idee van een basis van expertaf-
delingen) heeft geen stand gehouden. Mensen gaan hun eigen gang. 
Het zijn kleine onderneminkjes van mensen die bij elkaar zijn gaan 
zitten en hun eigen acquisitietraject uitzetten. Het zijn vaste samen-
werkingsverbanden geworden. (…) het is niet meer interdisciplinair in 
de zin van dat je de frisse blik en het andere kijken hebt.”…
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1.5.2 Bevindingen
Ook hier zijn twee samenwerkingsprocessen tegelijkertijd aan de orde. Het 
veranderproces (de omslag) en het (nieuwe) going-on proces. Er is echter een 
verschil met het eerdere voorbeeld van het hemofiliecentrum. Hier moet de 
nieuwe werkstructuur (het nieuwe going-on proces) het oude vervangen door 

‘het gewoon te gaan doen’. Het veranderproces wordt het nieuwe going-on- 
proces. Tenminste, zo was het bedoeld. Wat je ziet is, dat er een situatie ont-
staat die tussen de oude en de nieuwe structuur in komt te hangen, waar de 
geïnterviewde minder gelukkig mee is. 

Manifestatie van de problematiek:
•  Moeilijk om veranderingen door te voeren. Het veranderproces is niet eigen 

gemaakt door de onderzoekers. De onderzoekers die ‘anders moeten gaan wer-
ken’ ontwikkelen strategieën om te kunnen blijven doen wat ze altijd al deden. 

•  Doel samenwerking wordt niet erkend. Het doel waarop de samenwerking is 
gericht, wordt door degenen die het moeten doen niet gedragen. 

•  Jargon belemmert samenwerken. Het jargon, dat verbonden is aan specifieke 
disciplines, zit samenwerken in de weg. Een voorbeeld dat de geïnterviewde 
aanhaalt, is het woord ‘natuurdoeltypen’: een sociaalwetenschapper weet 
niet wat dat is.

•  Nieuwe werkvormen passen niet in het oude denksysteem. Vormen van onder-
zoek doen, die centraal staan binnen de nieuwe vorm van werken, passen 
niet in het oude denksysteem. In het gesprek refereert de socioloog aan 
argumentsanalyses die zij maakt om aan te tonen hoe een onderzoek kan 
bijdragen aan vraagstukken in de samenleving (beleidsrelevant is). Beleids-
relevant werken vraagt om andere (sociaal – wetenschappelijke) vormen van 
onderzoek doen, waarbij andere expertise nodig is (bijvoorbeeld het doen 
van argumentanalyse of actoranalyse).

•  Mensen horen niet graag dat hoe ze nu werken niet goed is. Problemen ont-
staan omdat medewerkers niet kunnen omgaan met het feit dat een ander 
(hier de sociaalwetenschapper) hen vertelt hoe ze hun werk (datgene waar 
ze expert in zijn) beter kunnen doen (in dit geval: het doen van onderzoek) 
en omdat ze niet weten hoe zij invulling kunnen geven aan die ander manier 
van werken (de kennis ontbreekt!). Merk op dat hier twee niveaus van 
 samenwerken door elkaar lopen: samenwerken om tot een nieuwe werk-
structuur te komen en samenwerken in die nieuwe werkstructuur.

Herkomst problematiek:
•  Historische wortels in het vakgebied belemmeren samenwerking. Iedereen 

heeft zijn eigen onderzoek lopen, dat soms al jaren terug gaat. Er worden 
bijvoorbeeld bodemkaarten gemaakt vanaf 1920. Moet je daar dan opeens 
mee ophouden, omdat dat niet beleidsrelevant zou zijn?
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•  (Verschil in) de betekenis van het doel dat wordt nagestreefd. Wat betekent de 
term beleidsrelevant eigenlijk? Een onderzoek kan uiteindelijk onbedoeld 
beleidsrelevant zijn of een onderzoek kan zo veel tijd nodig hebben dat de 
vraagstukken en het beleid inmiddels zijn veranderd. 

•  Routines bij de professional en routines van de organisatie frustreren samen-
werking. De structuur van de organisatie bestaat uit expertafdelingen die 
intern gericht zijn. Die structuur is niet gemakkelijk te doorbreken. De 
routines zijn lastig te doorbreken. Ze voeren niet alleen terug naar de 
individuele routines van de onderzoeker, maar ook naar waarden die in een 
specifieke discipline verankerd zijn.

•  Opgelegd samenwerken werkt niet. Samenwerken wordt van boven af door de 
strot geduwd: je zal en je moet geïntegreerd werken, maar de onderzoekers 
zijn ‘onbekenden ‘voor elkaar. Samenwerkingen ontstaan niet zomaar, dat 
is een sociaal proces.

•  Onderlinge afspraken verhinderen verandering en belemmeren samenwerken. Er 
zijn veel kleine koninkrijkjes gebaseerd op vaste bestaande samenwerking-
verbanden, waar veel (veronderstelde) belangen worden verdedigd.

Fasering in de problematiek:
•  Nieuwe interdisciplines worden nieuwe kokers en oude routines worden mee- 

genomen in de nieuwe structuur. De betrokkenen bouwen nieuwe routines. 
•  Samenwerking zoeken is moeilijk. Onbekend maakt onzeker: waarom zou ik 

dat avontuur aangaan? Hoe vind je mensen buiten je eigen wereld om mee 
samen te werken en hoe geef je vervolgens invulling aan die samenwerking?

Zaken die van invloed zijn:
•  Acquisitietraject bijt integratieproces (randvoorwaarden zijn niet congruent). 

En dan kijk je als onderzoeker: waar word ik (letterlijk) op afgerekend.
•  Organisatorisch wordt de samenwerking niet goed ondersteund. De vraag is hoe 

kom je tot tijdelijke samenwerkingsverbanden, al de beoogde partners al 
bezet zijn? Hoe opereren teamleiders?

•  Samenwerkingsactiviteit is niet geagendeerd. De verandering (waartoe samen-
werking moet plaatsvinden) is niet als project (financieel) geagendeerd.

1.6		 	Samenwerking	tussen	Politie,	Brandweer	
en	Ambulance	en	het	opzetten	van	een	
integrale	meldkamer

1.6.1 Casusbeschrijving
De casus betreft de integratie van de meldkamers van Politie, Brandweer en 
Ambulance in regio X. Aanleiding is een reeks gebeurtenissen met dramati-
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sche afloop, veroorzaakt door ineffectief en ongecoördineerd handelen van 
de diensten. Er is sprake van onjuiste informatie-uitwisseling, gebrekkige 
communicatie en trage processen. De gebeurtenissen komen in het nieuws en 
onder aandacht van de politiek. Er komt vanuit het ministerie een convenant, 
waarin staat dat de service in het hele land verbeterd dient te worden door 
integratie en afstemming van diensten op regionaal niveau.

Bij het project Regio X zijn betrokken: de hoofden van diensten en verschil-
lende portefeuillehouders van de gemeentes die onder de regio vallen. Het 
project wordt aanvankelijk door het regio-overleg (waarin alle diensten 
vertegenwoordigd zijn) gedefinieerd als een technisch project; de kabels 
voor de meldkamer zijn gelegd en de locatie waar deze integrale meldkamer 
gaat komen, is al vastgesteld. Het regio-overleg stelt een werkgroep aan die 
vervolgens een heldere afgebakende opdracht krijgt: Informeer welk centraal 
systeem je nodig hebt, regel de zaken technisch goed en maak onderling dui-
delijke afspraken. Een van de wethouders (van de grootste gemeente) krijgt 
het vraagstuk op zijn bord en treedt op in deze casus als ‘probleemeigenaar. 
Hij is de voorzitter van de werkgroep. De betrokken partijen realiseren zich 
op dat moment nog onvoldoende dat integratie betekent dat er verschuivin-
gen in posities, functies en geldmiddelen gaan komen. 

Als blijkt dat er weinig van de grond komt, besluit de werkgroep dat er een 
projectorganisatie nodig is, om de integratie daadwerkelijk te laten plaats 
vinden. Een externe, tijdelijke, projectleider wordt voor deze klus aangetrok-
ken; hij krijgt de opdracht om de voorgenomen integratie van werkprocessen 
te vertalen in werkplannen en een projectorganisatie op te tuigen die deze 
werkplannen gaat uitvoeren. 
Contractueel is afgesproken dat, zodra de projectorganisatie op orde is en een 
plan van aanpak is gemaakt, een vaste manager aangesteld zal worden. De 
integratie zou daarmee geregeld zijn. De voorzitter van de werkgroep zegt 
daarover:
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…“Ik ga even terug naar het begin. We hadden die werkgroep, waar ik 
voorzitter van werd. Doel daarvan was om vooral helder en onbetwist 
te maken wat de claim eigenlijk was (de claim die door de overheid met 
een convenant bij de gemeentes was neergelegd) en wat daar natuur-
lijk achter schuil ging aan technische eisen en definities. We hadden 
helemaal geen duidelijk beeld. Wat we hadden, waren een paar verha-
len van deelnemers in de werkgroep en hoe zij het zelf deden. … Daar 
kwam natuurlijk de vraag bij dat het niet door de organisaties zelf 
gedaan kon worden, want die hadden te grote belangen. We gingen 
dus leiding geven aan een projectorganisatie en daarvoor heb ik een 
externe projectleider aangetrokken.”…

De praktijk blijkt weerbarstig. Het integreren van werkprocessen betekent 
een cultuuromslag. De projectleider is in de uitvoeringsfase het leeuwendeel 
van zijn tijd bezig om partijen te betrekken bij de integratie en te betrekken 
op elkaar. Elke instelling heeft een andere definitie van de integrale meld-
kamer. De investering in tijd en mankracht, die nodig is om het project vlot 
te trekken, blijkt een groot struikelblok te zijn: de instellingen kampen met 
een tekort aan personeel, met een tekort aan middelen en met een grote 
druk vanuit de samenleving op andere taken. Kortom, ze hebben nog wel wat 
anders aan hun hoofd. Het project heeft bij een aantal partijen geen enkele 
prioriteit. Voorts is onduidelijk wie nu echt eigenaar van het vraagstuk is 
en lopen de begrote kosten gigantisch op. Tussen de gemeentes en tussen 
de diensten zitten verschillen in prioriteit, status, cultuur en hiërarchie. In 
deze kluwen van instituties gaat de projectleider aan de slag. De projectleider 
krijgt daarbij te maken met, wat hij noemt, ‘onrealistische voorstellingen van 
zaken’. Van hem is het volgende citaat:

…“Het is heel interessant om te zien dat sommige leden van de werk-
groep, ik zou bijna zeggen tegen beter weten in, persisteren in een 
toekomstbeeld wat niet reëel lijkt. Maar wel heel visioenachtig. Een 
visioen in de goede zin van het woord. Een stimulerend toekomst-
beeld. En niet een illusie. Maar dan heb je het bijvoorbeeld over 15 
jaar, waarvan zij denken: het moet binnen twee jaar. Dat is wel een 
complicerende factor.”…

Aanvankelijk is er enthousiasme bij de werkgroep om het vraagstuk op te pak-
ken, in het besef dat er iets moet gebeuren en dat het maar beter goed gedaan 
kan worden. Tot het moment dat de externe projectleider komt, hebben de 
leden van de werkgroep echter niets van de grond gekregen. Hoe komt dat? 
Degenen die zich aanmelden om deel te nemen aan de werkgroep zijn positief 
en zien ook voordelen. Hun enthousiasme is, op het moment dat de project-
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leider aantreedt, echter geheel gefrustreerd door gebrek aan commitment van 
hun organisaties. In de eerste verkennende gesprekken komen de betrokken 
instituten er met elkaar al meteen niet meer uit. Elk van de organisaties heeft 
te maken met onderbezetting, financiële tekorten en capaciteitproblemen. 

…“Ja, ze wilden heel graag maar waren totaal gefrustreerd geraakt op 
de medewerking van de instituties en de ambtelijke apparaten.”…

Er ligt een duidelijke vraag naar een betrokken buitenstaander. Dat wordt de 
externe projectleider.

…“In ieder geval, het werd door deze mensen als geweldig fijn ervaren 
dat er iemand kwam die fris en met energie er tegenaan kon gaan en 
die ook misschien wat meer gewicht in de schaal kon leggen bij mensen 
die wel dingen beloven en het niet leveren.”…

Hoewel het vraagstuk aanvankelijk als technisch wordt gedefinieerd, zijn er 
genoeg aanwijzingen die er in een vroeg stadium al op wijzen dat het vraag-
stuk breder ligt en dat het hier een grensoverschrijdend samenwerkingsvraag-
stuk betreft. De belangen van de betrokken instellingen, de onhelderheid van 
de opdracht, de onduidelijkheid van het eigenaarschap, de rol van de verschil-
lende bestuurslagen (nationaal, regionaal, gemeentelijk): al deze aspecten 
laten zien dat het vraagstuk complex is en dat er geen duidelijke oplossingen 
klaar liggen. De projectleider zegt hierover:

…“Dat vraagstuk heeft een hele tijd op en neer geslingerd. De een 
 bedoelt met integreren aanbrengen van stekkers en kabels voor com-
municatie. De ander bedoelt een arbeidsovereenkomst. Van de ene 
naar het andere uiterste. En dat is de hele tijd op en neer blijven gaan. 
Ik heb dat vraagstuk een heel eind kunnen helpen uitstabiliseren, 
maar er kwamen steeds weer nieuwe mensen die daar hun eigen beel-
den weer over hebben. Dan loopt iedereen er weer mee weg en dan is 
er weer een groepje burgemeesters van aanpalende gemeentes die zo 
hun eigen ideeën hebben over integratie. Nou dat was de vraag. Maak 
er een programma van want het is duidelijk geen project, het is veel 
complexer.”…

De invulling die de projectleider geeft aan zijn opdracht is vierledig:
• Het beschrijven en in beeld brengen van de puzzel 
• Het formeel optuigen van de projectorganisatie 
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…“Ik ben het centrale orgaan projectteam gaan noemen en ik ben de 
toenmalige vertegenwoordigers van al die instellingen bij elkaar gaan 
zetten en heb hen met elkaar laten werken aan het geheel en niet meer 
aan de afzonderlijke delen. Dat betekent dat iedereen gewoon project-
medewerker wordt.”…

• Het creëren van betrokkenheid van partijen op het project

…“Het is een huzarenstukje geweest om überhaupt te komen waar we 
zijn en ik heb persoonlijk nooit exact gelooft in tijdschema en centjes. 
Maar zo werken die dingen vaak. (…) Die tien maanden zijn heel goed 
geweest om de partijen onomkeerbaar bij elkaar te krijgen. Dat lukt 
niet zomaar en de beweging die er uiteindelijk komt, is een goeie. Nou 
en dan zal het wat langer en wat ruwer verlopen, maar het gaat die 
kant op.”…

• Het maken van een plan van aanpak voor de projectorganisatie

…“Wij hebben uiteindelijk een programmaplan gemaakt, dat was wat er 
opgehoest moest worden. Dat programmaplan was een totale paraplu 
van allerlei onderling samenhangende trajecten. Op het personeels-
gebied, op juridische vormgeving van het geheel, huisvesting aspecten, 
technologische aspecten en met de bemensing van werkgroepen en 
subgroepen. Verder een financiële kostenraming. We hebben heel veel 
tijd gestopt in de financiële kant. Ik heb dus niet meegemaakt dat we 
al daadwerkelijk begonnen met werkgroepen die daarmee aan de gang 
gingen. Het product dat ik opleverde was een programmaplan”….

1.6.2 Bevindingen
De projectleider stuurt steeds aan op verbindingen in een veld waar referentie-
kaders op elkaar botsen. Dat loopt als een rode draad door alle activiteiten 
van de projectleider heen. Bij het in beeld krijgen van de puzzel is hij afhan-
kelijk van de verschillende bronnen en invalshoeken op het vraagstuk. Bij 
het bouwen van de projectorganisatie krijgt hij te maken met het aangaan en 
organiseren van samenwerking tussen verschillende disciplines. Het creëren 
van betrokkenheid op de partijen is niets anders dan steeds maar weer kracht 
voor verandering uit de verbinding van de disciplines halen. 

Deze beknopte reconstructie is op basis van een aantal interviews gemaakt. 
In onderstaand overzicht geef ik aan de hand van de kernpunten een over-
zicht van de inzichten die deze casus naar voren heeft gebracht.
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Manifestatie van de problematiek:
•  Het probleem wordt eenzijdig gedefinieerd. Het project wordt gedefinieerd als 

een technisch project. De opdracht die de werkgroep meekrijgt is: Informeer 
welk systeem je nodig hebt en regel de zaken technisch goed. Er is aanvanke-
lijk geen aandacht voor de complexiteit van het vraagstuk. Men ziet niet dat 
het probleem veel breder ligt.

•  Er is geen duidelijke probleemeigenaar. De probleemeigenaar is aangewezen en 
voelt zich niet de eigenaar van het vraagstuk.

•  Onrealistische voorstelling van zaken. Sommige leden van de werkgroep heb-
ben een toekomstbeeld dat niet reëel lijkt. Zij denken aan twee jaar waar de 
projectleider denkt aan 15 jaar.

Herkomst problematiek:
•  Verschil in status, cultuur en hiërarchie. Er is een groot verschil tussen de 

 culturen van Brandweer, Politie en Ambulance. De status en hiërarchie 
spelen een nadrukkelijke rol. 

•  Verschil in prioriteit. Het vraagstuk heeft voor de meeste partijen geen prio-
riteit. Er zijn andere zaken die hun aandacht vragen.

•  Verschillende definities. Elke instelling die betrokken is, blijkt een andere 
definitie te hebben van de integrale meldkamer. Voor de een is integreren 
het leggen van kabels en stekkers voor communicatie. Voor een ander is 
integreren het maken van een arbeidsovereenkomst. 

Zaken die van invloed zijn:
•  Geen goede condities voor verandering. Geen investering in tijd en mankracht 

door betrokken partijen.
•  Vraagstuk van buitenaf benoemd. Het vraagstuk wordt van buitenaf (door het 

ministerie) gedefinieerd en vervolgens regionaal en lokaal weggezet.
•  Interfererende vraagstukken. De betrokken instellingen hebben hele ander 

zaken aan hun hoofd die hun aandacht vragen. Zij kampen met onderbezet-
ting, financiële tekorten en capaciteitsproblemen.

•  Rol van de verschillende bestuurslagen. Op nationaal, regionaal en lokaal 
 niveau zijn er actoren op verschillende manieren bezig met dit vraagstuk. 
De afstemming tussen de lagen is lastig omdat er verschillende belevingen 
zijn van het vraagstuk.

1.7	 		Vijf	kernpunten	als	uitgangspunt	voor	
verder	onderzoek

In de volgende paragrafen sta ik stil bij de kernpunten die ontleend zijn uit 
de bevindingen van bovenstaande studies naar grensoverschrijdend samen-
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werken bij veranderen en innoveren. Ik ga dieper in op deze kernpunten door 
een breinaald door de vijf casestudies te steken, om zo tot een verfijning van 
de kernpunten te komen die de basis zijn voor mogelijke agenda’s voor verder 
onderzoek. 

Kernpunt 1. Grensoverschrijdend samenwerken is een herkenbare, 
relevante en urgente problematiek.
Samenwerken wordt expliciet als vraagstuk benoemd. Geïnterviewden zeggen 
het lastig te vinden om met anderen (die anders denken, kijken en werken) 
samen te werken en geven aan dat samenwerken vaak niet goed gaat. Alle 
 geïnterviewden nemen het woord probleem in de mond. Zij beschrijven situa-
ties die laten zien hoe hun samenwerking leidt tot onbegrip, ruzies, vertraging 
en zelfs stagnatie van het werkproces.De meeste geïnterviewden willen weten 
wat ze in een situatie beter of anders kunnen doen. Opvallend is dat ze nauwe-
lijks over mogelijkheden, voordelen of plezier van samenwerken met anderen 
spreken. Alle onderzochte praktijksituaties maken duidelijk dat veranderen 
en innoveren geen alledaagse activiteiten zijn. Het gaat altijd om situaties 
waarin bestaande routines onder druk komen te staan. Een bijkomend punt 
is dat er doorgaans weinig repertoire, weinig ervaring en weinig kennis is over 
hoe je verandert of innoveert. Betrokkenen geven aan dat samenwerken met 
mensen die andere opvattingen, ideeën en werkwijzen hebben, een relevant 
en urgent vraagstuk is. De volgende punten getuigen daarvan:
1.  Manifestatie van de problematiek. Wanneer je mensen vraagt om samen-

werkingen waarvan zij deel uit maken te beschrijven, komen zij in hun voor-
beelden met aaneenschakelingen van problemen die in elkaar vervlochten 
zijn. 

2.  Herkomst van de problematiek. Veelal zijn conflicten en botsingen terug te 
voeren op verschil in denkwijze, discipline, ervaring of opvatting. 

3.  Fasering in de problematiek. Uit de verhalen van de betrokkenen komt naar 
voren dat niet alleen het samenwerken vaak niet goed gaat, maar dat een 
samenwerking beginnen al vaak problematisch is en dat ook het borgen 
van samenwerken eigen problemen kent.

4.  Zaken die van invloed zijn op de problematiek. Betrokkenen verwijzen (vaak 
onbewust) naar andere invloeden en omgevingsfactoren die een rol spelen 
in het samenwerkingsproces en van invloed zijn voor succes en falen van 
een samenwerking. Een voorbeeld daarvan is de gebrekkige kennis over 
hoe je veranderingsprocessen en innovaties aanjaagt en aanstuurt.

Kernpunt 2. De problematiek van grensoverschrijdend 
samenwerken manifesteert zich als een kluwen van botsingen, 
wrijvingen en conflicten tussen betrokkenen.
De geïnterviewden geven aan dat een belangrijk deel van het veranderproces 
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gebaseerd is op het overwinnen van conflicten die ontstaan door ‘menings-
verschillen’. Deze meningsverschillen zien zij doorgaans als ‘problemen die 
moeten worden opgelost’. In de beschrijvingen en toelichtingen die betrok-
kenen geven van samenwerkingen valt op hoe negatief zij spreken over de 
samenwerking. De interviews zijn gelardeerd met voorbeelden van conflicten, 
botsingen en wrijvingen die als een kluwen in elkaar verstrikt lijken te zijn. 
Op basis van de praktijkstudies kwam ik tot vijf groepen ‘problemen’. 

Verschil in taalgebruik leidt tot communicatieproblemen en conflicten
In alle praktijkstudies zijn er voorbeelden waarin taal(gebruik) leidt tot onge-
wenste situaties. De verschillende beschrijvingen van een behandelcentrum 
of integrale meldkamer zijn daar voorbeelden van. Ook de definitie van ‘wat 
samenwerken is’, verschilt nog al eens. Daardoor ontstaan er verschillende 
verwachtingen die conflictsituaties op kunnen roepen. Mensen praten over 
hetzelfde met verschillende woorden (het voorbeeld van het kunstproject) of 
praten over verschillende dingen met dezelfde woorden. Ook jargon belem-
mert de samenwerking (voorbeeld: het woord natuurdoeltypen bij de casus 
van de sociaal wetenschappers).

Uitvoeren van activiteiten loopt anders dan verwacht
Betrokkenen hebben beelden over de uitvoering van activiteiten die bijdragen 
aan het samenwerkingsproces of die daar deel van uit maken. Vaak blijken 
die beelden niet te kloppen met de wijze waarop het in werkelijkheid gaat. 
Bijvoorbeeld omdat twee niveaus van samenwerken door elkaar lopen (casus 
hemofiliecentrum en casus wetenschappelijke onderzoekers): samenwerken 
in het veranderproces en samenwerken in het dagelijkse (going-on) proces. 
Rollen en functies blijken opeens te conflicteren. Andere zaken die van 
invloed zijn op de uitvoering van activiteiten zijn: loyaliteit aan de eigen orga-
nisatie hindert de uitvoering van het veranderproces (kunstproject); nieuwe 
werkvormen passen niet in het oude denksysteem; oude routines passen niet 
in het veranderproces; werkpraktijken botsen omdat er een ander beroep op 
dezelfde mensen wordt gedaan; concept en uitvoering blijken elkaar te bijten. 
Ook slechte ervaringen uit het verleden kunnen een grote invloed hebben op 
het samenwerkingsproces.

De expertise van verschillende spelers botsen: er zijn verschillende ideeën over 
wat het vraagstuk eigenlijk is
Vaak weten mensen van elkaar niet, of niet goed, wie de anderen zijn, waar 
de anderen mee bezig zijn en wat de anderen kunnen inbrengen. De verander-
situatie vraagt al zoveel van mensen, dat ze geen interesse kunnen opbrengen 
voor elkaars expertise. Of ze zijn niet gewend om daar bij elkaar naar te 
informeren. Of ze zien niet in waarom (en wat) andere disciplines, werelden 
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en ervaringen kunnen bijdragen aan het vraagstuk. Regelmatig komt het 
voor dat mensen de invloed van het werkdomein, van degenen waar zij mee 
 werken, als te dominant ervaren, omdat ze het veranderproces vanuit hun 
eigen kaders zien. Ze ervaren en leggen hun prioriteiten anders. Dan kan 
meningsverschil ontstaan over de koers en de inhoud. 

Omgaan met onzekerheid is problematisch
Mensen weten niet altijd waar zij met anderen aan toe zijn. Omdat zij nog 
niet eerder met ‘zulke mensen’ werkten, is er onzekerheid over wat zij van 
anderen kunnen verwachten. De betrokkenen weten niet wat de samenwer-
king gaat worden: er is angst voor het onbekende. Het effect is dat mensen 
datgene wat ze wel weten en kennen als norm gaan gebruiken. Verschillende 
morele en ethische opvattingen komen zo tegenover elkaar te staan. Dat zaait 
verwarring en leidt tot weer grotere onzekerheden. In onzekere situaties 
willen mensen graag oplossingen voor problemen en duidelijke antwoorden 
op vragen. Mensen hebben dan nog meer de neiging om te denken in oplos-
singen in plaats van mogelijkheden. Een ander punt is dat mensen een 
discrepantie ervaren tussen wat mogelijk is en wat wenselijk is. Die situaties 
brengen onzekerheid over waar je wel en niet op kunt vertrouwen en dat 
roept dan weer controlegedrag op. Mensen gaan schipperen tussen controle 
en vertrouwen. Niet alleen onderling, maar ook innerlijk kunnen mensen 
verdeeld raken. Deze factoren maken met elkaar dat de basis voor samen- 
werken ontbreekt.

Omgaan met onbekenden is problematisch
Mensen hebben de neiging om de omgang met onbekende anderen uit de 
weg te gaan (casus architect en arbodeskundige). Bovendien verbinden zij 
zich niet op dezelfde manier en in dezelfde mate aan het proces. Er ontstaat 
ongelijkheid die tot conflicten kan leiden of kan resulteren in een vorm van 
collectieve zwijgzaamheid: mensen praten niet met elkaar en vermijden 
conflicten die wel onderhuids leven. Zij blijven vervolgens datgene doen wat 
zij altijd al deden (routines). Als conflicten wel ontstaan, worden ze vaak 
onbevredigend opgelost. 

Kernpunt 3. Botsingen en conflicten bij grensoverschrijdend 
samenwerken zijn veelal te herleiden op verschil in achtergronden 
van de betrokkenen.
Dit kernpunt gaat over de onderliggende dynamiek van problemen. Onder- 
staande voorbeelden laten zien waardoor problemen veelal ontstaan. De 
voorbeelden voeren terug naar verschillen tussen actoren in opleiding, 
achtergrond, kennis, ervaring en daarmee samenhangend de waarden die ze 
daaraan verbinden en de rol en opvatting die zij hebben. Ik destilleerde vijf 
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categorieën van problemen die terug te voeren zijn op verschillen. 

Professionele achtergrond (nature of expertise) speelt een centrale rol in de  
herkomst van problemen
De opleiding van mensen heeft veel invloed op de manier waarop zij kijken 
en op welke wijze zij problemen duiden. Zij kijken vanuit het kennisdomein 
waarin zij professioneel geankerd zijn. Bij grensoverschrijdend samenwerken 
krijgen zij te maken met andere manieren van kijken en duiden. Zij krijgen te 
maken met verschillen in opvattingen over waar het vraagstuk over gaat (in-
houd) en waar het heen moet (koers) en wat er moet gebeuren (acties) en met 
verschillen in interpretatie vanuit eigen kennisgebied (nature of expertise). 
Het moment van probleemherkenning verschilt en de argumentatie, waarom 
iets een probleem is, verschilt. Vaak blijven die verschillen impliciet en blijven 
actoren onbekend met elkaars vakgebied. 

Ik gebruik het begrip Nature of Expertise om de professionele 

achtergrond van waaruit mensen handelen en denken, te duiden. 

 Natures of expertise komen tot uitdrukking in de kennis die mensen 

gebruiken, de denkbeelden die ze hebben en de referenties waar-

naar zij verwijzen voor zover deze terugvoeren naar een specifieke 

discipline, vakgebied of expertise.

De invloed op de manier van kijken door de discipline of sector waarin 
 mensen werkzaam zijn is groter dan zij denken
De betrokkenen zijn zich niet bewust van het feit dat mensen met andere 
disciplines andere referentiekaders hebben. Zij zijn zich niet bewust hoe zeer 
hun eigen kijken gekleurd is. Zij hebben geen gereedschappen of methoden 
om impliciete kennis buiten hun eigen discipline toegankelijk te maken. 
Regelmatig komt het voor dat de eigen kaders de blik zo vernauwen, dat de 
betrokkenen geen meerwaarde zien in andere disciplines of vakgebieden. Ook 
komt het voor dat zij geen verbinding zien tussen de activiteit van samen-
werken en de eigen belevingswereld: ‘Dit is niet mijn ding’. Zij zien niet hoe 
hun individuele bijdragen samenhangen met problemen. 

De functie en bijbehorende beslissingsbevoegdheid en handelingsbevoegdheid 
van mensen kan botsen met functies van anderen, omdat deze niet op elkaar 
zijn ingespeeld en afgestemd
Het belang van de eigen rol wijkt af van het belang dat een ander toekent aan 
dezelfde rol of conflicteert met de rol van een ander.

De waarden die onder opvattingen en ideeën liggen, gaan vaak terug naar 
verschillen die te maken hebben met opleiding, positie, afkomst en cultuur. 
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Deze verschillen worden negatief geduid
Wanneer mensen geen oog hebben voor verschillende waarden kunnen 
problemen ontstaan. Wanneer mensen er wel oog voor hebben kunnen er 
negatieve fantasieën opkomen die ook tot problemen kunnen leiden. Vaak 
worden verschillen als lastig gezien of gebruiken actoren verschillen om zich 
te onderscheiden en de verschillen als onvermogen van de ander te zien. 
 Andere geluiden zijn dat verschillen leiden tot tijdsverlies.

Kernpunt 4. De problematiek van grensoverschrijdend 
samenwerken manifesteert zich in drie fasen. 
Dit kernpunt gaat over de clustering van problemen van grensoverschrijdend 
samenwerken in relatie tot een bepaalde staat waarin het samenwerkingspro-
ces verkeert. Onderstaande punten verwijzen naar specifieke fases in samen-
werken. Samenwerking zoeken kent andere problemen dan de samenwerking 
zelf. Borgen van samenwerken kent weer andere aandachtspunten. In samen-
werkingsprocessen zijn drie verschillende fasen te onderscheiden die afwis-
selend en soms tegelijkertijd voorkomen. Deze fasen zijn niet opeenvolgend.

Sommige problemen hebben specifiek te maken met het aangaan van samen-
werken
Veel voorbeelden laten zien dat actoren nooit geleerd hebben om samen- 
werking te zoeken of niet weten hoe ze dat moeten doen. Zij weten niet hoe 
over eigen grenzen heen te kijken. Zij weten niet waar zij andersdenkenden 
kunnen zoeken of hoe zij deze in het proces kunnen betrekken.

Sommige problemen hebben specifiek te maken met de aard van samen-
werken
De problemen, die door geïnterviewden als zodanig benoemd worden, hebben 
meestal met de specifieke activiteit van samenwerken te maken. Alles wat 
 eerder gezegd is over botsende referentiekaders valt onder deze categorie.

Sommige problemen hebben specifiek te maken met het borgen van samen-
werken
Het borgen van samenwerken - dat wel zeggen de relevantie en de betekenis 
van samenwerken in de toekomst zien, begrijpen en daarop anticiperen - 
 gebeurt (te) weinig. Betrokkenen consolideren de uitkomst van samenwerken 
niet. Nieuwe interdisciplines worden nieuwe kokers of oude routines worden 
meegenomen in de nieuwe structuur. 

Kernpunt 5. De context van de samenwerking speelt een  
cruciale rol.
De aard van de activiteit, de setting, het tijdsaspect, de maatschappelijke, 
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politieke en historische context zijn van invloed op hoe samenwerkings- 
processen verlopen en op de problemen die daarin ontstaan. Hoewel veel van 
onderstaande punten geldig zijn voor alle organiseerprocessen zijn er per aan-
dachtspunt een aantal specifieke factoren en condities te benoemen die gaan 
over grensoverschrijdend samenwerken. 

Met context bedoel ik alle invloeden en factoren die een vraag af 

een activiteit omgeven of die daarop van invloed zijn. Alles wat je 

doet, doe je in een context en vanuit een context. Er zijn sociale, 

 economische, historische, fysieke, juridische, politieke contexten. 

Het is een van de begrippen die in het onderzoek centraal staat. 

 Verwante woorden zijn speelveld als ruimte waarbinnen wordt ge-

handeld, omstandigheid, omgeving of setting.

De aard van een specifieke samenwerking heeft invloed op de soort problemen 
die actoren tegen komen
In de ene situatie zal de politieke omgeving meer invloed hebben dan in de 
andere situatie. Bij de casus wetenschappelijke onderzoekers, de casus hemo-
filiecentrum en de casus Politie, Brandweer, Ambulance had de nationale 
overheid een grote rol in de aanleiding voor de verandering, maar lijkt deze 
niet direct een rol te spelen bij de conflicten. In de casus kunstproject is de 
lokale overheid een directe partij. 

De fysieke, sociale, economische en maatschappelijke en historische context 
speelt een rol
Voorbeeld: Bij de casus Politie, Brandweer, Ambulance speelt de maatschap-
pelijk druk een rol maar ook de financiële verantwoording is van invloed 
op beslissingen die genomen worden, die weer consequenties hebben op de 
samenwerking. Voorbeeld 2: Bij de casus van de architect bleek hoe belangrijk 
status is binnen de eigen professionele wereld. 

Tijd is een factor
Tijd is een onderschatte factor die veel invloed heeft op het al dan niet goed 
verlopen van processen. Het gaat dan om een inschatting van de doorlooptijd, 
het momentum vinden om bepaalde dingen te doen of om bepaalde beslissin-
gen te nemen, de tijdsinvestering die betrokkenen kwijt zijn en samenhang 
met de intensiviteit van activiteiten (belevingstijd). Tijd is een stressfactor. 
Als er op al deze punten de verkeerde inschattingen worden gemaakt of als 
er niet handig mee om wordt gegaan kunnen dat allemaal aanleidingen voor 
conflicten zijn. Grensoverschrijdend samenwerken is doorgaans niet als acti-
viteit geagendeerd en begroot, terwijl er wel veel tijd en energie en aandacht 
in gaat zitten. 
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De kernpunten die ik in deze laatste paragraaf heb beschreven, geven een 
doorkijkje in de problematiek van grensoverschrijdend samenwerken. In de 
casusbeschrijvingen werden steeds de laatste vier kernpunten toegelicht. Het 
eerste kernpunt werd niet expliciet per casus toegelicht omdat dit punt via 
de andere kernpunten zichtbaar werd. Dit punt kan gezien kan worden als 
een overkoepelende bevinding. Merk op dat het ordeningsprincipe (de vijf 
kernpunten) van de bevindingen per casus gegrond is in de praktijkstudies 
zelf. Deze ordening is niet het uitgangspunt geweest voor de bevindingen, 
maar het resultaat daarvan. De ordening verwijst daarmee naar een grounded 
theory benadering (Corbin, Strauss, 1998). 

Grounded theory is een methode van onderzoek, waarbij bevindin-

gen in de praktijk de richting en de aard van het onderzoek bepalen. 

De theorie is als het ware gegrond in de praktijk zelf. De onderzoeker 

die gebruik maakt van deze methode heeft geen vooronderstellin-

gen, reflecteert voortdurend, schakelt tussen data en reflectie, ziet 

lijnen, abstraheert en komt tot een eigen theorie of handelingsrich-

ting. Grounded theory wordt gebruikt wanneer er geen geschikte 

theorie aanwezig is; of wanneer nog niet precies bekend is, wat de 

kern is van het onderzoek; of als de onderzoeker wil weten wat de 

dynamiek is van zijn onderwerp van studie; of als een onderwerp erg 

breed en complex is en vraagt om theoretische maatwerk. Grounded 

theory kan gebruikt worden als vooronderzoek om de onderzoeks-

vraag voor verder onderzoek precies te krijgen (Strauss A., Corbin, J. 

Basics of Qualitative Research, 1998, London Sage).

Bovenstaande kernpunten zijn gebaseerd op een eerste inventarisatie van 
vraagstukken en kwesties rondom disciplineoverstijgend samenwerken. Het 
overzicht is op geen enkele manier volledig. Het laat de contouren zien van 
onderwerpen en aandachtspunten waarmee een agenda voor onderzoek kan 
worden gemaakt. In bijlage 1 achter in dit boek zijn de bevindingen schema-
tisch weergegeven. Wat de kernpunten en de achterliggende bevindingen 
vooral laten zien is een vraag naar verbetering. Hoe je kunt nu zorgen dat 
samenwerken beter gaat? Blijkbaar is samenwerken niet iets wat mensen 
van nature goed kunnen en hebben zij niet in hun ontwikkeling (opleiding) 
geleerd hoe ze dat kunnen doen. Mogelijk zijn de aanpakken waarmee samen-
werken werd geleerd niet toerijkend of ontbreekt het onderwerp in betref-
fende vakgebieden. In het volgende hoofdstuk verken ik de mogelijkheden 
voor verder onderzoek om aan deze actuele en urgente vraag een bijdrage te 
leveren. 
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1.8	 	Samenvatting	

Bovenstaand beschreef ik enkele situaties van samenwerkingsprocessen bij 
verandering of innovatie. Verkennend onderzoek van vijf totaal verschillende 
praktijksituaties vormen het materiaal voor deze beschrijvingen. Doel van 
deze verkenningen is te onderzoeken of samenwerken in verschillende situ-
aties een vraagstuk is en zo ja, hoe dat vraagstuk zich dan manifesteert. Het 
gaat om situaties waarin mensen grensoverschrijdend (moeten) samenwer-
ken. In deze samenwerkingen overstijgen actoren de grenzen van hun eigen 
vakgebied, discipline, afdeling, kennisgebied, organisatie of zelfs cultuur. 

Het hoofdstuk geeft een kijkje in de keuken en toont aan dat grensoverschrij-
dend samenwerken een urgent en actueel vraagstuk is. Het laat de wrijvingen 
zien tussen actoren, waardoor de processen niet op gang komen, vertragen of 
stagneren. Actoren hebben moeite om samenwerking aan te gaan, lopen aan 
tegen niet goed lopende samenwerkingen, of weten niet hoe zij het effect van 
hun samenwerking kunnen borgen. Er is een structurele vraag naar hande-
lingsrepertoire en werkzame inzichten. 

Naast beschrijvingen geeft dit hoofdstuk een overzicht van bevindingen, 
uitgewerkt in vijf kernpunten. De vijf kernpunten zijn: 
•  Kernpunt 1. Grensoverschrijdend samenwerken is voor de actoren een 

herkenbare, relevante en urgente problematiek. 
•  Kernpunt 2. Grensoverschrijdend samenwerken manifesteert zich als een 

kluwen van botsingen, wrijvingen en conflicten tussen betrokkenen. 
•  Kernpunt 3. Fricties bij grensoverschrijdend samenwerken zijn vaak te 

herleiden op verschil in achtergronden van de betrokkenen zoals discipline, 
werkveld, sector of cultuur.

•  Kernpunt 4. De problematiek van grensoverschrijdend samenwerken mani-
festeert zich in drie fasen: aangaan van samenwerken, de samenwerking zelf 
(maken of realiseren) en borgen van samenwerken. 

•  Kernpunt 5. De context van de samenwerking speelt een cruciale rol in de 
manier waarop actoren met elkaar samenwerken. 

Een overzicht van de bevindingen bij deze vijf kernpunten is te vinden in 
bijlage 1 achterin dit boek. De kernpunten vormen een basis of vertrekpunt 
voor agenda’s voor verder onderzoek. 

Grensoverschrijdend samenwerken zie ik als samenwerken van 

mensen met verschillende, disciplines, werkvelden, functies, pro-

fessionele achtergronden of culturele achtergronden aan een niet- 

routine vraagstuk.
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Afbakening en focus van de 
problematiek

Uit de verkenning kan worden geconcludeerd dat samenwerken bij 
veranderen en innoveren lastig is omdat het daarbij gaat om grensover-
schrijdend samenwerken. Wat maakt grensoverschrijdend samenwerken 
zo lastig? Dat is het omgaan met verschillen in onder meer werkwijzen, ex-
pertise, opvattingen en aanpakken. Hoe kun je zorgen dat samenwerken 
toch goed gaat? In dit hoofdstuk definieer ik, op basis van de bevindingen 
uit de verkenning, een onderzoeksvraag. Die onderzoeksvraag gaat over 
samenwerken bij veranderen en innoveren, waarbij ik gekozen heb voor 
de invalshoek van leren. Ik laat zien dat ‘leren samenwerken’ slechts één 
van de routes van onderzoek is, door ook andere mogelijke routes in beeld 
te brengen. De onderzoeksvraag heb ik uitgewerkt naar aard van de ken-
nisbijdrage, doelgroep en opbrengstverwachtingen en gepositioneerd ten 
opzichte van bestaand empirisch onderzoek.

Een dolle theevisite

De ontmoeting van ‘verschillen’ is een van de thema’s uit het boek Alice in won-

derland, bijvoorbeeld in de theevisite met de Maartse Haas, de Hoedenmaker 

en de Zevenslaper …
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“Dan moet je zeggen wat je bedoelt”, antwoordde de Maartse Haas.

“Dat doe ik“,antwoordde Alice haastig, “tenminste ik bedoel wat ik zeg- dat is 

hetzelfde, ziet u.”

“Dat is helemaal niet hetzelfde”, zei de Hoedenmaker, “je kunt even goed zeg-

gen dat ‘ik zie wat ik eet’ hetzelfde is als ‘ik eet wat ik zie’!”

“Dan kun je even goed zeggen”, voegde de Maartse Haas er aan toe, ”dat ‘ik 

houd van wat ik krijg’ hetzelfde is als ‘ik krijg wat ik houd’!”

“Dan kun je evengoed zeggen”, zei de Zevenslaper, die blijkbaar in zijn slaap 

praatte, “dat ‘ik adem als ik slaap’ hetzelfde is als ‘ik slaap als ik adem’.”

Uit: De avonturen van Alice in wonderland. 

2.1  Fricties in samenwerken 

De verkenning laat zien dat veel problemen in samenwerken bij veranderen 
en innoveren situaties zijn, waarbij het nodig is dat betrokkenen de grenzen 
overschrijden van hun vakgebied, afdeling, organisatie of expertise. Het gaat 
om grensoverschrijdend samenwerken. Daarin krijgen zij te maken met ver-
schillen in opvattingen, werkwijzen en expertise. Die botsende verschillen zal 
ik voortaan fricties noemen. Ik gebruik het woord frictie als neutraal begrip 
om elkaar tegensprekende krachten of bewegingen te duiden. 

Met fricties bedoel ik de wrijvingen die ontstaan door verschillen, 

bijvoorbeeld verschillen in opvattingen, werkwijzen, acties en belan-

gen. In dit onderzoek gebruik ik frictie als een neutraal begrip. Het is 

het punt waarop verschillen elkaar ontmoeten. Fricties kunnen leiden 

tot mogelijkheden, bedreigingen, spanningen, inzichten, kansen en 

beperkingen.

De verkenning geeft een aantal bevindingen over fricties bij samenwerken, 
die ik heb uitgewerkt in vijf kernpunten (hoofdstuk 1).Vanuit deze kernpun-
ten schets ik in dit hoofdstuk de eerste mogelijke contouren van onderzoek 
naar samenwerken in non-routine vraagstukken, ook wel grensoverschrij-
dend samenwerken genoemd. De kernpunten uit de verkenning zijn:
•  Kernpunt 1. Grensoverschrijdend samenwerken is voor de actoren een 

herkenbare, relevante en urgente problematiek. 
•  Kernpunt 2. Grensoverschrijdend samenwerken manifesteert zich als een 

kluwen van botsingen, wrijvingen en conflicten tussen betrokkenen. 
•  Kernpunt 3. Fricties bij grensoverschrijdend samenwerken zijn vaak te 

herleiden op verschil in achtergronden van de betrokkenen zoals discipline, 
werkveld, sector of cultuur.

02 Een onderzoek naar grensoverschrijdend samenwerken
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•  Kernpunt 4. De problematiek van grensoverschrijdend samenwerken mani-
festeert zich in drie fasen: aangaan van samenwerken, de samenwerking zelf 
(maken of realiseren) en borgen van samenwerken. 

•  Kernpunt 5. De context van de samenwerking, dat wil zeggen de aard van 
de activiteiten, de setting, de omgeving en de historische context spelen een 
cruciale rol in de manier waarop actoren met elkaar samenwerken.

2.1.1 Status van de bevindingen uit de verkenning
Wat is de status van de bevindingen uit de verkenning? De kernpunten laten 
zien dat er een problematiek is met betrekking tot grensoverschrijdend 
samenwerken bij veranderen en innoveren. In alle bevindingen is een span-
ning te herkennen tussen de noodzaak, wens of opdracht om ‘anderen’ te 
betrekken en de behoefte om ‘verschil‘ uit de weg te gaan of te elimineren. 
Waarom is dit een spanning? Omdat de aanleiding om anderen te betrekken 
wordt ingegeven door een vraag naar nieuwe of andere competenties, naar 
nieuwe inzichten of nieuwe kennis. Dat betekent: in huis halen van verschil. 
En dát is nu juist wat mensen (in samenwerkingssituaties, maar ook in andere 
werkrelaties) willen vermijden en weg willen werken. Deze spanning maakt 
samenwerken gecompliceerd. 
Grensoverschrijdend samenwerken lijkt over verschillen te gaan tussen 
disciplines, vakgebieden, functies en rollen. Tegelijkertijd zijn deze verschil-
len barrières om samenwerking aan te gaan. Daarnaast zijn er ook andere 
factoren die grensoverschrijdend samenwerken lastig maken. Actoren weten 
bijvoorbeeld wel dat ze over de grenzen van hun eigen wereld heen moeten 
kijken, om tot nieuwe inzichten en handelingsperspectieven te komen, maar 
ze weten vaak niet hoe ze dat moeten doen. Daarnaast hebben zij te maken 
met de onvoorspelbaarheid van nieuwe samenwerkingsrelaties. Zij vrezen 
voor teleurstellingen die met hoge onvoorziene kosten en tegenvallende 
opbrengsten gepaard gaan. Bij veel samenwerkingen leiden verschillende 
opvattingen immers tot fricties die doorgaans niet productief gemaakt worden. 
Hoe kun je met de spanning tussen de noodzaak tot grensoverschrijdend 
samenwerken en de behoefte om verschil uit de weg te gaan, omgaan? Hoe 
kun je de problematiek van grensoverschrijdend samenwerken hanteerbaar 
maken? Vanuit de bevindingen uit hoofdstuk 1 ben ik op zoek gegaan naar 
een route voor onderzoek dat op deze vragen een antwoord kan geven. 

2.2   Vier mogelijke routes voor 
kennisvermeerdering

De problematiek en de betreffende inzichten die uit de verkenning naar voren 
zijn gekomen geven de mogelijkheid om verschillende richtingen op te gaan 
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voor verder onderzoek. In de navolgende paragrafen licht ik vier routes nader 
toe. Daarvan heb ik één route uitgekozen voor verdere uitwerking. Die geko-
zen route van onderzoek staat in dit boek centraal. 

2.2.1  Route 1. Inventarisatie en systematisering van 
fricties

Uit de verkenning is een eerste inventarisatie van fricties gekomen. Op basis 
van deze inventarisatie is een problematiek geformuleerd. De inventarisatie 
van fricties laat zien waarom samenwerken vaak niet goed gaat. Problemen 
lijken, bijvoorbeeld, te ontstaan wanneer de ambitie niet overeenkomt met de 
aard van de expertise. Of problemen ontstaan als partijen verschillende dui-
dingen hebben van het vraagstuk. Of problemen ontstaan als er verschillende 
belangen spelen. Of problemen ontstaan omdat verschillen leiden tot gebrek 
aan vertrouwen. Partijen die moeten samenwerken aan verandering, maar 
geen vertrouwen opbrengen naar elkaar, lopen vast als een langspeelplaat in 
een kras, die eindeloos de laatste zinnen blijft herhalen. Dit zijn voorbeelden 
waarin fricties leiden tot problemen. De bevindingen die ik in hoofdstuk 1 
heb geformuleerd, zijn niet meer dan een eerste schets. De problematiek 
vraagt om een diepgaand inventariserend onderzoek naar problemen en de 
duiding van hun onderliggende fricties. Deze route kan als onderzoeksvraag 
hebben: Wat zijn veel voorkomende fricties bij grensoverschrijdend samen-
werken? Zijn die fricties onder te verdelen in typen fricties? Wanneer komen 
ze voor en waarom? Het zou hier gaan om een explorerend onderzoek waarin 
fricties worden geïnventariseerd en geduid. 

2.2.2  Route 2. Onderzoek naar aanleidingen en vormen 
van samenwerken

Een tweede mogelijke route gaat over een onderzoek naar wat grensover-
schrijdend samenwerken eigenlijk is en hoe dat er uit kan zien. Welke prin-
cipes en dynamieken spelen er bij grensoverschrijdend samenwerken? Wat 
zijn aanleidingen? En wat betekent dat voor de samenwerking zelf? Er zijn 
bijvoorbeeld:
•  Samenwerkingen gebaseerd op eenzijdig belang. Soms is er sprake van een 

opgelegde samenwerking die niet door alle betrokken partijen wordt toe-
ge juicht. “Wat wordt er nu weer van ons verwacht?”, zeggen de biologen die 
met sociale wetenschappers moeten samenwerken. “Wat levert het mij op?”, 
vraagt de architect zich af wanneer hij aan de slag moet met een arbo- 
adviseur. De arbo-adviseur is eenzijdig afhankelijk van de samenwerking 
met de architect. Althans dat lijkt zo te zijn. Architect en arbo-advieur of de 
biologen en sociale wetenschappers zullen op zoek moeten gaan naar een 
gemeenschappelijk belang, naar elkaars afhankelijkheid en naar een creatieve 
uitdaging om tot samenwerking te (willen)komen. Maar hoe doen zij dat?
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•  Samenwerking zonder directe noodzaak. Er speelt eigenlijk geen belang, noch 
is er sprake van een afhankelijkheid. Toch leert de praktijk dat, om tot wer-
kelijke vernieuwing te komen, grensoverschrijdend samenwerken nodig is. 
Vragen zijn dan: Hoe onderzoek ik of een eventuele samenwerking zinvol is? Op 
welke gronden krijg ik anderen hier in mee? Samenwerken wordt een onder-
handelingsproces. 

•  Samenwerking gebaseerd op wederzijds belang. Wanneer actoren elkaar nodig 
hebben, zal er snel een vorm van samenwerken ontstaan. Hoe groter het 
belang hoe groter de inspanning en welwillendheid om tot samenwerking te 
komen. In het voorbeeld van de casus van de integrale meldkamer (samen-
werking tussen Politie, Brandweer en Ambulance) hebben partijen elkaar 
nodig. Wat betekent zo’n wederzijds belang voor de samenwerking?

Zaken als belang, afhankelijkheid, noodzaak of de vraag naar innovatie zijn 
een greep uit de aanleidingen die tot grensoverschrijdend samenwerken 
kunnen leiden, maar bepalen ook hoe die samenwerking eruit komt te zien. 
Aanleidingen zijn geen statische parameters. Belang en afhankelijkheid kun-
nen gezocht worden, gemaakt worden en kunnen groter en kleiner worden. Je 
kunt noodzaak voelen, maar door wijziging van perspectief kan de urgentie 
zomaar verdwijnen. De vraag naar innovatie kan voortkomen uit een tijdgeest 
of een maatschappelijke discussie. Deze aanleidingen maken deel uit van een 
betekenisgevingsproces. Hoe die processen verlopen is een vraag voor verder
onderzoek. Dat zou een onderzoek kunnen zijn waarin aanleidingen en vormen 
van samenwerken centraal staan.

2.2.3 Route 3. Onderzoek naar succes- en faalfactoren 
Bij verandering en innovatie gaat het erom dat samenwerken een meerwaarde 
geeft aan het hele systeem (het organiseerproces) waar de samenwerking deel 
van uit maakt. Hoe ziet die meerwaarde eruit? Hoe kun je die meerwaarde 
borgen? Speelt de omgeving een doorslaggevende rol in het effect van het 
samenwerkingsproces? Wat zijn succesfactoren? Wat zijn faalfactoren? Deze 
route gaat over de context van samenwerken, het effect van samenwerken, de 
invloed van het systeem en doorwerking óp het systeem bij grensoverschrij-
dend samenwerken. Een aantal factoren lijkt hierin een cruciale rol te spelen. 
•  Een voorbeeld van zo’n cruciale factor is het draagvlak voor verandering op 

strategisch niveau: welke support ondervinden veranderaars of innovatoren 
om samenwerking succesvol te laten verlopen? Kunnen er ondersteunende 
maatregelen en beslissingen worden genomen op directieniveau, die een 
 samenwerking voorziet van condities waardoor een verandering of innovatie 
op gang komt en kan beklijven? 

•  Een tweede voorbeeld van een cruciale factor voor het effect van samenwer-
ken ligt bij de veranderaars (betrokkenen) zelf. Hoeveel handelingsruimte 
durven zij te nemen en hoeveel daadkracht durven zij aan de dag te leggen 
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om een samenwerking zo in te richten als zij nodig vinden om een duur-
zame verandering te laten ontstaan? 

•  Een derde voorbeeld van een cruciale factor is de aard van de omgeving 
waarin het veranderproces plaats vindt. In een medische wereld ziet een 
samenwerking er immers anders uit dan in een agrarische omgeving. Dat 
heeft onder meer te maken met historische context, conventies van de 
beroepsgroep, outputdefinities en gedragregels. 

Er zijn factoren die een rol spelen in een samenwerkingsproces, wanneer je 
kijkt naar het effect van grensoverschrijdend samenwerken voor het systeem 
waarvan het deel uitmaakt. Een onderzoek naar succes en falen kan deze 
factoren in beeld brengen. 

2.2.4  Route 4. Onderzoek naar leren samenwerken bij 
veranderen en innoveren

Veranderen en innoveren gaat altijd samen met nieuwe allianties en met 
samenwerkingen die de grenzen van bestaande verhoudingen doorbreken. 
Het gaat er immers om bestaande routines te ondervragen en open te breken. 
Daarvoor zijn er (tijdelijke) nieuwe configuraties van samenwerkende partijen 
nodig. Partijen geven met elkaar een veranderproces vorm. Vaak gaat dat 
proces niet goed. Actoren krijgen te maken met verschillende opvattingen 
over aanpak, werkwijze en doel van hun samenwerking. Hierdoor ontstaan 
fricties tussen actoren. Actoren hebben de neiging fricties toe te dekken, te 
vermijden en strategieën te ontwikkelen waarmee zij oude routines in stand 
houden en samenwerking met onbekenden uit de weg gaan (Argyris, 2004). 
Deze houding is contraproductief; de vraag is niet om in het oude stramien te 
blijven werken, maar om met iets anders of iets nieuws te komen. Maar dat is 
nu juist zo lastig. De vraag is of actoren kunnen leren om met die lastigheid 
om te gaan. Dan gaat het over vragen als: Is het mogelijk om de problematiek 
hanteerbaar te maken? Is het mogelijk om grensoverschrijdend samenwerken 
als uitgangspunt van veranderen en innoveren te nemen? Zijn fricties te zien 
als parameters waarmee een verandering gestuurd kan worden in plaats van 
ze te beschouwen als veroorzakers van problemen? Hoe kunnen actoren leren 
om op een andere manier met fricties om te gaan? Anders gezegd: Route vier 
het gaat over leren grensoverschrijdend samenwerken. Bij deze route past 
een onderzoeksaanpak die in de praktijk met deze vragen aan de slag gaat. In 
route vier onderzoek je hoe actoren kunnen leren om beweging te krijgen in 
verandervraagstukken die door veel betrokkenen als taai en lastig ervaren 
worden, omdat ze tegen eigen en elkaars grenzen aanlopen. Het gaat erom te 
leren die grenzen te overschrijden om tot nieuwe samenwerkingsrelaties te 
komen, waarmee veranderingen en innovaties gerealiseerd kunnen worden. 

De verschillende routes zijn niet uitputtend. Er zijn nog vele andere routes 
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mogelijk zijn. Vier routes laten zien dat je de problematiek van samenwerken 
bij veranderen en innoveren op verschillende manieren kan aanvliegen. De 
variëteit aan invalshoeken maakt zichtbaar hoe complex en rijk en breed het 
onderwerp is. Dit onderzoek gaat door op de laatste route. 

2.3   De gekozen route: onderzoek naar leren 
samenwerken bij veranderen en innoveren

De keuze voor de vierde route is ingegeven door mijn werk als ontwikkelaar 
en begeleider van leer- en veranderprocessen. Ik wil een praktische bijdrage 
leveren door met inzichten te komen waar mensen in de praktijk mee aan de 
slag kunnen. Een onderzoek naar leren grensoverschrijdend samenwerken 
lijkt aan dat streven tegemoet te komen en raakt aan alle bevindingen die uit 
de verkenning naar voren zijn gekomen. Het is een route waarin ik samenwer-
ken, veranderen en leren in relatie tot elkaar en in de bredere context van het 
veld van organiseerprocessen onderzoek. De centrale onderzoeksvraag heb ik 
als volgt geformuleerd: Hoe leren actoren die de zorg hebben voor een verander-
proces of innovatietraject beter samen te werken en wat is daar voor nodig? Het 
accent bij deze vraag ligt op ‘leren om grensoverschrijdend samen te werken’, 
de condities die daar voor nodig zijn en de wijze waarop dat ondersteund kan 
worden.
 
2.3.1 De onderzoeksvraag nader bekeken
De onderzoeksvraag gaat over mensen in organiseerprocessen die de zorg 
hebben voor het tot stand komen van een verandering of een innovatie en 
die daar zelf aan bijdragen. In die processen krijgen zij te maken met andere 
mensen die andere ideeën en beelden hebben over de verandering of innova-
tie, andere prioriteiten stellen, andere belangen hebben, andere verantwoor-
delijkheden hebben en andere ideeën hebben over wat een samenwerking is 
of hoe die eruit zou moeten zien. Hoe kunnen zij zo goed mogelijk met elkaar 
aan de gang gaan en er met elkaar voor zorgen dat de verandering of innova-
tie een succes wordt? Wat hebben zij daarvoor nodig? 
Bij de onderzoeksvraag Hoe leren actoren die de zorg hebben voor een verander-
proces of innovatietraject beter samen te werken en wat is daar voor nodig? heb ik 
drie aannames die ik baseer op de verkenningen die ik heb gedaan. Die aan-
names legitimeren voor mij de keuze voor juist deze onderzoeksvraag.
•  De eerste aanname is dat organisatieveranderingen en innovatietrajecten 

altijd grensoverschrijdend zijn. Dat wil zeggen dat je in die situaties altijd te 
maken hebt met non-routine samenwerkingen.

•  De tweede aanname is dat grensoverschrijdend samenwerken te leren is 
en dat je er beter in kunt worden door het verwerven en toepassen van 
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inzichten, het inoefenen van specifieke vaardigheden van samenwerken en 
het leren creëren van condities voor grensoverschrijdend samenwerken.

•  De derde aanname is dat grensoverschrijdend samenwerken in zichzelf een 
leerproces is waarin individuen, het collectief en het systeem (betrokken 
organisaties) met elkaar tot een meerwaarde komen. 

Wat betekent de keuze voor de invalshoek van leren? Dat betekent dat ik op 
zoek ga naar de manier waarop mensen kunnen leren samen te werken. Doel is 
om er achter te komen wat er nodig is aan kennis, inzichten, vaardigheden en 
condities en hoe deze verworven kunnen worden. Dit wat en hoe noem ik een 
leeromgeving. De vraag Hoe leren actoren die de zorg hebben voor een verander-
proces of innovatietraject beter samen te werken en wat is daar voor nodig? wil ik 
beantwoorden door het creëren van passende leeromgevingen die mogelijk 
zicht bieden op hoe actoren kunnen leren samenwerken óver de grenzen van 
hun dagelijkse werkpraktijk. 

Met leeromgevingen bedoel ik de samenhangende condities en 

faciliteiten die leren mogelijk maken in termen van plaats, context, 

aanbod, tijd, deelname, programma, kennis, toepassings- en oefen-

mogelijkheden en leeropvattingen. 

De volgende subvragen helpen om de centrale vraag scherp te maken:
•  Wat is het nut van leren samenwerken? Deze vraag is bedoeld om de relevantie 

van het onderzoek voor de dagelijkse praktijk scherp voor ogen te blijven 
houden. Uitgangspunt is een verbetering in samenwerken. Ik blijf kijken of 
‘leren’ daarvoor een goede invalshoek is. 

•  Wat is er nodig voor grensoverschrijdend samenwerken? Deze vraag gaat over 
benodigde inzichten, condities, kennis, vaardigheden en middelen voor 
grensoverschrijdend samenwerken die in het onderzoek geadresseerd  
moeten worden.

•  Hoe kunnen fricties bijdragen aan grensoverschrijdend samenwerken? In het 
onderzoek focus ik op: kijken naar fricties als bron voor verandering en 
vernieuwing. Maar hoe doe je dat?

•  Waar moeten leeromgevingen aan voldoen die het doel hebben om samenwerken 
in veranderprocessen te bevorderen? Deze vraag gaat over wat werkzame  
bestanddelen zijn voor het maken van leeromgevingen voor grensover-
schrijdend samenwerken.

De onderzoeksvraag met de subvragen (het wat) is het eerste ‘piketpaaltje’ 
van het onderzoek naar leren samenwerken. De andere piketpaaltjes gaan 
over de aard van de kennisbijdrage, de opbrengstverwachtingen, de doelgroep, 
de onderzoeksgroep, de plekken waar het onderzoek wordt gedaan, het tijds-
bestek waarin het onderzoek plaats vindt, de theoretische afbakening en de 
positionering van het onderzoek.
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2.3.2 Actoren en doelgroep
Het onderzoek wordt gedaan onder actoren die in hun dagelijkse praktijk te 
maken krijgen met het aansturen van veranderprocessen of het aanjagen 
van innovaties. Dat zijn doorgaans hoogopgeleide mensen die kennis hebben 
van dynamiek in en tussen organisaties. De veranderingen of vernieuwingen 
waaraan zij werken strekken zich uit door de lagen van de organisatie en gaan 
regelmatig voorbij de grenzen van de organisatie, het vakgebied of het werk-
veld van de betrokkenen. In hun werk hebben zij te maken met tegenstrijdige 
belangen, met spelers die wisselen en met een verantwoordelijkheidsstruc-
tuur die verschuift. Zij bewegen zich in een speelveld dat ook zelf in beweging 
is waardoor zij te maken krijgen met een hoge mate van onzekerheid. De 
onderzoeksgroep is voor een belangrijk deel ook de doelgroep waarvoor deze 
studie is bedoeld. Met de rol die actoren hebben in verander of innovatie-
trajecten dragen zij ook de zorg voor samenwerkingsprocessen. Veel situaties 
zijn er echter mee gebaat dat er een facilitator is die het leerproces in samen-
werken ondersteunt. Iemand die hulpprogramma’s maakt, versnelling in een 
leerproces brengt, de condities neerzet en bewaakt, oog heeft voor blinde 
vlekken, adviseert in het maken van leernetwerken en het leerproces volgt en 
evalueert. Dat zijn leerconsulenten en designers van leerarrangementen. Ook 
voor deze professionals is deze studie bedoeld.

2.3.3 Kennisbijdragen, relevantie en doel
Een brede herkenning van de probleemstelling, in ongeacht welke organisatie 
of werkveld, legitimeert de onderzoeksvraag en het onderzoek. Beter leren 
samenwerken lijkt relevant voor iedereen die de zorg heeft voor organisatie-
veranderingen of innovaties. Met dit onderzoek wil ik dan ook een praktische 
bijdrage leveren. Dat wil ik doen door de onderzoeksvraag en subvragen als 
volgt te beantwoorden. Ik ga op zoek naar inzichten in de prangende proble-
men rondom grensoverschrijdend samenwerken en naar mogelijke interven-
ties om deze problemen aan te pakken. Inzichten en mogelijke interventies 
wil ik verbinden met inzichten uit leertheorieën en interactietheorieën en 
verandertheorieën. 
Om inzichten daadwerkelijk in de praktijk te laten werken is het nodig om in 
de praktijk aan de slag te gaan. In navolging van David Kolb acht ik het belang-
rijk om de leercyclus volledig en bij herhaling te doorlopen. Kolbs model 
van ervaringsleren (Kolb, 1984) is gebaseerd op het idee dat leren ontstaat 
wanneer concrete ervaringen worden opgevolgd door reflecties, deze omgezet 
worden in concepten en inzichten waarop weer nieuwe beslissingen kunnen 
worden genomen voor weer nieuwe acties concrete acties. Deze leercyclus 
heb ik in dit onderzoekstraject meerdere malen doorlopen. Een onderzoek is 
immers een leertraject in zichzelf.



5902 Een onderzoek naar grensoverschrijdend samenwerken

Leercyclus Kolb

Naast praktische kennisbijdragen levert het onderzoek ook wetenschappe-
lijke en methodologische kennisbijdragen. Hieronder heb ik de verschillende 
soorten bijdragen, die het beoogde resultaat zijn van het onderzoek, op een 
rij gezet.

Praktische kennisbijdrage
•  Leidraad voor leren samenwerken. Dit onderzoek heeft tot doel om werkzame 

bijdragen te leveren aan de samenwerkingspraktijk van veranderaars en  
innovatoren. Inzichten kunnen worden gebruikt bij het inrichten van leer- 
omgevingen in het vormgeven van samenwerkingsprocessen bij verandering 
en innovatie. Het onderzoek introduceert verschillende generaties leer-
omgevingen. Aan de hand van veldstudies geven deze generaties leer-
omgevingen inzicht in de wijze waarop ondersteuners van leerprocessen, 
veranderaars, adviseurs en iedereen die te maken krijgt met samenwer-
kingsvraagstukken, geholpen kunnen worden. Deze inzichten zijn vooral 
bruikbaar voor mensen die zelf leeromgevingen maken. Het praktische 
resultaat van dit onderzoek is een leidraad of methodologisch hulpmiddel 
om samenwerken in veranderen en innoveren te (helpen) verbeteren. 

•  Methodische aanpak voor het maken van leeromgevingen. Deze leidraad is 
tevens een ordening en positiebepaling van methodische principes voor de 
ontwikkeling van leeromgevingen. 

•  Concrete tips en aandachtspunten. Het onderzoek biedt daarnaast een aantal 
concrete tips en aandachtspunten voor samenwerken en werkzame inzich-
ten met betrekking tot fricties. 

concreet
ervaren

waarnemen
overdenken

(reflectie)

abstracte 
begrips-
vorming

actief 
experimen-

teren
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Wetenschappelijke kennisbijdragen
Het onderzoek beoogt de volgende wetenschappelijke bijdragen te leveren:
•  Theoretische verdieping. Het onderzoek levert een theoretische verdieping op 

in de kennis over de verbinding tussen samenwerken, leren en veranderen. 
•  Historische verbinding. Door het leren samenwerken in een historisch 

perspectief te plaatsen doe ik een poging om actuele vraagstukken rondom 
grensoverschrijdend samenwerken te verbinden met historische inzichten. 

•  Ontmoeting disciplines. Het onderzoek is een poging om modellen en theo-
rieën uit verschillende disciplines aan elkaar voor te stellen en te integreren 
in een conceptueel kader.

•  Empirische kenniscreatie. Door te werken met veldstudies levert het onder-
zoek inzichten uit de empirie die mogelijk een bijdrage leveren aan het 
discours over het ondersteunen van leren van professionals.

•  Structurering kennisdomein. Het onderzoek draagt bij aan de structurering 
van het kennisdomein van leeromgevingen.

Methodologische kennisbijdragen
•  Ontwikkeling eigen methodologie. In methodologische zin levert het onder-

zoek praktijkvoorbeelden waarin inzichten worden toegepast uit Fourth 
generation evaluation, naturalistic inquiry en appreciative inquiry (zie 
hoofdstuk 5). Het onderzoek laat zien hoe deze theorieën gebruikt worden 
als methodologische inspiratiebronnen waarmee een eigen methodologie 
werd ontwikkeld. 

•  Engeström als diagnose en interventie instrument. Ik zet het theoretische 
model van Engeström (activitysystem) in als diagnose en interventie-instru-
ment. Dat leidt mogelijk tot inzichten rondom het gebruik van het model.

Het onderzoek is klaar wanneer bovengenoemde kennisbijdragen een logisch 
samenhangend beeld op leveren en wanneer zij hebben geleid tot werkzame 
inzichten en tendenties betreffende ‘leren samenwerken bij veranderen en 
innoveren’. Het gaat daarbij om inzichten en tendenties waarmee de onder-
zoeksvraag kan worden beantwoord, zodanig dat praktijkbeoefenaren en 
onderzoekers er mee aan de slag kunnen.

2.4   Het onderzoeksveld: Bestaand empirisch 
onderzoek

Nu ik de problematiek heb verkend, een keuze heb gemaakt voor de invals-
hoek van leren en de onderzoekvragen heb vastgesteld rijst de vraag: Hoe ga 
ik die vragen dan onderzoeken? In ieder geval is een literatuurverkenning 
nodig om te kijken welke theorieën en modellen mij kunnen helpen bij het 
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onderzoeken van de vragen. Maar voordat ik dat ga doen, is het zinvol een 
verkenning te doen naar bestaand onderzoek om te kijken in welk gezelschap 
ik mij begeef en welke wegen bewandeld zijn die mogelijk ondersteunend 
kunnen zijn in het onderzoek naar leren samenwerken bij veranderen en 
innoveren. 

2.4.1 Een palet van bestaand onderzoek
In diverse velden - zoals de politicologie, psychologie en sociologie - zijn 
studies gedaan die bruikbare inzichten aanreiken voor een studie naar leren 
grensoverschrijdend samenwerken of een verwante onderzoeksvraag heb-
ben. Wanneer ik me beperk tot het domein van veranderen en innoveren 
is het palet van mogelijkheden nog steeds zeer breed. Onderstaand is een 
greep uit de veelheid aan studies en invalshoeken. Het overzicht is allerminst 
compleet. De studies die ik hieronder noem hebben inzichten geboden die 
relevant leken voor de invalshoek die ik heb gekozen. Deze studies hebben mij 
geholpen het onderzoek te focussen en te begrenzen. Doel is niet geweest om 
een systematisch overzicht te geven, maar om mijn keuze voor een onderzoek 
naar leren samenwerken scherp te maken en te onderbouwen. De volgende 
studies hebben mij daar mee geholpen.
•  Studies in organisatieontwikkeling. Studies uit de hoek van Organizational 

Development (French & Bell, 1978/1984) hebben mij een onderbouwing 
gegeven voor de ontwikkelingsbenadering die ik kies in mijn onderzoek en 
hebben mij op het spoor gezet van Lewin en Bion die ik zal bespreken in 
hoofdstuk 3.

•  De studie naar sociale interactie van Karl Weick (1979). Weick heeft mij inzich-
ten gegeven in de psychologie van organiseren als activiteit tussen mensen. 
Inzichten die mij zeer bruikbaar leken in een studie naar leren samenwer-
ken. Weick krijgt een prominente plek in mijn onderzoek. In hoofdstuk 4 ga 
ik uitvoerig in op zijn theorieën. 

•  Studies naar leren veranderen van de Léon Caluwé en Hans Vermaak (1999/ 
2006). Deze studie is een standaard op het gebied van veranderkennis en 
-kunde. Vooral de wijze waarop inzichten zijn samengebracht en in de prak-
tijk zijn ingebed, hebben mij geholpen. De kleurentheorie over veranderen 
is een voorbeeld van de wijze waarop verschillende kijkwijzen toegankelijk 
gemaakt kunnen worden voor iedere praktijkbeoefenaar door gebruik van 
een krachtige drager.

•  De studie naar co-creatie van André Wierdsma (1999). Er zijn verschillende 
studies die het omgaan met verschil tot onderwerp hebben, zoals de studie 
van Wierdsma. Wierdsma heeft mij inzichten gegeven over de manier waar-
op je naar verschil kunt kijken in veranderingen en daarmee in een proces 
van co-creatie aan de slag kunt gaan. Wierdsma stelt dat de wereld geken-
merkt wordt door pluriformiteit en verandering. In zo’n wereld wordt orga-
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niseren op basis van beheersing en externe sturing steeds problematischer. 
De leidende gedachte van co-creatie is dat veranderingen pas inspirerend en 
betekenisvol zijn voor mensen, als ze onderdeel zijn geweest van het proces 
van betekeniscreatie. Co-creatie van verandering wil antwoorden geven op 
vragen als: Wat is er nodig om patronen te doorbreken? Hoe bepaal je wat 
beter is? Aan welke condities moet een raamwerk voor co-creatie voldoen? 
Welke ondersteuning is nodig om een proces van collectief leren te realise-
ren en hoe ontwikkel je de competentie om met elkaar verschil te kunnen 
hanteren? 

•  Studie naar leren in en door organisaties: Peter Senge (1990), Chris Argyris 
(1996). De monumentale theorieën van Senge en Argyris zijn een basis voor 
denken over leren en organiseren. Senge is ooit mijn introductie geweest 
in het concept ‘lerende organisatie’ en de systeemdynamica. Argyris levert 
de kennis over wat aannames doen, hoe routines ontstaan en wat dat te 
maken heeft met leren in organisaties. Ook Argyris is een peiler in mijn 
 conceptuele kader (hoofdstuk 4).

•  De studie naar lerend vernieuwen van Jaap Boonstra (2000/2004) heeft de 
praktijk van veranderen en leren inzichtelijk gemaakt en theoretisch onder-
bouwd. Boonstra laat zien hoe je het lerend vermogen van de organisatie en 
de actoren kunt aanspreken in veranderprocessen. Het gaat hem erom dat 
in derde-orde-veranderingen het leren en het vernieuwen samenvallen in 
een interactief proces van actoren.

•  Studies naar situationeel leren en communities of practice van Etienne Wenger 
en Jean Lave (1991). Het concept communities of practice gaat over samen-
werken tussen mensen en de context waarbinnen dat plaatsvindt. (Wenger, 
1998). Hoewel Wenger en Lave niet uitgebreid aan de orde komen in dit 
boek, is hun invloed op deze studie groot geweest. Door Wenger en Lave 
is het begrip situationeel leren gaan leven en heb ik verbindingen kunnen 
maken met Russische leermeesters.

•  De studie naar samenwerken vanuit speltheorieën en complexiteitstheorieën van 
Robert Axelrod en Michael Cohen (2000) waarin de complexiteit benut wordt 
om de samenwerking en besluitvorming in organisaties te verbeteren. De 
auteurs beschrijven hoe onze huidige organisaties vele kenmerken hebben 
van zogenaamde complexe adaptieve systemen. In deze complexe adaptieve 
systemen is vaak sprake van vele (soorten) deelnemers die op allerlei wijzen 
met elkaar interacteren. Deze auteurs komen niet meer terug in de bespre-
king van het onderzoek. Niettemin zijn zij van betekenis geweest, want zij 
laten de complexiteit van het onderwerp zien. 

•  De studie naar interactief werken en technology assesment van John Grin 
(1997). De studie gaat over interactief werken bij het aanjagen van 
(systeem)innovaties. Systeeminnovaties zijn grootschalige innovaties in de 
samenleving, waarin veel partijen, groepen en individuen een rol spelen. 
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Grin heeft mij laten zien hoe je naar grootschalige innovaties kunt kijken en 
welke rol interactief werken daarin heeft. In de samenwerking met Grin heb 
ik bovendien veel geleerd in het doen van onderzoek volgens de methodo-
logie van Guba en Lincoln (hoofdstuk 5). De laatste veldstudie in dit boek 
betreft een casus uit het onderzoek naar werken aan systeeminnovaties, 
waaraan ik samen met Grin heb gewerkt (Grin & van Staveren, 2006). 

•  De studie naar leeromgevingen van Gerhard Smid (2001) naar het ondersteu-
nen van leervragen van ervaren professionals. In deze studie onderzoekt 
Smid de condities voor leren bij professionals (Smid, 2001). Smid komt 
onder meer met vier dimensies voor het ontwerpen van leerarrangementen. 
Hij ziet leeromgevingen als fysieke, psychosociale, talige en tijdsgerela-
teerde ruimten. Hoewel zijn studie gericht is op het leren van individuele 
professionals en niet ingaat op samenwerken bieden de dimensies die Smid 
noemt belangrijke aanknopingspunten voor mijn onderzoek. Smid is mijn 
introductie en gids geweest in het denken over en het verkennen van het 
fenomeen leeromgevingen.

•  De studie naar betekenisgeving en configuraties van Katrien Termeer (1993/ 
2006). Termeer benoemt configuraties op basis van processen van beteke-
nisgeving. Een configuratie is een groep mensen die een betekenis delen. 
Het gaat erover hoe die configuraties op elkaar inspelen of dat er nieuwe 
configuraties te benoemen zijn die handiger zijn. Termeer laat zien dat door 
ogenschijnlijk kleine interventies de mooiste dingen gebeuren. Voorbeelden 
daarvan zijn: betrokkenen vragen met wie praat je wel en met wie praat je 
niet en waarom niet; of het sociaal interveniëren in processen die op inhoud 
vast zitten; of het benoemen van vitaliteit in processen. 

•  De studie naar organiseren als menselijk leven door Wessel Ganzevoort (1999). 
Deze studie maakt voor mij inzichtelijk hoe routines op het niveau van  
samenlevingen bepalend zijn voor de wijze waarop het leven voor veel 
mensen eruit ziet. We leven voor een belangrijk deel nog steeds in een in-
dustrieel paradigma: een paradigma dat niet erg meewerkt in het succesvol 
vormgeven van grensoverschrijdende samenwerkingen. Organiseren en 
dus ook leren samenwerken heeft echter een ander paradigma nodig, een 
paradigma van levende en lerende mensen. Ganzevoort biedt mij inzichten 
om de problematiek van samenwerken in een maatschappelijke en globale 
wereld te plaatsen. 

Bovengenoemde studies bieden een verkenning naar bestaande studies die 
iets zeggen over (leren) samenwerken. In mijn aanpak zijn aspecten van 
bovenstaande invalshoeken te herkennen. Aan de hand van deze verkenning 
ben ik tot een afbakening gekomen van mijn onderzoeksveld. In de volgende 
paragraaf geef ik de afbakening van de door mij gebruikte kennisdomeinen, 
waartoe ook bovengenoemde referenties zich verhouden. De redenering die 
ik bij die afbakening hanteer is het vermoeden dat samenwerken altijd een 
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kwestie van leren is. Dat is de invalshoek die Kurt Lewin hanteerde in de 
 experimenten die hij deed in de National Training Laboratories. Daarover 
meer in de volgende paragraaf.

2.4.2 Positionering en afbakening
De onderzoeksvraag spitst zich toe op de methodische kant van het onder-
steunen van samenwerken in leertrajecten. Het onderzoek is een ontwik-
kelingsonderzoek. Ik ga op zoek naar een systematiek of leidraad voor leren 
samenwerken bij veranderen en innoveren. Aanknopingspunten lijken te komen 
vanuit bestaand onderzoek in de traditie van Organization Development 
(OD), situationeel leren, studies naar leeromgevingen en interactietheorieën. 
Het is juist die combinatie van invalshoeken die een bruikbare referentie zijn 
voor mijn onderzoek. Voor die referentie ga ik terug naar de periode net na 
WO II. Toen werden er in Amerika, en later in Europa, experimenten gedaan 
naar nieuwe vormen van kennisoverdracht en kennisontwikkeling, naar aan-
leiding van nieuwe managementtrends en organisatievormen. Het klassieke 
leren, het aangereikt krijgen van ware kennis, werd verlaten en er kwamen 
experimenten om leren en werken meer op elkaar te betrekken. Hoofdrol- 
speler was Kurt Lewin (1947) die een nieuwe vorm van onderzoek gebruikte 
om tot andere leervormen te komen. Hij richtte laboratoria voor trainingen 
in (NTL, National Training Laboratories). Lewin noemde zijn onderzoek: 
Action Research. Lewin baseerde zich in dit onderzoek op inzichten van 
Russische psychologen, die de basis legden voor situationeel leren. Er is veel 
van het gedachtegoed van Lewin en de Russen terug te vinden in hedendaag-
se studies over leren en veranderen. Daarover meer in het volgende hoofd-
stuk. Dat zal gaan over dit gedachtegoed als basis voor mijn studie. Met de 
keuze voor Organizational Development, situationeel leren en onderzoeken 
van nieuwe leervormen neem ik in het veld positie in. De probleemstelling is 
daarmee afgebakend en theoretisch gepositioneerd. Bovenstaand palet van 
meer of minder aanverwante referenties zijn in deze studie aanvullingen of 
verdiepingen. Werkendeweg grijp ik verschillende referenties aan om een 
verdiepingsslag te maken. Maar eerst volgt in hoofdstuk 3 een reis door de 
wereld van NTL en Tavistock.

2.4.3 Samenvatting
Op basis van de bevindingen uit de verkenning (hoofdstuk 1) werden in dit 
hoofdstuk vier mogelijke routes beschreven die leiden tot kennisvermeerde-
ring rondom grensoverschrijdend samenwerken. De routes zijn voorstellen 
voor onderzoek die doorpakken op een of meerdere bevindingen van de 
verkenning. De route ‘leren samenwerken bij veranderen en innoveren’ is 
gekozen voor verder onderzoek en staat in de navolgende hoofdstukken cen-
traal. De gekozen route heeft de volgende onderzoeksvraag: hoe leren actoren 
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die de zorg hebben voor een veranderproces of innovatietraject beter samen te 
werken en wat is daar voor nodig? De onderzoeksvraag heb ik verdiept in een 
aantal subvragen. Daarnaast heb ik doelgroep, opbrengstverwachtingen en de 
relevantie van de route toegelicht. Het hoofdstuk sloot af met een schets van 
mogelijke invalshoeken waarmee het onderzoek vorm kan krijgen. Ik koos de 
invalshoek (en motiveerde de keuze) van Organizational Development, situ-
ationeel leren en de experimenten van Kurt Lewin naar nieuwe leervormen. 
Met die keuze baken ik de probleemstelling theoretisch af en positioneer ik 
deze in het veranderkundige en het leertheoretische domein. In het volgende 
hoofdstuk (hoofdstuk 3) licht ik de invalshoek toe vanuit bestaand historisch 
onderzoek. Daarna volgt in hoofdstuk 4 een zoektocht naar bruikbare theore-
tische concepten voor praktijkonderzoek. 
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Leren samenwerken in historisch 
perspectief

Deskresearch trainingslaboratoria 
NTL & Tavistock

Hoe werd er in het verleden aandacht gegeven aan vraagstukken rond-
om leren samenwerken en organisatieverandering? Voor die vraag ga ik 
terug naar de periode direct na de Tweede Wereldoorlog. Daar werd een 
basis gelegd voor het denken over leren samenwerken en werden de eerste 
experimenten gedaan met een ander type leeromgevingen dan tot die tijd 
gebruikelijk was. De experimenten uit die tijd baseren zich op een aantal 
theoretische uitgangspunten en leveren inzichten die nog steeds actueel en 
bruikbaar lijken: ze vormen de basis voor de studie naar leren samenwer-
ken bij veranderen en innoveren die in dit boek centraal staat.

3.1  Lessen uit het verleden

Leren samenwerken bij veranderen en innoveren is geen nieuw thema. Vanaf 
de periode na WO II heeft het onderwerp regelmatig aandacht gekregen, met 
name vanuit de stroming in de veranderkunde die later OD, Organizational 
Development, is gaan heten. In die stroming heeft ervaringsleren (experiential 
learning) een belangrijke plek. De oorsprong van ervaringsleren gaat terug 
naar het gedachtegoed van Kurt Lewin en W.R. Bion en de ervaringen van 
de National Training Laboratories in Group Development (NTL) in Amerika 
en het Tavistock Institute of Human Relations in Engeland. Een van de 
meest aangehaalde deskundige op het gebied van ervaringsleren, David Kolb 
verwijst naar de eerste bijeenkomst van NTL: “Thus the discovery was made 
that learning is best facilitated in an environment where there is dialectic tension 
and conflict between immediate, concrete experience and analytic detachment. By 
bringing together the immediate experiences of the trainees and the conceptual 
models of the staff in an open atmosphere where inputs from each perspective 
could challenge and stimulate the other, a learning environment occurred with 
remarkable vitality and creativity” (Kolb, 1984). De oprichter en initiatief-
nemer van NTL, Kurt Lewin, is dan al dood, maar zijn gedachtegoed vormt 
het fundament van deze bijeenkomst.

03
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In dit hoofdstuk sta ik stil bij NTL en Tavistock. Deze instituten zijn opgericht 
om experimenten te doen in het creëren van leeromgevingen om tussenmen-
selijke verhoudingen1 te verbeteren. Daarbij hebben zij organisatorische en 
maatschappelijke situaties voor ogen, die te maken hebben met conflicten en 
communicatieproblemen. Er is indertijd en naderhand veel kritiek gekomen 
op de trainingslaboratoria en aanverwante ‘relatie’-trainingen zoals de sensi-
tivity-trainingen, die vooral in de jaren ’70 erg populair werden. Over deze 
kritiek kom ik nog te spreken. Niettemin lijken de uitgangspunten van dit 
type leeromgeving zeer relevant voor de vraag hoe je het leren samenwerken 
bij veranderen en innoveren kunt faciliteren. Daarom heb ik er voor gekozen 
om het onderzoek naar leren samenwerken bij veranderen en innoveren 
vanuit dit historisch perspectief aan te vliegen. De term tussenmenselijke 
verhoudingen is verdwenen uit het discours over leren in organisaties. 
Ook sensitivity-trainingen en andere vormen van groepstrainingen die 
gericht zijn op zelfontplooiing en zelfverwezenlijking, zijn onder druk van 
de kritiek bijgezet in het kerkhof van de sociale geschiedenis van leren en 
 organisatieontwikkeling. Niettemin is het gedachtegoed van Lewin (1948) 
nog steeds actueel. Veel huidige trainingssituaties die inspelen op organisatie- 
leren maken, misschien niet al te bewust, gebruik van zijn inzichten. In de 
leertrajecten die vandaag de dag gemaakt worden voor leervragen die zich 
toespitsen op wat toen ‘tussenmenselijke verhoudingen’ wordt genoemd, 
zijn een aantal fundamentele principes en inzichten terug te vinden die hun 
herkomst hebben bij het gedachtegoed van NTL en Tavistock. De aandacht 
voor relatietrainingen lijkt tegenwoordig weer toe te nemen en tot op de 
dag van vandaag geven Tavistock en NTL trainingen in leiderschap en 
 groepsdynamica, waarin veel van de uitgangspunten van toen nog terug te 
vinden zijn. In dit hoofdstuk licht ik het gedachtegoed toe. Ik bespreek een 
aantal praktijksituaties. Vervolgens bekijk ik welke inzichten bruikbaar zijn 
voor mijn vraag naar leren samenwerken en wat de bezwaren zijn. 

3.2  NTL en Tavistock 

3.2.1 Vraag naar een nieuwe methode
Direct na WO II gaan psychologen zich bezig houden met onder meer de 
volgende vragen. Hoe kunnen mensen leren om in organisaties met andere 
mensen om te gaan die er eigen ideeën en opvattingen op na houden? Hoe 
kunnen mensen leren om met conflicten om te gaan? De aandacht voor deze 

1 De term tussenmenselijke verhoudingen is de dan gangbare term om de interacties en rela-
ties tussen mensen te duiden. Trainingen die er op gericht zijn deze verhoudingen te verbete-
ren worden relatietrainingen genoemd. Vgl. Nijkerk, 1975.
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vragen heeft te maken met de ontwikkelingen in het bedrijfsleven van die tijd. 
De ideeën van scientific management, die ruim voor de Tweede Wereldoorlog 
al op veel plekken in het bedrijfsleven ingevoerd zijn (vooral in de VS), roepen 
steeds meer weerstand op. Het is een periode van wederopbouw en groei. Er 
is geloof in vooruitgang. Er zijn nieuwe opvattingen over de wijze waarop je 
een organisatie aanstuurt en omgaat met werknemers. De onderzoekingen 
van Elton Mayo in de Hawthorne fabrieken tussen 1927 en 1932 (Mayo, 
1945) laten zien dat de prestatiebeloning, die in het scientific management 
gezien wordt als de belangrijkste motor voor een hoge arbeidsproductiviteit, 
zijn grenzen kent. Immateriële beloning, zoals status en respect blijken een 
prikkel te zijn om werknemers tot betere prestaties te krijgen. Werk moet je 
niet meer primair zien als een economische activiteit, maar als een sociale 
activiteit waarin mensen zichzelf kunnen ontplooien, waarin democratie en 
gelijke behandeling een plek moeten krijgen en waarin vrijheid tot handelen 
een belangrijke waarde wordt. Deze benadering van werk wordt bekend onder 
de naam Human Relations School. 
Maar leidinggevenden zijn gewend aan een puur zakelijke instelling en zijn 
niet in staat om op deze ontwikkelingen een antwoord te geven. Het manage-
ment krijgt angst voor oncontroleerbaarheid en effecten die het niet kan 
overzien. Dat leidt tot conflicten met werknemers en tot conflicten tussen 
 leidinggevenden onderling: er ontstaat spanning bij het management. Zo 
komt vanuit het management van grote bedrijven de vraag naar trainingen 
om menselijke behoeften en de problemen die daaruit voortkomen te regu-
leren (Nijkerk, 1975). Conflicten kunnen niet meer uitsluitend hiërarchisch 
worden opgelost, de context en de tijdgeest zijn veranderd. Tegelijkertijd is de 
vraag van het management ook: Hoe kunnen wij binnen deze nieuwe context 
toch controle en grip behouden op de situatie?

Maar hoe is deze vraag naar regulatie te beantwoorden? In de Verenigde 
Staten gaat de psycholoog Kurt Lewin onderzoek doen naar conflicten tussen 
mensen bij organisatieverandering (Lewin, 1947). Lewins uitgangspunt is 
dat een uitsluitend theoretische benadering van het vraagstuk (het klassieke 
leermodel, waarin kennis door een deskundige docent wordt doorverteld aan 
leerlingen) niet helpt bij het oplossen van conflicten. Om veranderprocessen 
op gang te brengen is meer nodig dan het inbrengen van theorie over hoe je 
problemen oplost. Er is een aanpak nodig die direct aansluit bij datgene wat 
zich in de praktijk afspeelt. Hij stelt dat het van fundamenteel belang is om 
de belevingswereld van de mensen die te maken hebben met conflicten te 
onderzoeken. Om een veranderproces op gang te brengen is een gezamenlijk 
denkbeeld nodig. Verschillende denkbeelden kunnen in een groepsgewijze 
confrontatie worden samengebracht (getrechterd) in een gemeenschappelijk 
denkbeeld. Dat gemeenschappelijke denkbeeld is de basis voor verandering. 
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Een tweede conclusie die Lewin in zijn onderzoeken terug ziet, is de con-
gruentie tussen wat mensen doen in hun werksituatie en wat zij op andere 
momenten doen. Om zicht te krijgen op het handelen van individuen kan je 
net zo goed in het hier en nu kijken. Het ‘hier en nu’ is een perfecte spiegel 
van het ‘daar en dan’2 (Lewin, 1948, Resolving Social Conflicts, 1947).

3.2.2 Kleine groepen
Het hier-en-nu principe en het trechteren van individuele denkbeelden tot 
een gemeenschappelijk denkbeeld wordt een centraal uitgangspunt voor 
de werkwijze van de National Training Laboratories en van het Tavsistock 
Institute of Human Relations in Londen, een nauw met NTL gelieerde instel-
ling. Een ander fundamenteel inzicht voor de werkwijze in deze instuten 
komt van de psycholoog W.R. Bion, een van de grondleggers van Tavistock. 
Bion introduceert het werken in kleine groepen. Kleine groepen kunnen, in 
tegenstelling tot grote groepen, positief bijdragen aan zowel individuele 
vorming als organisatieontwikkeling. De inzichten rondom kleine groepen 
zijn afgeleid uit bevindingen van Bion over werking van grote groepen. Bion 
bestudeert dagelijkse voorkomende groepsvorming (werk- en leefgroepen). 
Hij ziet de enorme invloed van een grote groep op het individu en hoe een 
groep iemand kan maken en breken, zonder dat het individu daar veel invloed 
op heeft. Hij ziet de kracht van een groep met betrekking tot stimuleren en 
frustreren van individuen. Bion gaat op zoek naar een verklaringsgrond voor 
de psychodynamiek van groepen en de dwingende invloed daarvan op per-
sonen. Hij komt terecht bij Freud. Freud heeft eerder een verklaring gezocht 
voor de mentale verandering die het individu in de groep ondergaat. Deze 
verklaring vindt Freud bij de sociologen Gustave Le Bon (The Crowd: A study 
of the popular mind, 1895) en Wilfred Trotter (Instincts of the Herd in Peace and 
War, 1906) die groepsvorming als een angstwekkend verschijnsel beschrijven. 
Groepen zijn representaties van de oerhorde (herdinstinct). De oerhorde is de 
eerste groep van mensen die ongeciviliseerd zijn en worden gedreven door 
instinct. Groepsvorming heeft volgens hen te maken met een herhaling van 
gebeurtenissen die in de oerhorde hebben plaatsgevonden. “In een groep wordt 
de mens een instinctief handelend wezen, een barbaar die neerdaalt op de ladder 
van de civilisatie” ( Le Bon, 1895). Freud, Le Bon en Trotter spreken over de 
weerzinwekkende effecten van groepen, over massificatie en groepsgeest en 
het wegzinken van het individu in de groep als massamens. Bion gaat echter 
op zoek naar de bruikbaarheid en betekenis van groepsdynamiek (Bion, 
1961). In de negatieve werking van grote groepen zit een kracht die mogelijk 
positief aangewend kan worden. Hij onderzoekt hoe de kracht van de groep 

2 Het hier en nu principe vindt zijn oorsprong in de Gestalt therapie. Gestalt gaat kort gezegd 
uit van de samenhang en de relaties tussen deelaspecten.
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kan worden gebruikt om het handelen van de enkeling te verbeteren. Door te 
focussen op mogelijkheden en niet op de problemen kan hij de destructieve 
werking van de grote groep gebruiken om tot bruikbare en constructieve 
inzichten te komen. Hij introduceert de ‘kleine groep’ als werkzame eenheid 
waarin individuen tot ontwikkeling en zelfontplooiing kunnen komen. In 
tegenstelling tot de grote groep heeft de kleine groep een heilzame werking op 
de afzonderlijke individuen, maar ook op de dynamiek tussen die individuen. 
De kleine groep wordt de setting waarin ‘tussenmenselijke verhoudingen’ 
kunnen worden onderzocht en kunnen worden verbeterd.

3.2.3 Trainingslaboratoria 
Als Lewin de vraag krijgt van maatschappelijk werkers om op zoek te gaan 
naar oplossingen voor steeds weer terugkerende raciale conflicten in volks-
buurten, organiseert hij een experimentele tweeweekse trainingsconferentie 

‘Training in community development’ (1948). De aanpak bij die trainings- 
conferentie is: werken in kleine groepen en de inbreng van eigen ervaringen 
en denkbeelden van de deelnemers. Hij ziet dat de kleine informele groepen 
in combinatie met een ‘in het hier en nu’-aanpak duidelijk meer motiverend 
zijn voor verder leren en handelen, dan de uniforme en weinig op de persoon 
afgestemde klassieke onderwijsvormen. …“Het behoren tot een kleine groep is 
vaak bepalend voor het handelen en de eigen instelling tegenover de medemens 
en de omgevende wereld. (…) Individueel gedrag vindt meestal zijn impulsen in 
groepssituaties. (…) Veranderingen in omstandigheden van de persoon zijn vaak 
een gevolg van veranderingen in groepssituaties waarvan hij deel uit maakt”  
(Lewin, 1948, p. 86). Dit experiment groeit uit tot een onderzoeksprogramma: 
de National Training Laboratories (NTL). De NTL zijn experimenteerruimtes 
om interactie en gedrag te onderzoeken in situaties waarin mensen met andere 
mensen te maken krijgen of moeten samenwerken. In die zelfde tijd wordt 
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in London (1946) een met NTL gelieerde instelling opgericht: het Tavistock 
 Institute of Human Relations (genoemd naar de plaats Tavistock nabij Londen.) 
Bion is daar één van de oprichters van. NTL en Tavistock werken met training  
laboratoria, een toen nieuw begrip voor een nieuwe leer/onderzoeksomgeving. 
Bij NTL en Tavistock zijn verschillende universiteiten aangesloten. 

De training laboratoria hebben de volgende doelstellingen: 
• Het vergroten van zelfinzicht en bewustwording van eigen gedrag. 
• Het vergroten van sensitiviteit voor gedrag van anderen. 
• Bewustwording en begrip van groepsdynamiek. 
•  Het vergroten van diagnostische vaardigheid voor tussenmenselijke en 

intergroepsituaties. 
Daarbij komt dat het belangrijk is dat deelnemers leren hoe ze kunnen komen 
tot betere interpersoonlijke relaties door middel van reflectie over eigen en 
andermans positie en plaatsbepaling. De ‘kleine’ groep (T-group of trainings-
groep) wordt als medium bij dit leerproces gebruikt. 
De opzet is ongestructureerd. Er zijn geen concrete opdrachten en er is geen 
uitgelijnd programma. De aandacht is gericht op het terughalen van eerdere 
ervaringen naar het hier en nu en deze ervaringen te relateren aan de vraag: 
Wat speelt er zich in deze groep af? Het studiemateriaal wordt ingebracht 
door de deelnemers zelf. Het gaat om ervaringen waar de andere deelnemers 
feedback op geven. Zo kan een confrontatie worden georganiseerd van het 
onbekende zelfbeeld. 

Een traininglaboratorium heeft de volgende karakteristieken:
•  Een trainingslaboratorium bestaat uit meerdere kleine trainingsgroepen 

(T-groups) van vijf tot acht mensen. 
•  Er wordt gewerkt met het hier-en-nu principe: het gaat om het nú uitdruk-

ken van het gevoel van tóen.
•  Er worden geen waarom-vragen gesteld: waarom-vragen leiden tot rationali-

saties en die staan het proces van veranderen in de weg.
•  Het laboratoriummodel baseert zich op het leer-theoretisch principe van 

Bandura (1946: social learning theory): elk gedrag is het gevolg van een min 
of meer systematische bekrachtiging.

•  Er worden afspraken gemaakt tussen deelnemers onderling en tussen staf 
en deelnemers over hoe ze met elkaar omgaan. Uitgangspunt is dat groepen 
met een minimale samenhang te maken hebben met regels over gedrag en 
omgang (betrekkingsregels) die in het begin van de interactie door de deel-
nemers zelf worden vastgesteld. Het is voor het doorgronden van de relaties 
(die in het hier aan het ontstaan zijn) handig te weten wat die regels zijn 
(welke afspraken over gedrag gelden hier?) en wie van de deelnemers deze 
regels mag vaststellen.
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•  Het accent ligt niet op het intra-psychische maar op het effect van weder-
zijdse beïnvloeding.

•  De groep is een systeem, dat wil zeggen een geheel van delen en hun ken-
merken plus de relaties daartussen. 

• Begeleiding grijpt alleen in wanneer dat nodig is.

De rol van de trainingsstaf in trainingsgroepen (T-groepen) is leercondities 
te scheppen, de groep in balans te houden, leerdoelen te bewaken, te kunnen 
werken in een conflictgeladen leerklimaat, het geven van diagnostische 
observaties, inzicht hebben in het procesmatige verloop van groepssituaties, 
zorgen voor tijdige opvang, initiëren van activiteiten die bijdragen aan de 
leerdoelstellingen en het begeleiden van open communicatieprocessen. 

Op basis van deze uitgangspunten worden op veel plekken trainingslabora-
toria georganiseerd die moeten bijdragen aan een betere (organisatie)wereld. 
Het tijdsgewricht helpt daar aan mee. Er is geloof in vooruitgang en een 
betere wereld. Ook in Nederland komen er laboratoria die zich baseren op het 
gedachtegoed van Lewin en de ervaringen van NTL en Tavistock. Deze trai-
ningen worden vooral voor kaderfuncties georganiseerd. Er komen onderwer-
pen aan de orde als interdisciplinair samenwerken, omgaan met competitie en 
concurrentie, maar ook stimuleren van zelfontplooiing en zelfverwezenlijking 
(Nijkerk, 1975). In de trainingslaboratoria groeit een basis voor een werk-
wijze die decennia later gebruik maakt van de zelfde uitgangspunten. 

Uit de experimenten van deze beide instituten zijn verschillende methoden 
voortgekomen die vooral in de jaren ’70 erg populair worden. ‘Sensitivity-
training’ en latere vormen als encountertraining, marathon groep, creativi-
teitstrainingen, persoonlijke groeitrainingen en body-awareness3 hebben hun 
oorsprong in NTL en Tavistock. 

3.2.4 Kritische geluiden
Maar er was ook felle kritiek op de trainingslaboratoria. De kritiek betreft 
vooral de vraag naar het effect van de trainingen, het naar binnen gekeerde 
karakter van de trainingen en de – in de ogen van de criticasters - twijfelach-
tige morele waarden waar de trainingen van uitgaan. De trainingen hebben 
volgens sommige tegenstanders een sterke ongecontroleerde invloed op 
de deelnemers en hebben veel weg van een hersenspoeling. De trainingen 
zouden leiden tot verlies van zakelijk vermogen en utopisch en onrealistisch 

3 Uitgangspunt voor dit soort trainingen is het spanningsveld tussen enerzijds het vormgeven 
van relaties en interactie en anderzijds zelfontplooiing en zelfverwezenlijking. Veel van de hier 
genoemde trainingen belichten een van de twee aspecten. 
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handelen tot gevolg hebben. Dat is niet alleen verwerpelijk, maar zelfs gevaar-
lijk. W. Cleon Skousen, een vooraanstaande Amerikaanse bestuurskundige 
uit die tijd, verzet zich onder meer tegen deelname van politiefunctionaris-
sen! (Skousen, 1967) en de management-theoreticus Odiorno raadt vooral 
managers af om deel te nemen aan de trainingen:…“Until the sensitivity 
trainers have come forth with a school which takes the overtly sensitive man and 
toughens him up into a rough and ready model of man as well the reverse, I can 
only suggest to businessman that they avoid the whole cult” (Odiorno, 1963). De 
sociaal psycholoog Klaus Horn (1972) klaagt erover dat mensen er beter aan 
doen te werken aan maatschappelijke en politieke bewustwording in plaats 
van het psychologiseren van individuele problemen en intra-groep verschijn-
selen. Kurt Back, ook psycholoog, wijst op de ernstige gevaren van psychische 
breakdowns, waar tien procent van deelnemers aan encountergroepen mee te 
maken krijgt. Hij noemt het ‘recognized dangers’ (Back, 1972). Andere nega-
tieve geluiden benadrukken dat er geen bewijs is van het effect van dit soort 
trainingen. Er zijn in de jaren ’70 verschillende onderzoeken gedaan naar het 
effect van trainingen in tussenmenselijke verhoudingen. De resultaten van 
die onderzoekingen laten, ondanks de negatieve geluiden en een verslechte-
rend imago, een doorgaans positief effect zien (Cambell en Dunette, 1968; 
Gibb, 1970; Moscov, 1969).

3.2.5  Onderzoek naar effectiviteit van de 
trainingslaboratoria

Campbell en Dunette komen met voorzichtige conclusies van een onderzoek 
naar effectiviteit van trainingslaboratoria ten behoeve van bedrijfssituaties. 
Zij constateren dat er inderdaad een persoonlijke verandering optreedt, 
maar dat er geen zicht is op de blijvendheid van die verandering (Campbell 
& Dunette, 1968). De conclusies van het onderzoek dat de psycholoog/on-
derzoeker Jack Gibb doet, zijn ronduit lovend (Gibb, 1970). Zijn onderzoek 
gaat over de effecten die sensitiviteitstrainingen kunnen hebben op het 
verantwoordelijkheidgevoel van deelnemers bij organisatieverandering. Gibb 
maakt gebruik van 219 metingen bij verschillende groepen en komt tot de 
conclusie dat de trainingen leiden tot significante verandering: …“There is lit-
tle doubt that sensitivity training does produce significant change in people when 
it is conducted under optimal conditions. The evidence is sufficiently conclusive to 
cause responsible management in a wide variety of social institutions to incre-
asingly institute programs of organizational change, using sensitivity training 
as an essential ingredient”… De Nederlander Moscov (1969) doet vanuit het 

‘Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde’ een onderzoek onder 52 
deelnemers naar de mate waarin zij veranderd zijn in hun gedrag in de werk-
situatie. Hij constateert vergelijkbare leereffecten met de Amerikaanse studies 
naar effectiviteit. Luke en Seashore (1970) hebben op basis van de meerdere 
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studies (zie ook: Egan, 1971; Back, 1972; Salomon en Berzon, 1972 en 
 Lieberman, Yalom en Miles, 1973) de volgende generalisaties gemaakt:
•  Er is bij de deelnemers inderdaad sprake van gedragsverandering, maar het 

is niet duidelijk of deze blijvend of tijdelijk is.
•  Persoonlijke betrokkenheid bij vraagstuk en leerproces is voor het leerpro-

ces belangrijker dan de persoonlijkheidsstructuur van een deelnemer.
•  Mensen die in achtergrond geen bekendheid hebben met de uitgangspunten 

en basisfilosofie van deze trainingsvorm leren meer dan zij die dat wel  
hebben. De meerwaarde zit vooral in het ontdekken van de mogelijkheid 
van zelfreflectie.

In een veel recenter publicatie beschrijven Peter Miller and Nicholas Rose 
(1994) uitvoerig het ontstaan van Tavistock en NTL. Zij positioneren het 
‘relatiedenken’ als een nieuwe werkelijkheid ‘relational ontology’. Volgens 
hen houden Tavistock en NTL zich expliciet met het vraagstuk bezig: hoe 
weinigen velen konden veranderen, ‘how the few could change the many’. Miller 
en Rose benadrukken de tijdloosheid en kracht van de methode: “Trough its 
training schemes and the transfiguration of persons which they produced, the Tavi 
was to overcome its limitations of time and space. Through such mechanisms, it 
was to shape and transform the very notion of what it was to be a member of a 
helping profession. Trough exploiting the transfigurative possibilities of the group, 
along a number of different dimensions, the Tavi was able to make itself not 
simply one organization among others, but the fulcrum of ea proliferating complex 
of thought and action that would enmesh all those different varieties of professio-
nal expertise operating within networks of welfare. The lure of these groups was 
not merely that they contributed to professional advancement. They provided a 
matrix within which all the mundane tasks engaged in by professionals of human 
conduct could be given a new simplicity, coherence and dignity. They made the 
exercise of power over others, the conduct of conduct, itself a therapeutic activity. 
And, in promising that ‘considerable though limited’ transfiguration of personality, 
they wove together the desire for professional development, the wish for an ethical 
justification for professional activity, and the desire of each professional of the soul 
to shape and cultivate his er her own self.” Rose en Miller zien NTL en Tavistock 
als basis voor een nieuwe autoriteit voor een beroepsgroep die zich met 
organisatieontwikkeling bezig houden. Een autoriteit die psychoanalytische 
expertise als grondslag heeft. 
De psychoanalytische benadering waar NTL en Tavistock op bouwen, sluit 
immers naadloos aan bij de eigentijdse beleving en ervaring van organiseren, 
werken en leven: de benadering speelt in op de complexiteit van op elkaar 
inwerkende elementen in het functioneren van organisaties, families en sys-
temen. Een complexiteit die zich laat typeren door verschillende expertises, 
technologie en representatie. Het is in deze complexiteit dat de psychoanaly-
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tische expertise die de grondslag is van Tavistock en NTL, werkzaam blijkt te 
zijn (Miller & Rose, 1994).

Ook Robert Lipgar en Steven Struhl (1995) geloven in de kracht en de 
tijdloosheid van de aanpak. Zij doen in de ‘jaren ‘80 en begin jaren ’90 een 
grootschalig onderzoek naar de effectiviteit van de trainingslaboratoria die 
ondertussen ‘group relations conferences’ zijn gaan heten. De conferenties 
die zij onderzoeken, vergelijkbaar met de opzet van een trainingslaborato-
rium, maken nog steeds gebruik van de principes van de begintijd van NTL 
en Tavistock. Conclusie van deze en ander recente studies is in het algemeen 
dat de toepassing ervan in de loop der jaren steeds meer inboet aan experi-
ment en vernieuwing, ondanks de kracht en de tijdloosheid van de werk-
wijze van NTL en Tavistock. Langzamerhand ontstaat er een methode die 
 omarmd wordt door een eigen klasse van professionals; een aanpak die eerder 
dogmatisch dan experimenteel lijkt te zijn. De methode wordt routine, het 
experiment verdwijnt. De term unfreezing, van Lewin afkomstig, waarmee 
het open maken van een situatie wordt bedoeld, lijkt in die aanpak erg op de 
achtergrond te zijn geraakt. 

3.3   Praktijkvoorbeelden van 
Trainingslaboratoria

De literatuur over Tavistock en NTL laat zien dat de aanpak die bij NTL en 
Tavistock wordt ontwikkeld gebaseerd is op een aantal krachtige principes. 
De wijze waarop die principes worden toegepast en hoe die in de loop van de 
tijd uitwerken, is vanuit verschillende hoeken onderzocht. De bevindingen 
variëren van uiterst positief tot zeer negatief. Niettemin is het gedachte-
goed van NTL en Tavistock (vaak onbewust) doorgedrongen in de dagelijkse 
praktijk van trainingen en bedrijfsopleidingen en is er een stroming in de 
veranderkunde (OD) die gebruik maakt van de ideeën van Lewin, Bion en 
Miller (Lewin, 1947; Bion, 1961; Miller & Rice, 1967). Het gedachtegoed waar 
NTL en Tavistock (toen en nu) mee werken lijkt relevante inzichten te bieden 
die bruikbaar zijn in het faciliteren van leren samenwerken bij veranderen en 
innoveren. Onderstaand volgen drie voorbeelden die laten zien hoe trainings-
laboratoria er in de praktijk uitzagen. Het zijn beschrijvingen op basis van 
casestudies die ik in de literatuur heb kunnen vinden. Het aspect van samen-
werken komt niet in alle voorbeelden even expliciet naar voren. Wel is de 
focus in de voorbeelden gericht op aspecten die met samenwerken te maken 
hebben. Met de voorbeelden wil ik laten zien hoe het gedachtegoed dat ten 
grondslag ligt aan NTL en Tavistock in de praktijk uitwerkt, om de bruikbaar-
heid ervan te bekijken voor de vraag naar leren samenwerken. 
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3.3.1 Casus 1: Trainingslaboratorium IBM 
De casus is ontleend aan een praktijkvoorbeeld uit 1970 van R. Harrison uit: 
Management Self development: design principles and examples of practice. Het 
betreft een trainingslaboratorium dat als thema heeft: ‘Initiatief en autono-
mie’. Het lab is ontwikkeld door Richard Harrison en Jacques Maréchal van 
IBM- België. Beiden zijn ook de begeleiders van de training. Het trainings-
laboratorium bestaat uit een groep van 20 managers die van verschillende 
bedrijven afkomstig zijn. 

Toelichting op het trainingslab
Het laboratorium duurt een week en start op zondagavond. Doel is om 
mensen te leren in samenwerkingssituaties doortastender en constructiever 
op te treden. Probleem is dat er in samenwerkingssituaties altijd mensen 
zijn die zeggen hoe het moet. Dit leidt vaak tot botsingen. Deze dominantie-
problematiek is het centrale onderwerp van de training. Het laboratorium 
is een oefening om deelnemers hun eigen belangen, eigen kracht en eigen 
ontwikkeling te laten onderzoeken. Het motto is: een goede manager maakt 
zichzelf. De opbrengst die in het vooruitzicht wordt gesteld is dat iedere 
deelnemer aan het eind van de week een helder beeld zal hebben van zijn of 
haar ontwikkelingsmogelijkheden. Dat beeld laat zien hoe de deelnemer zich 
verder ontwikkelen kan op het punt van samenwerking en wat hij of zij er 
voor nodig heeft om die ontwikkeling te bevorderen. Het gaat erom dat deel-
nemers naar zichzelf leren luisteren. Om dat zo goed mogelijk te doen, zorgt 
de leiding er voor iemand zo min mogelijk iets in de weg te leggen. Er is maar 
één verplichte bijeenkomst: dat is het gesprek met een begeleider iedere mid-
dag van twee tot vier uur. Er zijn geen speciale tijden vastgesteld voor werken 
en vrije tijd. Iedereen kan doen wat hij wil. De begeleiding heeft gezorgd voor 
leermiddelen om zo een grote variatie aan leerprocessen mogelijk te maken. 
Deze leermiddelen zijn: diagnostische instrumenten om de eigen stijl van 
 management te taxeren of om creatieve blokkades op te zoeken. Er zijn boeken 
en artikelen over tal van onderwerpen, zoals gedrag, leidinggeven, leven in 
de organisatie en maatschappelijke groei. De bibliotheek laat verschillende 
visies, zien maar voldoet wel aan een kwaliteitsnorm. Het zijn boeken en 
artikelen die door de begeleiding de moeite waard worden gevonden om te 
lezen. Er zijn spellen en oefeningen in management en groepsdynamiek, maar 
ook psychologische spellen. De spellen en oefeningen zijn voor twee of meer 
personen. Er zijn handboeken en naslagwerken en instructies op geluidsband 
om het mogelijk te maken zonder inmenging van de begeleiding aan de slag 
te kunnen met de leeractiviteiten. De begeleiding benadrukt het belang van 
de aanwezigheid van andere deelnemers als hulpbron.
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Wat er gebeurt…
(Zondagmiddag) Na een toelichting op zondagmiddag begint de week. Veel 
deelnemers beginnen aan de persoonlijke inventarisatie van creatieve blok-
kades, sommige deelnemers gaan weg. De deelnemers vragen weinig aan 
elkaar en aan de staf. Op de verplichte bijeenkomsten vraagt de begeleider 
aan de deelnemers op te schrijven hoeveel risico zij tot op dat moment 
 genomen hebben, hoeveel initiatieven zij hebben genomen tegenover anderen 
en hoeveel tijd ze hebben besteed aan datgene wat ze werkelijk willen doen 
(dus niet: de tijd die zij hebben besteed om aan de verwachting van anderen 
te willen voldoen, zoals bijvoorbeeld het thuisfront of het werk). Daarnaast 
vragen de begeleider aan de deelnemers om aan te geven wat de graad is van 
positieve en negatieve gevoelens. De begeleiders maken de resultaten bekend, 
hangen ze op en bespreken ze.
(Maandagavond) Na de eerste bijeenkomst op maandagmiddag is er een 
gemêleerd beeld te zien met niet al te grote verschillen, waarin over het 
algemeen weinig eigen initiatief te zien is. De meeste leeractiviteiten worden 
alleen of soms met zijn tweeën verricht. De begeleiding vraagt waar de blok-
kades en remmingen zitten en voert daarover een gesprek met de deelnemers. 
Een aantal deelnemers klaagt over de rol van de begeleiding. De begeleiders 
geven aan op verzoek van de deelnemers bereid te zijn meer structuur aan te 
brengen. Maar zij komen de toezegging niet na.
(Woensdagmiddag) Op woensdag ziet het beeld er geheel anders uit. De zaal 
met het materiaal ziet eruit als een rommelige werkplaats. Veel deelnemers 
zijn bezig in kleine groepen spellen te spelen, bijvoorbeeld het antibeslissingen- 
spel. Er zijn nog maar enkelen die individueel of in tweetallen blijven werken. 
Er is ook iemand die helemaal niets doet. In de bijeenkomsten ’s middags 
wordt veelvuldig geklaagd over de rol van de begeleiding, over het verplichte 
karakter van de bijeenkomsten, over het vrijblijvende karakter van de bijeen-
komst, over de duur van de bijeenkomst (het moet korter of langer). Ook 
doen deelnemers pogingen om de begeleiding buiten te sluiten. 
(Vrijdagochtend) Op vrijdag ziet het beeld er weer anders uit. Veel mensen 
werken weer alleen of in tweetallen aan het maken van plannen voor werk en 
carrière. 
(Zaterdagmiddag) De week eindigt wat onsamenhangend. Er volgt een slot-
zitting die formeel een einde maakt aan het laboratorium.

Evaluatie
Bovenstaande situatie laat zien hoe een trainingslaboratorium er doorgaans 
uitziet. Het basisontwerp is altijd hetzelfde: werken in kleine ongestructu-
reerde groepen, hier en nu principe, begeleiding geeft alleen waarnemingen 
terug (zie ook § 3.2.3). Het leermateriaal kan sterk verschillen, afhankelijk 
van het doel en de achtergrond van de deelnemers en de duur kan variëren 
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van drie tot zeven dagen. Dergelijke trainingslaboratoria worden achteraf 
door deelnemers en begeleiding doorgaans beoordeeld als zeer geslaagd. 
Slechts tien procent ervaart het als een mislukking. Het criterium van de 
beoordeling is steeds of er zich een autonoom leerproces heeft ontwikkeld. In 
de documentatie van de training wordt geen melding gedaan over wat de op-
brengsten zijn, wanneer er sprake is van een autonoom leerproces en wat er 
dan met die mensen is gebeurd tijdens de training. De evaluatie, die deel uit 
maakt van de documentatie, spitst zich toe op de beleving van de deelnemers. 
In termen van opbrengsten biedt het voorbeeld weinig houvast. Wel maakt 
het de principes zichtbaar in het proces, zoals gebruik van het hier en nu 
principe, werken met een kleine groep en activiteiten en interacties zien als 
deel van het systeem. Het systeem is dan het geheel van actoren, omgeving 
en activiteiten. Beroemde soortgelijke voorbeelden van laboratoria zijn: ‘Crea-
tieve Laboratorium in het nemen van risico’s’ van Richard Byrd, ‘Het Organisatie 
Laboratorium’ van Jerry Harvey, Barry Oshry en Goodwin Watson en ‘Het 
laboratorium van flexibele structuren’ van Max Pagès (1969/1973).

3.3.2  Casus 2: Trainingslaboratorium ‘Samenwerken 
binnen eigen groep’

De casus is ontleend aan een studie van O. van der Hart en A. Lange (1972) 
naar de toepassing van een trainingsmodel voor bestaande groepen die zij 
hebben ontwikkeld. De casus betreft een groep van twaalf sociaal werkers die 
problemen hebben met samenwerken binnen de eigen groep. Er zijn steeds 
conflicten en spanningen. Voor de groep wordt een trainingsmodel ontwik-
keld van zes dagdelen over drie dagen bestaande uit: (1) de taxatie (2) het 
assessment (3) de confrontatie (4) de verandering en (5) de bestendiging. Het 
model is dus veel meer gestructureerd dan een ‘klassiek’ trainingslaboratorium.
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Toelichting op het trainingslab
De training begint met een collectieve intake waarbij alle deelnemers aan-
wezig zijn. Het is een eerste kennismaking tussen de begeleiding en de hele 
groep. Tegelijkertijd is het een oriëntatie voor de begeleiding om een inschat-
ting te kunnen maken: Wat voor groep is het? Wat speelt er eigenlijk? Het is 
een eerste beoordeling door de trainers van het groepsproces. De trainers ont-
wikkelen op basis van deze eerste bijeenkomst een trainingsmodel. De groep 
heeft problemen met besluitvorming. Dat heeft volgens de trainers te maken 
met een gebrek aan inzicht en een gebrek aan vaardigheid. Daarom wordt er 
een trainingsmodel ontwikkeld dat het midden houdt tussen een (ongestruc-
tureerde) sensitivity training en een (gestructureerde) vaardigheidstraining. 

Wat er gebeurde…
(Dag 1) Het programma begint met een assessment. Doel van het assessment 
is het contracteren van de aanpak en vervolgens het onderzoeken of de 
benoemde problematiek wel is wat er echt speelt. De begeleiding bepaalt de 
werkvorm: het ruimtelijk uitbeelden van het centrale machtsprobleem door 
het vormen van een levende lijn (oefening van Zweben en Hamman uit 1970). 
De deelnemers moeten met elkaar een lijn maken, beginnend met de meest 
machtige deelnemers en eindigend met de minst machtige deelnemer. Daarna 
wisselen deelnemers hun gevoelens uit ten aanzien van de eigen positie. Daar-
bij blijkt luisteren voor een aantal ‘machtigen’ een groot probleem te zijn. 
(Dag 2) Bij het volgende onderdeel, de confrontatie, wordt de groep verdeeld 
in twee subgroepen: een groep van de minst machtige deelnemers en een 
groep van de meest machtige deelnemers. Beide groepen krijgen de opdracht 
om 20 minuten te praten over gedragsregels en betrekkingsregels en deze op 
flap te presenteren. De ‘meest machtigen’ vragen twee keer verlengtijd aan en 
komen met een beperkt aantal onbruikbare regels. In de groep gaat veel tijd 
verloren met, wat de begeleiding duidt als, dominantieconflicten. De ‘minst 
machtigen’ werken heel plezierig en komen met een aantal constructieve 
voorstellen. In de nabespreking wordt aan de hand van voorbeelden van de 
manier waarop er op dat moment wordt gereageerd (hier en nu principe), 
duidelijk gemaakt dat er een sterke wisselwerking is tussen de aard van ieders 
inbreng en de reacties van de anderen. Dit leidt tot de discussie of, indien 
de ‘meest machtigen’ nog meer tijd hadden gekregen, zij niet met veel betere 
voorstellen zouden zijn gekomen. De begeleiding vindt de discussie niet rele-
vant, maar ziet er wel een goede aanleiding in om door te schakelen naar het 
volgende onderdeel: de verandering.
(Dag 3) De groep wordt voor de verandering opnieuw verdeeld in twee groepen: 
Een binnenkring en een buitenkring. Deze keer zijn de groepen gemengd. 
Elke groep bestaat uit drie ‘meest machtigen’ en drie ‘minst machtigen’. De 
binnenkring voert de discussie. Elk individu uit de binnenkring heeft een 
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 alter ego in de buitenkring, waarbij het alter ego van een ‘minst machtige’ 
altijd een ‘meest machtige’ is en vice versa. De deelnemers krijgen een 
gedragsinstructie. De ‘meest machtigen’ krijgen de opdracht ruimte te geven, 
begrip te tonen, goed te luisteren en te reflecteren. De ‘minst machtigen’ 
krijgen de opdracht om zich te profileren. De binnenkring praat 15 minuten. 
De leden van de buitenkring corrigeren hun alter ego. Een ‘meest machtige’ 
ziet er dus op toe dat zijn alter ego (een minst machtige) zich profileert en 
doet dat op een niet-dominante manier. De trainers vormen een derde kring 
en geven feedback. In een tweede ronde is er een wisseling van de buitenkring 
en de binnenkring. De oefening werkt geweldig. De deelnemers ervaren het 
als zeer leerzaam. Dan volgt het laatste programma onderdeel: de bestendiging. 
Hier wordt de afspraak gemaakt om permanente koppels in de werkpraktijk 
te maken die elkaar corrigeren. In tweetallen worden er afspraken gemaakt 
over de gedragsregels. 

Evaluatie
Uit een naschrift blijkt dat het idee uiteindelijk stuk loopt op de omgeving 
die niet betrokken is bij het proces. Hoewel de deelnemers aanvankelijk met 
goede voornemens weer teruggaan naar de werkomgeving lukt het hen niet 
om dat wat ze geleerd hebben, toe te passen. De afspraak om met permanente 
koppels te werken die elkaar corrigeren blijkt niet in te passen te zijn in de 
dagelijkse praktijk. De koppels worden uit elkaar gehaald door afwijkende 
roosters of locaties. Het gedrag wordt door de omgeving niet begrepen 
en daarmee gefrustreerd. Kortom, de werkomgeving is niet betrokken en 
voorbereid en de goede voornemens sterven een zachte dood. De inzichten 
worden opgeborgen in het kabinet der herinnering.

3.3.3  Casus 3: Trainingslaboratorium ‘Interdisciplinair 
samenwerken’

De casus is ontleend aan een artikel dat geschreven is door een trainingsgroep 
voor het Maandblad voor de geestelijke gezondheid (30e jg. No. 3, 1975). De 
casus betreft een vijfdaagse interdisciplinaire trainingsweek in samenwerking 
voor medisch personeel van een psychiatrisch ziekenhuis. Er spelen vage 
gevoelens van wrevel en onvermogen bij de personeelsleden. De doelstelling 
is tot komen tot beter functioneren in teamverband en het respecteren en 
versterken van de beroepsidentiteiten. De groep bestaat uit eenentwintig 
deelnemers, artsen, psychologen en verpleegkundigen.

Toelichting op het trainingslab en wat er gebeurt
Van dit trainingslaboratorium zijn geen gedetailleerde beschrijvingen gevon-
den. Wel zijn er rapporten die doorkijkjes geven op de gang van zaken en is er 
een evaluatierapport gemaakt.
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Het trainingslaboratorium richt zich op een aantal zaken: 
• Deelnemers zich bewust laten worden van de frustraties die er spelen. 
• Onderzoeken en versterken van onderlinge communicatiemogelijkheden. 
• Bewustmaken en leren hanteren van agressie. 
•  Verduidelijken van de onderlinge problematiek bij de verschillende discipli-

nes. 
Er is nadrukkelijk sprake van verschillende groepen. Er is sprake van een wij- 
en een zij-gevoel. Dat gevoel vervaagt enigszins tijdens de vijfdaagse, maar 
blijft tot het eind een rol spelen, vooral tijdens het officiële deel van het pro-
gramma. ’s Avonds aan de bar blijkt het aanzienlijk gemakkelijker om met een 
andere discipline om te gaan. In de omgang tussen de disciplines is een duide-
lijke rolverdeling: de artsen nemen het woord, verpleegkundigen maken zich 
ondergeschikt. Er wordt veel in subgroepen gewerkt. Kern van de vijfdaagse 
is het verzamelen en uitwisselen van beelden en deze te koppelen aan de 
actuele situatie. Via plenaire bijeenkomsten en rollenspelen doet de begelei-
ding haar best om inhoudelijke aspecten te onderscheiden van vormaspecten. 
Voortdurend maakt de begeleiding koppelingen tussen het actuele gedrag en 
de beelden die op tafel komen, door vragen te stellen als ‘hoe praten we nu?’ 
En ‘hoe praatten wij gisteren?’ Wat is er veranderd? Opmerkelijk genoeg keert 
tijdens nabesprekingen het oude gedrag steeds terug. Er ontstaat hierover 
wel verwondering bij de deelnemers, maar het gedrag verandert niet door dit 
inzicht. 

Evaluatie
Bij de evaluatie naderhand komen de volgende inzichten op tafel:
•  Door de kleine gespreksgroepen leren de deelnemers elkaar beter kennen en 

luisteren zij beter naar elkaar.
•  Gevoelige onderwerpen komen wel aan de orde, maar kunnen onvoldoende 

centraal worden gemaakt.
•  Oude bestaande patronen blijven steeds terugkeren en zijn niet voor lang te 

wijzigen.
• Opbrengst vooral: zelfontdekking eigen functioneren.
•  Voor bovenstaande punten kan een objectieve gespreksbegeleider in de 

beleving van de deelnemers niet gemist worden.
Het is niet duidelijk of deze training geleid heeft tot een beter functioneren 
van het team en of de beroepsidentiteiten daadwerkelijk zijn versterkt. De 
 casus laat vooral zien hoe lastig het is om patronen te doorbreken. Deel-
nemers lijken vooral inzicht in zichzelf te krijgen. 



82

03

Zonder wrijving geen glans - A. van Staveren

3.4   De laboratoriummethode als vertrekpunt 
voor leren samenwerken

3.4.1 Criteria voor vernieuwing
In het voorgaande heb ik een toelichting gegeven op het gedachtegoed en 
de praktijk van Tavistock en NTL. De studie naar NTL en Tavistock is een 
bureaustudie naar historische leersituaties waarin tussenmenselijke verhou-
dingen centraal staan. Ik ben op zoek gegaan naar trainingssituaties waarin 
er aantoonbaar een relatie wordt gelegd naar ontwikkelen en veranderen 
in organisaties. De trainingsvormen die ik heb aangetroffen en vooral de 
theoretische onderbouwing daarvan blijken een zeer experimenteel, maar ook 
buitengewoon actueel karakter te hebben. De invloed van de experimenten 
en trainingen, die in de jaren na WO II zijn gedaan, op wat met zo’n mooi 
woord na-ervaringsonderwijs heet, zijn evident. Het zijn deze experimenten 
en trainingssituaties die de basis vormen voor de leeromgevingen die ik in 
het onderzoek naar leren samenwerken bij veranderen en innoveren heb 
ontwikkeld. NTL en Tavistock vormen de eerste generatie in dat onderzoek. 
Ik heb gekeken naar bruikbare inzichten en mogelijke bezwaren van deze 
eerste generatie. De criteria waarmee ik heb gekeken, voeren terug naar de 
onderzoeksvraag: Hoe leren actoren die de zorg hebben voor een veranderproces 
of innovatietraject en wat is daar voornodig? En zij voeren terug naar de kern-
punten uit hoofdstuk 1, door te kijken naar fricties, herkomst van fricties en 
context. De criteria zijn als vragen geformuleerd:
• Wat zijn bruikbare inzichten voor de ontwikkeling van leeromgevingen?
•  Wat zijn bruikbare inzichten voor leren samenwerken bij veranderen of 

 innoveren?
• Welke inzichten dragen bij aan het omgaan met conflicten?
• Welke inzichten dragen bij in het denken in en omgaan met verschil?
• Welke inzichten dragen bij in het betrekken van de context?
•  Welke inzichten dragen bij in het stimuleren van aangaan van samenwerken, 

het vormgeven aan samenwerken en het borgen van samenwerken?

3.4.2 Inzichten
Terugkijkend vanuit genoemde criteria kom ik tot de volgende inzichten:
•  Aandacht voor zelfinzicht en bewustwording van eigen gedrag. In de filosofie 

van NTL en Tavistock is veel aandacht voor zelfinzicht en bewustwording 
van eigen gedrag. Met dit punt neem ik een voorschot op het volgende 
hoofdstuk (Conceptueel kader), waarin ik de vraag: Hoe om te gaan met con-
flicten? vertaal naar het richtinggevend concept: ‘Het bespreekbaar maken 
van assumpties als bronnen van conflict’. Via zelfinzicht en bewustwording 
van het eigen gedrag worden openingen geboden om eigen en andermans 
aannames te onderzoeken en bespreekbaar te maken. De laboratorium-



8303 Leren samenwerken in historisch perspectief

methode biedt daarbij een werkwijze om mensen te confronteren met het 
‘ongekende zelfbeeld. Tegelijkertijd laat de werkwijze ook zien hoe hardnek-
kig bestaande patronen blijven terugkeren. 

•  Integratie wetenschap en praxis. De laboratoriummethode benadrukt de in-
tegratie van theorie en praktijk, van wetenschap en praxis. Dit is ingegeven 
door het sterke maatschappelijke engagement van Kurt Lewin. Niet praten 
over de praktijk of, nog erger, praten over abstracties van de praktijk, maar 
het inbrengen van ervaringen, stellingnamen en belevingswerelden van 
mensen leidt tot verbetering van interacties. Dus niet het klassieke leermodel 
(klaslokaalmodel), waarin los van de praktijk en de dagelijksheid van de 
werkvloer vooraf vastgestelde kennis wordt aangereikt over die praktijk. Het 
model van de National Training Labs was evengoed los van de praktijk en 
losgezongen van de dagelijksheid van het werkvloer. Dat was geen probleem, 
want door ingebrachte ervaringen te koppelen aan het hier en nu principe 
zou de integratie tussen wetenschap en praxis worden bewerkstelligd. 
Zo wordt een leer-onderzoek-praktijk omgeving gemaakt. Het uitgangs-
punt ‘integratie wetenschap en praktijk’ raakt aan een van de lastigste en 
belangrijkste vragen van leren samenwerken: Hoe zorg je dat inzichten echt 
gaan werken en leiden tot gedragsverandering? De wijze waarop NTL en 
Tavistock aan dit uitgangspunt invulling geven, laat echter geen concrete 
veranderingen in de praktijk zien. Daarover meer bij de bezwaren. 

•  Werken met kleine groepen. Het inzicht van de effectiviteit van kleine groe-
pen voor zowel de kleine groep, het groter verband waar de kleine groep 
 mogelijk deel vanuit maakt, als het individu biedt geweldige mogelijkheden 
om een aantal theoretische inzichten (Hoofdstuk 4 ) in de praktijk te bren-
gen, zoals het creëren van een derde, een (daadwerkelijke) integratie van 
theorie en praktijk, het vruchtbaar maken van verschil of het bespreekbaar 
maken van defensieve routines.

•  Bewustwording en begrip van groepsdynamiek. Door de aard van de werk-
vorm wordt het initiatief en de verantwoordelijkheid voor het leren bij de 
deelnemers gelegd. Dit leidt tot het vergroten van sensitiviteit voor gedrag 
van anderen en ook tot een pro-actief handelen. Je moet zelf iets doen als je 
wil dat er iets verandert. Dat leidt op zich weer tot bewustwording en begrip 
van groepsdynamiek.

•  Het hier en nu principe. Het hier en nu principe geeft goede handvatten om 
zelfinzicht te verkrijgen. In de activiteit maak je zichtbaar wat iemand aan 
het doen is. Het hier en nu principe sluit daarmee aan bij de theorie van 
Donald Schön over reflectief handelen tijdens het handelen (reflection in 
action). Daarover meer in het volgende hoofdstuk. Door middel van reflectie 
op eigen en andermans positie en op eigen en andermans handelen ont-
staan er mogelijkheden om te komen tot betere interpersoonlijke relaties. 
Daarmee ontstaan mogelijkheden om te leren van elkaar. Ook de diagnos-
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tische vaardigheid over wat er bij en tussen mensen speelt wordt vergroot 
met het hier en nu principe. 

•  Geen focus op rationalisatie van het handelen, maar focus op mogelijkheden van 
(verandering van) gedrag. Door niet te focussen op het begrijpen van gedrag 
in termen van oorzaak en gevolg (het waarom), maar te focussen op het be-
grijpen van gedrag door naar het effect van eigen handelen te kijken wordt 
het gevaar van het opnieuw fixeren van een situatie of in een defensieve 
routine terecht te komen, vermeden. De ervaringsleercyclus van Kolb (doen, 
bezinnen, denken, beslissen), die ook geworteld is in het gedachtegoed van 
Lewin, is hier op geïnspireerd. Het is dus geen rationele, maar een reflexieve 
cyclus: Na de handeling komt niet de rationalisatie om het handelen te 
begrijpen, maar kijk je wat het effect is van een actie, denk je na over de 
mogelijkheden van de effecten en neem je beslissingen tot nieuwe acties.

•  De groep zien als een systeem met eigen regels. Dit principe komt uit de 
Gestalt-therapie. Het bewust maken van je eigen plek in het geheel biedt de 
mogelijkheid om anders naar een conflictsituatie te kijken.

3.4.3 Bezwaren
•  Er wordt nergens ingegaan op de inhoudelijke onderbouwing van specifieke 

organisatie- of verandervraagstukken. De laboratoriummethode kijkt naar 
conflicten en het leren omgaan er mee. De inzichten die dat heeft opgele-
verd zijn relevant en bruikbaar. Maar er is minder tot geen aandacht voor de 
aard en de omstandigheid van conflicten. Daar valt nog veel te winnen. Als 
onderzoeker blijf ik met vragen achter als: Over welke problemen en welke 
omstandigheden gaat het dan? Wat betekent een conflict in een specifieke 
omstandigheid?

•  De terugkoppeling naar de praktijk ligt bij de deelnemers zelf (wordt niet gefa-
ciliteerd). De laboratoriummethode heeft weinig aandacht voor het borgen 
van leerervaringen en het daadwerkelijk veroorzaken van nieuwe praktijk en 
nieuw gedrag buiten de leersituatie. De leersituatie is losgekoppeld van de 
praktijksituatie. De dagelijkse praktijk van mensen is een referentiekader en 
studiemateriaal, niets meer of minder dan dat. Daarnaast gaat de laborato-
riummethode ervan uit dat alles waar deelnemers naar verwijzen ook in het 
hier en nu gebeurt. Er is dus geen sprake van feedbacklussen.

•  De methode is eenzijdig gericht op de psyche van deelnemers en niet op het 
sturen op condities in organisaties. Er wordt weinig aandacht gegeven aan het 
betrekken van de omgeving of andere contextfactoren. De laboratorium- 
methode is weliswaar gericht op het verbeteren van tussenmenselijke ver-
houdingen, maar is daarin eenzijdig gefocust op verbetering, ontwikkeling 
en zelfontplooiing van het individu. Er is geen primaire focus op de ontwik-
keling van de organisatie of de groep. Anders gezegd; er is geen aandacht 
voor de omgeving, bijvoorbeeld het creëren van condities of het verbeteren 
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van de organisatie waardoor een individu beter in staat is om tussenmen-
selijke verhoudingen vorm te geven. De omgeving, het werk en de ervarin-
gen zijn wel referentiekader, maar spelen geen actieve rol. Een bijkomend 
aspect is dat door de focus op de ontwikkeling van het individu de perceptie 
van het individu erg gekleurd wordt door zijn of haar individuele ervaring, 
waardoor individuen hun eigen gewaarwordingen gaan verabsoluteren. 
In plaats dat ‘verschil tussen mensen’ ruimte krijgt, komen standpunten 
tegenover elkaar te staan. De nadruk die de methode legt op de vraag naar 
eigen identiteit kan dan leiden tot verschraling en navelstaarderij in plaats 
van engagement en wederzijdse betrokkenheid. 

•  De ongestructureerde vorm heeft afbreukrisico’s. De ongestructureerde vorm: 
Het totaal overlaten van wat er gebeurt aan de deelnemers zelf, zonder voor 
plan vooraf of programma, maakt dat ook de psychologische uitwerking van 
de leersituatie ongecontroleerd is. Het afbreukrisico, de kans op psychische 
breakdowns kan niet worden ingeschat, laat staan worden beheerst.

•  Geen aandacht voor denken in en omgaan met verschil. Wel wordt er nadruk-
kelijk gezocht naar gemeenschappelijkheid om verhoudingen te verbeteren 
maar het onderliggende verschil wordt niet op waarden en gevaar onder-
zocht.

•  De laboratoriummethode biedt geen houvast met betrekking tot de wijze waarop 
je hardnekkige patronen daadwerkelijk doorbreekt, impliciete kennis overdraagt 
of tussenmenselijke verhoudingen duurzaam verbetert. De methode reikt een 
aantal grondslagen en fundamentele inzichten aan die houvast geven voor 
verdere praktijkstudie (de bruikbare inzichten), maar biedt geen zicht op 
duurzame effecten. 

3.4.4  Wat ik wel en niet heb overgenomen uit de 1e 
generatie

In het boek onder redactie van Nijkerk over trainen van tussenmenselijke ver-
houdingen uit 1975 stelt Nijkerk dat de thema’s en inzichten waarmee Lewin 
de problematiek benadert, 30 jaar na data nog even actueel lijken. 
Nu, inmiddels 60 jaar later, hebben de thema’s nog steeds niets aan actua-
liteit ingeboet en lijken veel inzichten erg bruikbaar. Deze inzichten uit de 
Training Laboratories vragen erom te worden ontdaan van de zweem van 
zweverigheid en navelstaarderij die er in de loop der jaren om heen is komen 
te hangen. Een zweem die mogelijk is ontstaan door de hause aan trainingen 
en cursussen in de jaren ’60 en ’70, waarin zelfontplooiing, emancipatie en 
assertiviteit centraal staan. Deze cursussen en trainingen zijn de spin-off 
van het gedachtegoed van Lewin en Bion, maar hebben in essentie daarmee 
weinig meer van doen.
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De inzichten en bezwaren die hier boven staan genoemd, vormen voor mij 
een vertrekpunt voor de inrichting van nieuwe generaties leeromgevingen. 
NTL en Tavistock hebben het fundament geleverd voor die nieuwe genera-
ties. In onderstaande box heb ik, op basis van bovenstaande inzichten en 
bezwaren, op een rij gezet wat ik wel en wat ik niet heb meegenomen in de 
ontwikkeling van een nieuwe generatie leeromgevingen. 

Dit schema komt terug in de eerste casestudie ( Hoofdstuk 6). Maar eerst zal 
ik in de volgende hoofdstukken het onderzoek theoretisch en methodologisch 
onderbouwen.

3.4.5 Samenvatting
In dit hoofdstuk werd de 1e generatie leeromgevingen toegelicht en uitge-
werkt in een aantal praktijkstudies. De 1e generatie is een historische studie 
naar de ervaringen van de National Training Laboratories en Tavistock 
Institute of Human relations betreffende het verbeteren van tussenmense-
lijke verhoudingen. De 1e generatie kan gezien worden als pionieren: Voor het 
eerst in de geschiedenis wordt er op grote schaal geëxperimenteerd met het 
bouwen van leeromgevingen die afwijken van het klassieke klaslokaalmodel 
en het meester/gezel-systeem. Het laboratoriummodel gaat weliswaar uit van 
de verbinding tussen praktijk en theorie en het inspelen op ervaringen, toch 
is de leeromgeving feitelijk losgekoppeld van de praktijksituatie. De ervaring 
en belevingswereld van de deelnemers staan centraal. Doel is het vergroten 
van zelfinzicht en de bewustwording van eigen gedrag. Centraal staat het hier 
en nu principe, dat er vanuit gaat dat wat de ervaring leert ook in de actuali-

Wat niet werd overgenomen uit de 1e generatie

•	 Leren	en	werken	losgekoppeld

•	 	Werken	in	ongestructureerde	groepen

•	 	Hier	en	nu	als	leidend	werkprincipe

•	 W	erken	zonder	programma

•	 Begeleiding	door	observatie

•	 	Uitsluitend	individuele	ontwikkeling

•	 	Exclusieve	focus	op	persoonlijkheidsvragen,		

tussenmenselijke	verhoudingen	en	intra-groep

•	 	Duur	(een	aaneengesloten	periode	van	ten	minste	

vijf	dagen)

Wat wel overgenomen werd van de 1e generatie

•	 Integratie	theorie	en	praxis

•	 Werken	in	kleine	groepen

•	 	Hier	en	nu	principe	als	een	van	de	mogelijke	

werkprincipes

•	 Aandacht	voor	ervaring	en	belevingswereld

•	 Confrontatie	eigen	zelfbeeld

•	 Grondslagen	groepsdynamiek

•	 Zelfreflectie	en	wederzijdse	beïnvloeding

•	 	Ook	aandacht	voor	tussenmenselijke	verhoudingen	

en	intra-groep	

•	 	Type	vraagstuk:	organisatievernieuwing	versus	

zelfontwikkeling
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teit plaatsvindt. De 1e generatie laat zich het beste typeren als een enclave, 
een eiland waarin deelnemers in afzondering van hun dagelijkse bestaan, zich 
kunnen bezinnen en reflecteren op hun gedrag, hun interactie met anderen 
en hun functioneren in een groep of organisatie. De 1e generatie biedt een 
aantal fundamentele inzichten en bezwaren die ik mee zal nemen bij de ont-
wikkeling van volgende generaties leeromgevingen. 
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Bruikbare theorieën voor leren samen- 
werken bij veranderen en innoveren 

Een conceptueel kader voor 
 veldonderzoek

Op basis van de verkenning (Hoofdstuk 1), de gekozen route voor on-
derzoek ‘leren samenwerken bij veranderen en innoveren’ (Hoofdstuk 2) 
en een historische studie naar leren samenwerken (Hoofdstuk 3), ga ik 
in de literatuur op zoek naar theorieën en modellen die mijn onderzoek 
onderbouwen en die bruikbare handvatten bieden om in de praktijk mee 
aan de slag te gaan. Drie richtinggevende concepten vormen samen het uit-
gangspunt voor deze literatuurstudie. 

4.1  Richtinggevende concepten
Dit hoofdstuk geeft een theoretische verdieping op de onderzoeksvraag Hoe 
leren actoren die de zorg hebben voor een veranderproces of innovatietraject 
beter samenwerken en wat is daar voor nodig? Doel is om de problematiek van 
samenwerken in non-routine vraagstukken die onder deze vraag ligt en de 
invalshoek van leren die daar bij gekozen is, te voorzien van een conceptueel 
kader. Op basis van de verkenning, de gekozen route van onderzoek en de 
positionering en afbakening van de probleemstelling formuleerde ik drie 
richtinggevende concepten. Deze concepten geven een richting aan voor de 
literatuurstudie die moet leiden tot een conceptueel kader. Een conceptueel 
kader doet meer dan een mogelijke richting aanwijzen. Het kader bakent af, 
definieert het onderzoeksveld en verankert de onderzoeksvraag theoretisch. 

richtinggevende concepten 

De term richtinggevende concepten is ontleend aan de Engelse term 

sensitizing concepts, attenderende concepten die afkomstig zijn uit 

de praktijk die de onderzoeker attenderen (gevoelig maken) voor 

onderzoeksverschijnselen die van belang kunnen zijn. De term komt 

oorspronkelijk van de socioloog Blumer die het als volgt definieerde: 

 “A sensitizing concept gives the user a general sense of reference 

and guidance in approaching empirical instances. Whereas defini-

tive concepts provide prescriptions of what to see, sensitizing con-

cepts merely suggest directions along which to look”. (Blumer, 1969,  

p. 148).

04
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Elk van de richtinggevende concepten belicht een aspect van de onderzoeks-
vraag. Het eerste richtinggevende concept gaat over de dynamiek in samen-
werkingsrelaties. Het tweede richtinggevende concept gaat over anders kijken 
naar die dynamiek. Het derde richtinggevende concept gaat over hoe je kunt 
leren om met die dynamiek om te gaan door samenwerken te benaderen als 
een leerproces. De drie richtinggevende concepten geven, zoals het woord al 
zegt, richting aan mijn theoretische zoektocht. Per concept ben ik op zoek 
gegaan naar theorieën die mij helpen om een conceptueel kader te maken. 
Hieronder licht ik de drie concepten toe.

1.  Samenwerkingen hebben een onderliggende dynamiek die leidt tot situa-
ties die betrokkenen als problemen ervaren. 

Het eerste concept gaat dieper in op de aard en herkomst van problemen in 
samenwerkingsrelaties door de onderliggende dynamiek te onderzoeken. Die 
dynamiek gaat over patronen en defensieve routines die mensen met elkaar 
ontwikkelen. Aan de hand van de theorie van de psycholoog Chris Argyris 
(1990) ga ik in op het verschil tussen wat mensen beweegt in hun acties en 
wat ze zeggen te doen. Daarbij ontwikkelen zij defensieve routines die leiden 
tot lastige (samenwerkings)situaties.

2. Verschil zien als kans voor verandering of innovatie 
Het tweede concept gaat over hoe je anders naar verschillen kunt kijken 
die bovengenoemde dynamiek veroorzaken; niet als bron voor problemen 
die samenwerken lastig maken, maar als bron van mogelijkheden om te 
veranderen of te innoveren. Het concept leidt naar het gedachtegoed van de 
psycholoog Karl Weick, de psycholoog Henk van Dongen en de wetenschaps-
socioloog Bruno Latour. 

3. Samenwerken zien als leerproces.
Het derde concept roept de vraag op of je samenwerken kunt zien als leerpro-
ces. Het concept gaat in op de vorige twee concepten door te onderzoeken hoe 
mensen kunnen leren om de onderliggende dynamiek van samenwerkingen te 
herkennen en daar constructief op in te spelen. Het concept bracht mij bij de 
leer-/werktheorie van de onderwijskundige Yrjö Engeström (1994). Ik bekijk 
zijn ideeën over leren in werken vanuit de historische traditie van Russische 
leermeesters, die het begrip ‘zones van nabije ontwikkeling’ introduceren. 

Bovengenoemde drie richtinggevende concepten grijpen in elkaar, maar 
worden in dit hoofdstuk één voor één uitgediept. Vervolgens kijk ik hoe ik 
de inzichten die dat oplevert, kan toepassen in een onderzoek naar leren 
samenwerken bij veranderen en innoveren. De mogelijkheden voor toepas-
sing vormen het conceptuele kader van het onderzoek. Samenwerken in non-
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 routine vraagstukken en de theorieën die in dit hoofdstuk aan de orde komen, 
strekken zich uit over verschillende kennisdomeinen. De referenties aan de 
in de tekst genoemde auteurs verwijzen onder meer naar organisatietheorie, 
leertheorie, groepsdynamica en communicatietheorie en op een dieper niveau 
naar de sociologie en de psychologie. 

Van Dale over samenwerken

De term ‘samenwerken’ levert weinig specifieke titels op wanneer je in een 

 bibliotheek of met een zoekmachine op zoek gaat naar literatuur. Toch is er veel 

te vinden over samenwerken. De omschrijving die het woordenboek Van Dale 

van samenwerken geeft, biedt aanknopingspunten. Die omschrijving is als volgt: 

samenwerken 1. met elkaar, met verenigde krachten werken, gemeen-

schappelijk aan een zelfde taak werken. 2. (oneig.) (van omstandigheden) 

zich gemeenschappelijk doen gelden, meewerken (tot of aan iets). syn. 

coöpereren. 

coöpereren: samenwerken m.n. op economisch gebied.

Dan is er nog het woord collaboreren dat oorspronkelijk stond voor meewerken 

(aan), maar sinds WO II de betekenis heeft gekregen van ‘meewerken met de 

vijand’. Collaboreren is wel de Engelse en de Franse gangbare term (verg. to 

collaborate, collaborer). 

Mensen hebben altijd samengewerkt sinds de eerste vormen van beschaving. 

Historische bronnen laten zien hoe mensen samenwerken (Van Dale: betekenis 

1: met verenigde krachten) om aan hun eten te komen en veiligheid te bieden 

aan de clan waarvan zij deel uitmaken. Zo kunnen zij beter overleven en de soort 

in stand houden (Van Dale: betekenis 2: zich gemeenschappelijk doen gelden). 

Geschiedkunde en biologie zijn voorbeelden van de vele disciplines die ons le-

ren over samenwerken. Dit onderzoek kijkt niet naar samenwerken als voertuig 

voor beschaving (geschiedkunde), of als een manier om als soort te overleven 

(biologie), maar beperkt zich tot die kennisgebieden die gaan over ‘leren samen-

werken bij veranderen en innoveren’. In die situaties is het vaak noodzakelijk om 

transdisciplinair (disciplineoverstijgend) samen te werken. Om verandering tot 

stand te brengen is het nodig dat mensen over de grenzen heen kijken van hun 

eigen werkomgeving en met anderen uit een andere werkomgeving aan de slag 

gaan. De verkenningen van hoofdstuk 1 naar deze specifieke vorm van samen-

werken grijpen terug op kennisgebieden die hun wortels hebben in drie disciplines: 

De sociologie, de psychologie en de organisatiekunde. De omschrijving van Van 

Dale geeft ook aanknopingspunten in díe disciplines. Beide betekenissen die Van 

Dale geeft, zijn er in te herkennen: de organisatiekunde (werken aan een taak), 

sociologie (gemeenschap/met elkaar) en de psychologie (zich doen gelden). 

Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse taal, 1999.
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4.2   Dynamiek in samenwerkingen: Eerste 
concept

Het eerste richtinggevende concept onderzoekt wat de dynamiek in samen-
werking is en hoe die dynamiek leidt tot problemen die mensen ervaren. De 
theorie van Chris Argyris brengt in beeld hoe mensen met elkaar komen tot 
defensieve patronen in hun handelen, die de oorzaak zijn van die dynamiek. 
Argyris heeft samen met Donald Schön een actietheorie ontwikkeld die 
inspeelt op deze defensieve patronen. Zij laten zien hoe mensen verschillende 
theorieën hebben bij wat zij doen en wat zij zeggen te doen.

4.2.1  Samenwerkingen hebben een onderliggende 
dynamiek die leidt tot situaties die betrokkenen als 
problemen ervaren

In samenwerkingsprocessen ontstaan vaak lastige situaties waardoor samen-
werkingen niet op gang komen, vertragen of stagneren en waardoor betrokke-
nen gefrustreerd raken. De frustraties versterken de vertraging en vergroten 
de stagnatie. Er ontstaat een negatieve spiraal. Hoe kun je deze negatieve 
spiraal voorkomen of doorbreken? De studies uit Hoofdstuk 1 lieten zien dat 
lastige situaties zich typeren door ontmoetingen tussen mensen die verschil-
lend denken, kijken en handelen. Lastige situaties lijken te ontstaan als 
mensen iets met elkaar moeten doen, maar verschillende denkbeelden heb-
ben over wat en hoe. Wanneer zij met dat verschil niet uit de voeten kunnen, 
ervaren zij problemen. Problemen zijn het gevolg van de ontmoetingen van 
die verschillen. Ontmoetingen van verschillen noem ik fricties. Dit eerste con-
cept is gericht op de vraag wat fricties precies zijn en waar ze vandaan komen.

4.2.2 Wat zijn fricties en waar komen ze vandaan? 
Volgens Van Dale is een frictie een wrijving of geschil. Ik gebruik het woord 
frictie als ontmoeting tussen verschillen, waarbij de aard van die ontmoeting 
zowel negatief of positief kan zijn. Frictie zie ik als neutraal begrip.  
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Karl Weick gebruikt het woord interruptions (onderbrekingen) (Weick, 1995,  
p. 45-49) en Starbuck and Milliken (1988) spreken van ‘incongruous events 
that violates perceptual frameworks’ om het moment aan te wijzen voor 
 onverwachte ontmoetingen die de aanleiding kunnen zijn voor processen van 
betekenisgeving (en dus ook voor frictie). Latour gebruikt het woord contro-
versen (Latour, 1988, p. 13, 124) en Van Dongen het woord confrontaties (Van 
Dongen, 1996). André Wierdsma spreekt over de plek der moeite (Wierdsma, 
1999, p. 130). In zijn boek over co-creatie verwijst hij naar Kooistra (1988) 
die de plek der moeite het spanningveld noemt tussen ordeningbehoefte 
en ordeningresultaat. In de plek der moeite construeren actoren met elkaar 
in een proces van uitwisseling en onderhandelen een werkelijkheid in taal. 
Engeström heeft het over contradicties wanneer hij spreekt over de spannin-
gen tussen de verschillende componenten in het systeem dat hij beschrijft: 

“These contradictions are best understood as tensions among the components of 
the activity system”. Deze contradicties ontstaan, zegt hij, door verschillen 
tussen doelen en motieven van actoren: “Contradictions are assumed to stem 
from heterogeneity of actors’ goals and motives” Engeström (1993). Ook komen 
woorden terug bij Engeström als disturbance (verstoring) of rupture (twist). 
In de verkenning komen tal van deze contradicties langs, die ik dus verder 
fricties noem: de frictie over wat het doel is van een hemofiliecentrum, de 
frictie tussen de kunstenaar en de gemeente over gebruik en het beheer van 
een fietsenstalling, de frictie tussen biologen en sociaal wetenschappers over 
wat ‘onderzoek doen’ is. Er zijn fricties over prioriteit, belang, opvatting 
en werkwijze. De fricties worden door de betrokkenen negatief geduid. Zij 
noemen ze problemen. 

In deze studie ontdoe ik het begrip frictie van haar negatieve lading. Frictie 
is wrijving en zonder wrijving geen glans. Ik laat zien dat fricties zowel lastig 
en storend als vruchtbaar en wenselijk kunnen zijn. Bij fricties denk je vaak 
aan machtstrijd, conflicten en competitie. Maar ook deze uitingen van fricties 
kun je positief waarderen. Zij kunnen waardevolle instrumenten zijn in een 
veranderproces. Zo zijn conflicten al eeuwenlang misschien wel één van de 
 belangrijkste transformatoren voor verandering. Helaas gaan macht, conflict 
en competitie dikwijls gepaard met negatieve emoties, roepen negatief gedrag 
en angst op en hebben negatieve effecten op de omgeving. Mensen zien 
daarom vaak af van deze krachtige hulpmiddelen en grijpen terug op een 
harmonisch model: De consensus-aanpak (A. de Swaan, 1996).
Fricties ontstaan vanuit ontmoetingen van verschillen in denkbeelden. Denk-
beelden zijn mentale voorstellingen van de werkelijkheid. Het zijn verschil-
lende manieren waarop mensen naar situaties kijken, deze interpreteren en 
beoordelen. In zijn boek ‘The Mind’s New Science’ zegt de psycholoog Howard 
Gardner: “Volgens mij is de grootste verdienste van de cognitieve psychologie dat 
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zij duidelijk aangetoond heeft dat er een niveau van mentale voorstelling bestaat“ 
(Gardner, 1984). Peter Senge spreekt van mentale modellen …“die niet alleen 
bepalen hoe we de wereld interpreteren, maar ook hoe we daar naar handelen (…) 
Wat we in ons hoofd hebben zijn beelden, veronderstellingen en verhalen” (Senge, 
1992, p. 170). Die beelden vormen verschillende referentiekaders waarmee je 
naar gebeurtenissen in de werkelijkheid kijkt. Die referentiekaders zijn dus 
bij iedereen anders.

Referentiekaders zijn vaststaande denkbeelden van iemand die te maken 
hebben met zijn vakgebied, leefomgeving of opleiding. Ze worden onder meer 
 gevormd door wetenschappelijke disciplines, beroepscodes, conventiesystemen 
in werkvelden en de (organisatie)cultuur. Mensen handelen en denken vanuit 
die referentiekaders. Referentiekaders voeren terug naar mentale modellen 
die ontstaan door wat mensen meemaken, door de omgeving waarin ze leven 
en werken, door de mensen die zij ontmoeten, door de dingen die zij leren en 
door de betekenissen die mensen aan al deze zaken geven. “Maps, knowledge 
structures and mental models all contain substance that provides a meaningful 
frame that facilitates meaningful noticing” (Weick, 1995, p. 121).

Sociologen over samenwerken

Aan het eind van de 19e eeuw komt de socioloog Emile Durkheim (Durkheim, Les 

règles de la méthode sociologique, 1895) tot de stelling dat een samenleving 

geen onpersoonlijke krachtenveld is, maar ook geen verzameling losse indivi-

duen. Mensen zijn verbonden met elkaar en vormen een krachtenveld dat zich 

echter onttrekt aan de grip van ieder afzonderlijk individu. De sociale werkelijk-

heid is niet ontworpen, maar geworden. Zij kan niet herleid worden op eigen-

schappen van individuen. De sociale werkelijkheid is een gevolg van een inter-
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actieproces van individuen, een systeem en een omgeving. Een organisatie die 

deel uit maakt van de sociale werkelijkheid is onderworpen aan hetzelfde proces. 

Zij is geen verzameling individuen, noch een ontworpen systeem van krachten. 

De socioloog Norbert Elias (Elias; Het Civilisatieproces, 1939/1982) noemt dit 

relatieve autonomie. Organisaties zijn figuraties, wederzijdse afhankelijkheden 

tussen mensen, waardoor samenwerkingen ontstaan met een eigen dynamiek, 

die door geen van de betrokkenen wordt beheerst. (figuratiesociologie of pro-

cessociologie van Norbert Elias). 

De sociale werkelijkheid wordt door Durkheim en Elias gezien als een sociogeen 

proces. Sociogeen wil zeggen: Het ontstaan van verschijnselen uit sociale proces-

sen die door geen van de betrokkenen wordt beheerst. De maakbaarheid van 

de samenleving, en daarmee de maakbaarheid van interacties, wordt daarmee 

ontkend. Het sociogene karakter dat veel samenwerkingen typeert, verklaart 

waarom samenwerken vaak een traag, niet reproduceerbaar en moeilijk te orga-

niseren proces is.

4.2.3 Defensieve routines 
Door hun verschillende referentiekaders werken en denken mensen verschil-
lend en ervaren zij ongelijkheid. Dat laten de voorbeelden in de verkenning 
zien. Of het nu gaat over de samenwerking tussen biologen en beleidsmakers, 
tussen architecten en arbo-adviseurs of tussen kunstenaars en gemeente-
ambtenaren, steeds zijn er verschillen tussen de ideeën over wat er gedaan 
moet worden en op welke manier. Opvattingen over wat er moet gebeuren of 
de belangen om iets te doen, zijn soms zo verschillend dat samenwerkingen 

Norbert EliasEmile Durkheim
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stagneren of al helemaal niet tot stand komen. Soms zijn mensen afhankelijk 
van anderen, voordat ze aan het werk kunnen, maar is die ander niet afhan-
kelijk van hen. Er ontstaat verontwaardiging en boosheid. Mensen in zulke 
situaties ervaren verschil als ongelijkheid waardoor emoties als boosheid, 
maar ook afgunst, angst en schaamte mee gaan spelen. Volgens de psycho-
loog Chris Argyris ontwikkelen mensen in situaties, waarbij deze gevoelens 
kunnen ontstaan, gedrag waarmee zij zichzelf kunnen beschermen. Ook hele 
organisaties of delen daarvan kunnen dat beschermgedrag ontwikkelen. Hij 
noemt dat gedrag defensieve routines: “Defensive routines are actions or policies 
that prevent individuals or segments of the organization from experiencing em-
barrassment or threat” (Argyris, 1990, p. 25). De kern is, zegt Peter Senge in 
het boek ‘De vijfde discipline’, dat “defensieve routines (naar Argyris) onze men-
tale modellen afschermen voor kritische blikken van anderen die anders naar een 
situatie kijken” (Senge, 1992, p. 178). Chris Argyris en Donald Schön (1978) 
stellen in het boek ‘Organizational learning, A theory of Action Perspective’ dat 
we zo goed geleerd hebben hoe we defensieve routines moeten maken dat we 
daar echte experts in zijn geworden. We hebben onszelf vakkundig incompe-
tent gemaakt (skilled incompetence) “The incompetence is caused by the very 
fact that the behavior is skilled” (Argyris, 1990, p. 21). Met deze vakkundige 
incompetentie zetten we onze denkbeelden (mentale modellen) vast. Ze zijn 
onze werkelijkheid geworden. We hebben ze ingekaderd in ‘frames of refe-
rence’. Er kunnen dan situaties ontstaan die we als problemen ervaren omdat 
onze referentiekaders, onze ingelijste denkbeelden, niet overeenkomen met 
de denkbeelden van anderen. “Problemsetting is a process in which, interactively, 
we name things to which we will attend and frame the context in which we will 
attend to them” (Schön, 1983, p. 40). Mensen zijn er overigens niet gelukkig 
mee dat zulke mechanismen spelen in hun organisatie.

Hoe komt het dat mensen dingen laten gebeuren, waar ze niet trots op zijn, 
die niet formeel door het systeem gesteund worden en die tot ongewenste 
dynamiek in interacties leiden? Waarom houden mensen patronen in stand 
die tijdrovend zijn, geld kosten en ongelukkig maken? Defensieve routines 
worden niet ontworpen. Hoe ontstaan ze dan? Chris Argyris deed onderzoek 
naar deze vragen en schreef het boek ‘Overcoming Organizational Defenses’ 
(1990). Wanneer mensen samenwerken, krijgen ze te maken met verschil in 
denkbeelden die fricties veroorzaken. Daar weten ze niet goed raad mee. Ze 
ontwikkelen daarom strategieën om fricties te verhullen. Ze doen er alles 
aan om het bestaande (bekende en vertrouwde) systeem in stand te houden. 
 Zulke strategieën maken mensen blind voor de inconsistenties in hun han-
delen. Zij schuiven de gevolgen af op anderen. Dit kan leiden tot fouten en 
zelfs tot malaise. …“actions that permit individuals to be blind to inconsistencies 
in their actions or to deny that these inconsistencies even exist, or, if they cannot 
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do either, to place the blame on other people” (Argyris, 1990, p. 46). Malaise 
betekent: geen verantwoordelijkheid meer nemen voor het werkproces, het 
voortdurend negatief beoordelen van ontwikkelingen, het benadrukken van 
zwaktes en het verzwijgen van positieve zaken. De samenwerking moddert 
voort over een weg vol fricties, waarin mensen niet alleen de fouten - die 
altijd anderen maken – benadrukken, maar ook groter maken. Met het uit-
vergroten van fouten geven ze aan: Dit is een zodanige ramp, dat ik daar niet 
iets in kan betekenen of iets aan kan doen. Dat is buiten mijn verantwoor-
delijkheden en buiten mijn mogelijkheden. Tot een dergelijke grote malaise 
komen gelukkig veel samenwerkingen niet, maar de mechanismen die Argyris 
omschrijft, zijn erg herkenbaar. Door de jaren heen verzamelde Argyris zoveel 
voorbeelden van hoe zaken fout kunnen lopen, dat hij er een top zeven van 
‘worldwide errors’ mee kon samen stellen.

Top 7 van ‘worldwide errors’ (Argyris, 1990)

1.  Bottom up communicatie ontbreekt (in het nemen van complexe beslissingen). 

Voorbeeld: Casus Politie, Brandweer, Ambulance: integratie meldkamer. Vanuit 

het ministerie komt er een convenant waarin gesteld wordt dat de samen-

werking tussen Politie, Brandweer en Ambulance moet verbeteren. Er moeten 

integrale meldkamers komen. De uitvoering van het convenant wordt neerge-

legd bij de regio en bij lokale instellingen. Die kampen met andere problemen 

die in hun ogen een veel grotere prioriteit hebben. De integratie komt zeer 

moeizaam tot stand. 

2.  Budget games: Mensen hebben allerlei manieren om dingen voor elkaar te 

krijgen:

•  Voet tussen de deur: Verkoop iets wat je wilt eerst voorzichtig en onopval-

lend.

•  Camouflage: Bouw een ongewenst programma in een gewenst program-

ma in.

•  Verdeel (over verschillende leidinggevenden) en heers.

•  Distractie: Wek de schijn dat het succes gegarandeerd is en eerder is 

vertoond.

•  Excuus: Het is gratis: Stel het voor alsof het niets kost.

•  Informatieduizeling: Overspoel met data zodat anderen het niet meer vol-

gen.

•  Vertraging inbouwen: Daar en daarom.

•  Excuus: Het programma is niet in geld uit te drukken, alleen in kwaliteit.

•  Excuus: Het effect is niet te meten bij dit soort zaken.

•  Morgen wordt het beter: Stel resultaten steeds in het vooruitzicht.

•  Stretching: Beloof iets wat al waar gemaakt wordt.

•  Uitspelen van verschillende partijen.
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Voorbeeld: Casus samenwerking tussen architect en arbo-adviseur. Veel van 

deze ‘games’ komen langs in het gesprek tussen de adviseur en de architect, 

bijvoorbeeld het effect dat niet te meten is (volgens de architect), de infor-

matiestroom waarmee de architect de adviseur overspoelt of de vertraging 

waarmee de architect de samenwerking frustreert.

3.  Geen of averechts effect: Mensen die de intentie hebben om begrip en ver-

trouwen te vergroten produceren met hun acties vaak onbegrip en wantrou-

wen. Ze lopen al tegen een muur op van geen tijd en geen aandacht voordat 

ze gehoord worden.

Voorbeeld: Casus wetenschappelijk onderzoek beleidsrelevant maken: Het 

woord beleidsrelevantie roept weerzin en wantrouwen op bij de onderzoekers. 

Zij houden vast aan hun oude werkwijze.

4.  Anderen of het systeem de schuld geven: Anderen of de organisatie krijgen 

de schuld van slechte prestaties en armoedige beslissingen.

Voorbeeld: Casus samenwerking architect en arbo-adviseur. De architect ver-

wijt de adviseur te weinig kennis van zaken te hebben, de adviseur verwijt de 

architect arrogant te zijn en alleen maar in zijn eigen belang te willen werken, 

geen oor te hebben voor wat de adviseur te brengen heeft. De architect ver-

wijt de adviseur pietluttig met regelgeving bezig te zijn.

5.  Organisationele inertie: De bekende en bewezen aanpakken domineren de 

dagelijkse praktijk (idea killers: ‘The boss won’t like it; it’s never been tried; I 

don’t have the authority; it’s not policy; we’ve always done it that way; why 

change something that works?) of ze zeggen: er wordt aan gewerkt, zonder 

dat er iets aan gebeurt.

Voorbeeld: Casus wetenschappelijk onderzoek beleidsrelevant maken. De on-

derzoekers persisteren in hun oude werkwijze. Vanuit de nieuwe ’interdiscipli-

nes’ ontstaan weer oude kokers. Het systeem lijkt in zijn oude format terug te 

schieten.

6.  Het management team is vaak een mythe: Daarmee bedoelt Argyris: Het is 

onduidelijk wie verantwoordelijk is.

Voorbeeld: Opzet centrum Hemofiliepatiënten. Het probleem wordt voor-

gesteld als een technisch probleem. De verantwoordelijkheid wordt op dat 

niveau belegd. Als dan blijkt dat het vraagstuk veel complexer is, is het ondui-

delijk wie of wat de verantwoordelijkheid heeft.

7.  Mensen gedragen zich niet rationeel: Hieronder volgen een aantal zeer her-

kenbare verdedigingen:

•   Procrastinatie (vooruitschuiven): ‘Dat doen we binnenkort’.

•  Besluitloosheid : ‘We kunnen geen besluit nemen want...’.

•  Verlamming bij het idee van echte verandering:’Laten we alles eerst nog 

maar eens goed bekijken...’.

•  Strategisch ineffectiviteit: ‘Als we nu nog meer doen of als we het anders 

doen wordt het nog erger’.
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•  Sabotage: ‘Wat de baas niet weet deert hem niet’.

•  Regressie: ‘Kom laten we aan het echte werk gaan’.

Voorbeeld: Casus kunstproject in de openbare ruimte. Problemen tussen de 

kunstenaar en de uitvoerder worden vooruitgeschoven en neergelegd bij de 

projectleider.

4.2.4 Espoused theory en theory in use
In het voorgaande heb ik gesteld dat fricties vaak negatief worden geduid, 
vermeden en toegedekt omdat ze gepaard gaan met angst en schaamte. 
Daarmee laten zij niet alleen veel mogelijkheden voor samenwerking liggen, 
maar ook kan daarmee een voedingsbodem ontstaan voor defensief gedrag en 
fouten. Zo ontstaan defensieve routines (Argyris, 1990). Een complicerende 
factor daarbij is, dat er een verschil is tussen wat mensen doen en wat zij 
denken dat goed is om te doen (Argyris, 1990; Argyris & Schön, 1996). De 
theorie van hun handelen bestaat uit een aangenomen theorie (espoused the-
ory of action) en een gebruikstheorie (theory in use). “Human beings hold two 
kinds of theories of action. The first is their espoused theory, which is composed 
of beliefs, values and attitudes. The second is their theory in use, which is the one 
they actually use when they act” (Argyris, 1990, p. 23). De aangenomen theorie 
(espoused betekent aannemen of omhelzen) is een ideaaltypisch beeld van 
handelen. Het is de theorie die mensen vormen op basis van hun ideeën, 
overtuigingen en waarden over wat een effectief en goed leven is. “The set of 
beliefs and values people hold about how to manage their lives” (Argyris, 1990,   
p. 13). De aangenomen theorie is bij iedereen verschillend. De tweede theorie, 
de gebruikstheorie, zijn de regels die mensen hanteren om de overtuigingen 
en waarden (van de eerste theorie) te managen. Dat noemt Argyris de theory- 
in-use. “The actual rules they use to manage their beliefs” (Argyris, 1990, p. 13). 
Deze gebruikstheorieën kun je zien als masterprogramma’s (Argyris spreekt 
ook van theory of design) om controle over de situatie te houden. Nu blijkt 
het zo te zijn dat de meeste mensen, of ze nu man of vrouw zijn, rijk of arm, 
zwart of wit, hoog of laag opgeleid een gebruikstheorie hebben die overeen-
komt. “It turns out that the theories-in-use- do not vary widely. Young or old, 
female or male, minority or majority, wealthy or poor, well educated or poorly 
educated, all people use the same theory-in-use” (Argyris, 1990, p. 13). Argyris 
noemt dat Model I theory-in-use. Deze gebruikstheorie hanteren mensen 
om controle over de situatie te houden, om te winnen en om anderen niet te 
verontrusten. De theorie is gericht op overtuigen en verkopen zonder gezicht-
verlies voor jezelf of anderen. “Model I theory-in-use instructs individuals to 
seek to be in unilateral control, to win, and not to upset people. It recommends 
action strategies that are primarily selling and persuading and, when necessary, 
strategies that save their own and others’ face” (Argyris, 1990, p. 13). 
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Model I Theory-in-Use 

Model I heeft volgens Argyris twee negatieve aspecten: Het eerste aspect is 
dat Model I theory-in-use leidt tot defensieve redeneringen. Model I is er 
namelijk op gericht om het effect van je handelen niet onder ogen te zien en 
om ongelukkige situaties toe te dekken. Je kunt moeilijk iemands gezicht 
redden en vertellen dat dat jouw bedoeling was. Het tweede aspect is dat de 
theorie leidt tot een paradox. De theorie is gedefinieerd als een effectieve 
theorie, maar als anderen hem ook toepassen werkt hij niet meer. “If I succeed, 
then I will control you and win you over. This will lead you to be submissive to and 
 dependent on me” (Argyris, 1990, p. 13). Merk op dat bovenstaande theorie 
van Argyris vaak verkeerd wordt begrepen en teruggebracht tot het verschil 
in denken en doen. Dat lijkt mij een onjuiste interpretatie. Het gaat Argyris 
om twee verschillende theorieën die mensen hanteren (een praattheorie en een 
doetheorie). Het gedrag of ‘het doen’ is daar het effect van. Argyris werkt met 
drie grootheden: De aangenomen theorie, de gebruiktheorie en de effecten.

4.2.5 Van Model I naar Model II
Alle organisaties hebben te maken met skilled incompetence en defensieve 
routines van mensen en het gedrag dat daar uit voort komt. Deze liggen ten 
grondslag aan patronen van interactie die mensen met elkaar maken en die 
Argyris ‘Organizational defensive pattern (ODP) noemt. Alle organisaties 
hebben dus te maken met de Model I gebruikstheorie die medewerkers 
hanteren. Er is maar één ding erger dan dat, zegt Argyris, en dat is ontkennen 
dat defensieve patronen bestaan: “The only thing worse than having organiza-
tional defenses is denying that they exist” (Argyris, 1990, p. 156). Wat is er aan 
te doen om te voorkomen dat defensieve patronen leiden tot grote fouten 
en malaise? Volgens Argyris reageren organisaties op dezelfde manier als de 
individuen dat doen. Organisaties ontwikkelen namelijk routines om er voor 
te zorgen dat zogeheten ‘blow ups’ worden voorkomen. “People work hard not 

Sturende variabelen

•	 	Beheers	het	doel	van	de	

bijeenkomst

•	 	Zorg	dat	je	wint	en	niet	

verliest

•	 	Onderdruk	negatieve	

gevoelens

Effecten

•	 Mis-communicatie

•	 Self	fullfilling	prophecies

•	 	Escalerende	fouten

•	 	Proces	neemt	zijn	eigen	

loop

Actiestrategie

•	 	Zet	je	zelf	zo	neer	dat	je	

in	controle	bent

•	 	Voorkom	gezichtverlies,	

laat	geen	pijnlijke		

situaties	ontstaan
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to open Pandora’s box; They learn to be skilful at working through organizational 
mine fields” (Argyris, 1990, p. 63). Daarmee zetten ze alle patronen muur-
vast. Om dit mechanisme te doorbreken moeten mensen volgens Argyris een 
andere gebruiktheorie leren: Theory in use Model II. De sturende principes 
voor Model II zijn valide informatie, onderbouwde keuzes en afspraken en het 
nemen van verantwoordelijkheid dat afspraken worden nageleefd. Model II is 
transparant, fouten maken mag en onvolkomenheden hoeven niet verborgen 
te worden en als er problemen zijn kijk je waar ze vandaan komen. 

Model II Theory-in-Use 

4.2.6 Reflective Practitioner
Een notie die met Model II leren in verband gebracht kan worden, is het 
inzicht van Polanyi (1967) dat mensen ook kennis hebben die persoons- 
gebonden en impliciet is. Tacit knowledge of impliciete kennis is een van de 
kennisvormen waarmee waarden in organisaties worden overgedragen. Door 
zicht te krijgen op deze kennis en de wijze waarop die wordt overgedragen 
en eigen gemaakt, zijn mensen beter in staat om een vrije en geïnformeerde 
keuze te maken (zie sturende variabelen Model II). Deze kennis is niet gemak-
kelijk in beeld te krijgen en laat zich moeilijk in woorden vangen. Donald 
Schön is op zoek gegaan naar methoden om verborgen kennis in beeld te 
brengen en zicht te krijgen hoe deze wordt over gedragen op anderen (Schön, 
1983). De studies van Schön maken duidelijk dat er geen standaardprocedure 
ontwikkeld kan worden, waarmee persoonsgebonden kennis toegankelijk en 
transparant kan worden. Wel geeft hij handvatten om mensen zelf zicht te 
laten krijgen op wat ze weten en doen, zodat zij impliciete kennis expliciet 
kunnen maken. Schön heeft een theorie ontwikkeld over reflecteren op wat 
je doet terwijl je er mee bezig bent en anderen laten meekijken. Hij noemt 
dat reflectie op actie (reflection on action) en reflectie op het toepassen van 

Sturende variabelen

•	 Valide	informatie

•	 	Vrije	en	geïnformeerde	

keuze

•	 	Achter	je	keuze	staan	
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espoused	theory)

Effecten 

•	 	Reductie	mis-	

communicatie.	self	

fullfilling	prophecies	en	
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•	 	Effectieve	probleem	

oplossing

Actiestrategie

•	 	Zet	je	zelf	neer	naar	waar	

je	voor	staat

•	 	Blijf	eigen	positie		

onderzoeken	

•	 	Minimaliseer	gedrag	
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 reflectie in actie (reflection on reflection in action). Reflecteren, terugkoppelen 
en opnieuw reflecteren zijn de basis-tools van zijn theorie van leren in werk. 
Degene die deze kunst beheerst noemt hij reflective practitioner. Schön heeft 
veel samengewerkt met Argyris om een methode te ontwikkelen om Model 
II theory in use in praktijk te brengen. Reflection on action in action is daar de 
grondslag van (Argyris & Schön, Organizational learning, A theory of Action 
Perspective, 1978).

4.2.7 Double loop learning
De actietheorie van Schön en Argyris past de reflectietheorie toe om defen-
sieve routines te doorbreken. Door middel van reflectie kunnen mensen op 
zoek naar de onderliggende sturende waarden die hun handelen bepalen. Dat 
heet ‘double loop learning’ . Double loop learning vraagt veel van een organi-
satie en haar medewerkers. Het is nodig dat de organisatie condities creëert 
waaronder double loop learning kan plaatsvinden. Daarvoor is het nodig om 
de bestaande defensieve patronen in beeld te brengen en te laten zien hoe 
mensen zaken toedekken of omzeilen. Dat kan het beste samen met de mede-
werkers worden gedaan. Dan kunnen er nieuwe waarden worden vastgesteld 
die in de geest zijn van Model II en kunnen mensen leren om daar naar te 
handelen. Mensen die handelen volgens Model II doen dat niet op één manier, 
maar op hun eigen (en dus verschillende) manieren (Argyris, 1990, p. 105). 

Chris Argyris Donald Schön

governing values

action strategies consequences

single-loop learning

double-loop learning
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André Wierdsma onderscheidt nog een derde vorm van leren. Hij maakt een 
onderscheid tussen dubbelslag en drieslag leren. Dubbelslag leren leidt tot 
vernieuwen door te leren op het niveau van inzichten, drieslag leren leidt tot 
ontwikkeling door te leren op het niveau van principes (Wierdsma, 1999,  
p. 46). De waarden (governing values) waar Argyris over spreekt hebben 
zowel betrekking op inzichten als op principes. 

4.2.8 Resumé
Bovenstaand heb ik het richtinggevende concept samenwerken leidt tot een 
dynamiek die betrokkenen als problemen ervaren onderbouwd vanuit de theorie 
van Argyris en Schön. Uitgangspunt bij dat concept is dat dynamiek in samen-
werking voortkomt uit een ontmoeting van verschillen in denkbeelden. Dat 
uitgangspunt heb ik, evenals het concept zelf, ontleend aan de bevindingen 
in een verkenning naar samenwerken (hoofdstuk 1). Ontmoetingen tussen 
denkbeelden noem ik fricties. Ik heb toegelicht wat fricties zijn en waar ze 
vandaan komen. Daarbij ben ik terechtgekomen bij het begrip referentieka-
ders en mentale modellen. Vervolgens heb ik gekeken wat er volgens Argyris 
gebeurt bij fricties. Bij fricties ontstaan situaties die mensen niet kennen of 
onwenselijk vinden, door botsingen van hun mentale modellen. Ze ervaren 
boosheid, ongelijkheid, angst en schaamte. Om te zorgen dat mensen die 
gevoelens niet meer krijgen, ontwikkelen ze defensieve routines, waaruit 
patronen ontstaan. Die patronen zorgen er voor dat mensen fricties steeds 
als problemen ervaren. Een complicerende factor daarbij is dat mensen ook 
nog verschillende theorieën hebben over wat ze beweegt in hun acties en wat 
ze zeggen te doen. Op basis van dit hele spel van verschillen in denkbeelden, 
de ontmoeting van die verschillen, de reactie van mensen, de defensieve 
routines die daaruit ontstaan en de theorieën die mensen maken bij wat ze 
doen en zeggen te doen, heeft Chris Argyris een gebruikstheorie ontwikkeld, 
die dit proces in beeld brengt. Daarbij heeft hij twee varianten. Een gebruiks-
theorie (Model I) die onwenselijk is, maar helaas zeer gangbaar is en een 
gebruikstheorie ( Model II) die wenselijk is, maar helaas niet vaak voor komt. 
Volgens Donald Schön moeten mensen leren te reflecteren op hun acties, dan 
krijgen ze zicht op hun denkbeelden en kunnen ze naar een gebruikstheorie 
Model II. Dat noemt hij double loop leren. Met double loop leren krijg je zicht 
op dynamiek in samenwerken en op de verschillen waaruit fricties ontstaan. 
In de volgende paragraaf kijk ik hoe je anders naar verschillen in denkbeelden 
kunt kijken zodat fricties niet meer problematisch hoeven zijn.

Bestuurskundigen over samenwerken

Vanuit de bestuurskundige hoek zijn vergelijkbare inzichten aan die van Argyris 

ontwikkeld. De Amerikaanse bestuurskundige Paul Sabatier heeft samen met 
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Hank Jenkens-Smith (1993, 1994) een theorie ontwikkeld over de aard van 

wat Hoppe en Peterse noemden ‘wicked problems’ en verandering van beleid. 

Wicked Problems kenmerken zich door een hoge mate van ‘normatief’ conflict: 

Verschillende opvattingen over wat nu eigenlijk de herkomst en kern van een 

vraagstuk is en in welke richting je oplossingen dient te zoeken. Sabatier intro-

duceert hier het woord fixatie wanneer vraagstukken vastzitten op hun onderlig-

gende politieke overtuigingen (core-belief-systems of tweede orde opvattingen). 

Je moet dan vragen: Welke theorieën spelen mee op de achtergrond? Welke 

mythes liggen ten grondslag aan de overtuigingen? De theorie van Sabatier 

richt zich op coalities van verschillende partijen zoals beleidsmakers, wetgevers, 

 onderzoekers, experts en journalisten die een set aan basic beliefs delen of lijken 

te delen. Coalities ontmoeten andere coalities die andere overtuigingen hebben 

(een andere set aan basic beliefs), waardoor er ‘fricties’ ontstaan. Die ontmoe-

tingen zijn bekend als het politiek debat: Het bevragen van elkaars motieven en 

 redenaties, met het doel gemeenschappelijkheid te bereiken (middels informatie-

voorziening, overtuiging, verleiding of begrip). Vaak leidt dat wel tot inzichten als 

het gaat om eerste orde opvattingen: vooronderstellingen over de aard van het 

probleem en de oplossingsrichting, maar het wordt een stuk lastiger als tweede 

orde opvattingen de zaak vast zetten of ‘fixeren’. Tweede orde opvattingen zijn 

vaak impliciet en voeren terug naar de vraag wat de rol van de overheid en de 

politiek is of zou moeten zijn. In dit systeem kan volgens Sabatier geleerd worden 

door ervaringen en nieuwe informatie (over het systeem zelf) in de coalitie in te 

brengen. Dan kunnen fixaties doorbroken worden. Maar leren tussen coalities is 

erg lastig, omdat er sprake is van verschillende waarden en wantrouwen.

(Sabatier en Jenkes Smith: Policy, change and learning, 1993).

4.3   ‘Verschil’ zien als kans voor verandering of 
innovatie: Tweede concept

4.3.1 Omgaan met verschil
Fricties hebben te maken met verschillen tussen mensen in hoe zij een situatie 
zien en hoe zij een situatie beoordelen. In het voorgaande heb ik toegelicht 
waar die verschillen vandaan komen en waarom verschillen problematisch 
zijn. Maar kun je ook anders tegen verschil aan kijken? Is het mogelijk om 
fricties te zien als mogelijkheid voor samenwerken? Verschillende theoretici 
onder wie Karl Weick (1995), Bruno Latour (1987) en Henk van Dongen 
(1996), hebben theorieën ontwikkeld waarin ‘verschil’ een centraal uitgangs-
punt is voor ontwikkeling en verandering. 



106

04

Zonder wrijving geen glans - A. van Staveren

Mensen die met elkaar werken zijn op zoek naar gemeenschappelijkheid. 
Gemeenschappelijkheid is een voorwaarde voor samenwerken (zie hier ook 
de definitie die Van Dale geeft, box 1, H 4.1). Wanneer zij die gemeenschap-
pelijkheid niet ervaren, ontstaan er lastige situaties (zie verkenningen H. 1) 
die ik fricties noemde. De psycholoog Karl Weick onderkent de behoefte 
van mensen aan gemeenschappelijkheid als voorwaarde voor samenwerken. 
Mensen zoeken die gemeenschappelijkheid doorgaans in de inhoud van feiten. 
Dat leidt tot twist en stagnatie. Weick zegt dat - wanneer je gemeenschappe-
lijkheid niet in de inhoud van feiten en argumenten zoekt, maar in het proces 

- er een mogelijkheid ontstaat om de behoefte aan gemeenschappelijkheid een 
plek te geven en tegelijkertijd verschil te behouden. Het proces is een ander 
niveau van handelen dan het individuele niveau van argumenten en feiten. 
Het is het niveau van interactie. Om gemeenschappelijkheid (hij noemt dat 
sociale integratie) te bereiken, schakelt hij van individueel niveau naar een 
interactieniveau en noemt dat intersubjectivity. “Intersubjectivity is emergent 
upon interchange and synthesis of two, or more, communicating selves” (Weick, 
1995, p. 71). 

Het gedachtegoed van Weick heeft in Nederland navolging gekregen in de 
school van de sociaal-psycholoog Henk van Dongen, die werkzaam was als 
hoogleraar aan de interfaculteit bedrijfskunde in Delft en later in Rotterdam. 
Van Dongen introduceerde op basis van bovenstaande redenering van Weick 
het begrip continuïteit van verschil als universeel waardebegrip, als iets dat 
we allemaal in gemeenschappelijkheid (kunnen) nastreven. Samenwerken is 
een gemeenschappelijk proces om met verschillen om te gaan. Door samen te 
onderzoeken wat het conflict is, ontstaat een vorm van gemeenschappelijk-
heid, of sociale integratie. “Sociale integratie is het proces van een steeds verder 
gaande explicitatie van verschillen of ‘unvalues’ in een specifieke sociale context” 
(Van Dongen, 1996, p. 246). Zowel Weick als Van Dongen zeggen dat door het 
proces van sociale integratie de inhoud van feiten (cognitief) en de waarden 
(moreel) opnieuw wordt onderzocht en bekeken. Ze worden gedeconstrueerd 
en gereconstrueerd. Dit is een proces van betekenis maken (sensemaking). 
Verschillen veranderen daarmee in hun cognitieve en morele betekenis (en 
zijn dus niet statisch). Sociale integratie en betekenis maken, zijn kenmerken 
van samenwerken en veranderen. Het begrip sensemaking is het centrale 
begrip van Weick’s theorie. Daarmee wil ik het tweede concept ‘fricties zien 
als mogelijkheid voor verandering’ onderbouwen.

4.3.2 Betekenisgeven
Karl Weick stelt dat mensen in hun handelen altijd, direct of indirect, met 
andere mensen te maken hebben. Zij handelen sociaal. Wanneer je deze 
gedachte doortrekt is ieder vorm van handelen een vorm van samenwerken. 
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Mensen interacteren met anderen. Zij praten over wat zij noodzakelijk, 
gewenst of belangrijk vinden voor de handeling die zij voor ogen hebben. Dit 
noemt hij ‘sociaal proces’. Wanneer in dat proces fricties ontstaan, of zoals hij 
dat noemt interruptions (onderbrekingen), is dat een aanleiding voor mensen 
om met elkaar over de betekenis van die activiteit te onderhandelen. Wanneer 
dat niet gebeurt, stopt de interactie en daarmee de activiteit.

Betekenisgeven of probleemoplossen?

Weick spreekt van betekenisgeving (sensemaking), waar anderen 

zoals bijvoorbeeld G.F. Smith (1989) dat ‘probleemoplossen’ noemt: 

“The difference between problem solving as Smith discusses it and 

sensemaking as discussed in this book is simply that I think the 

connotations of the term problem are too narrow when used in 

the context of an occasion for sensemaking” (Weick, 1995, p. 90). 

In die onderhandeling van betekenisgeving staan ervaringen centraal die 
mensen eerder hadden, zodat zij kunnen zeggen: “Dat is goed gegaan”. Of 
zodat ze kunnen zeggen: “Dat is een moeilijke situatie geweest”. En zij kijken 
nog verder terug en zeggen: “Zie je wel, het was toen ook al zo”. Zij zeggen: 

“Aan mij is verteld dat het niet goed is om…”. Hun kennis, die anderen aan 
hen doorgaven en hun ervaringen, die te maken had met specifieke settings, 
verbinden zij aan de situatie van het moment. Oude ervaringen verbinden 
zij met het sociale proces waar zij op dat moment inzitten en de inhoudelijke 
vragen waar zij mee te maken hebben. Terugkijken (retrospectie) is daarbij 
een manier om te begrijpen wat mensen doen en wat zij morgen gaan doen. 

“In essence, you have to think in the future perfect tense. When I asked the question 
‘What will happen?’ you can answer only if you imagine an accident that will have 
happened” (Weick, 1962, p. 197). 
Het is belangrijk om te kijken hoe de omstandigheden toen waren en wat er 
gezegd kan worden over de setting van nu of die van morgen. Mensen merken 
wanneer zij dat doen, dat ‘anderen’ anders kijken naar eenzelfde situatie, dat 
‘anderen’ anders terugkijken naar situaties en dat ‘anderen’ andere betekenis-
sen geven en een andere waarneming hebben van een situatie. Anderen kijken 
anders naar het nu, naar de toekomst en naar het verleden. Wie zijn die ande-
ren? Dat is iedereen buiten onszelf. Mensen maken (sociale) constructies op 
basis van hun referentiekaders. Denk je eens in hoe die verschillende beelden 
en betekenissen er met elkaar uit zien? Een winkel vol bouwmaterialen? Een 
tuin vol bloemen? Een huis vol ongeordende troep? Elke handeling speelt zich 
af in een context van constructies. Die constructies en die context bepalen 
hoe ‘wij, mensen’ naar de dingen kijken en wat we zien.  

“Problems being constructs are constructed and imposed, but not in total disregard 
of one’s context and its constraints. Problem constructions are invented and impo-
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sed in the interest of furthering one’s projects (construct serves a useful function)” 
( Weick, 1995, p. 89).

Sensemaking is het maken en onderhandelen van betekenis. Voor betekenis- 
geving is het nodig om referentiekaders te bevragen. Sensemaking speelt zich 
af in het hier en nu en begint met de vraag: is het mogelijk om de situatie 
te nemen voor wat hij is? Kunnen we er in gemeenschappelijkheid akkoord 
mee zijn? (zie Weick, 1995, p. 14). De aanleiding voor deze vraag is volgens 
Weick ambiguïteit en onzekerheid. Mensen raken verward door verschillende 
interpretaties die anderen hebben of ze zijn onzeker omdat ze niet meer 
weten waar zij aan toe zijn: “Two types of sensemaking occasions common to 
organization are ambiguity and uncertainty. The ‘shock’ in each case is somewhat 
different. In the case of ambiguity, people engage in sensemaking because they are 
confused by too many interpretations, whereas in the case of uncertainty, they 
do so because they are ignorant of any interpretations” (Weick, 1995, p. 91). 
Vergelijk ook deze begrippen (ambiguity en uncertainty) met de begrippen 
bedreiging en verlegenheid van Argyris (threat and embarrasment). Het zijn 
dezelfde mechanismen die werkzaam zijn: Niet weten wat er gaat gebeuren. 
Situaties van ambiguïteit en onzekerheid evenals bedreiging en verlegenheid 
ontstaan door ontmoetingen tussen verschillende interpretaties. Die ontmoe-
tingen heb ik eerder fricties genoemd. In onderstaand overzicht noemt Weick 
verschillende oorzaken voor onzekerheid en ambiguïteit. Hierin herken ik 
verschillende fricties uit Hoofdstuk 1.

Volgens Weick is sensemaking een proces waarmee er aan het systeem wordt 
geknutseld waar mensen deel van uitmaken. Dat kan positief of negatief. 
Negatieve feedback zorgt voor herstel en consolidatie, positieve feedback voor 
verandering en vernieuwing. En dat gebeurt vaak tegelijkertijd. Vernieuwing 
heeft consolidatie nodig en consolidatie kan het beste op creatieve, vernieu-
wende wijze gebeuren. Dat is een complex en dynamisch proces waarin 

Enkele voorbeelden van ambiguïteit bij verandering. 

Zie Weick, 1995,  p. 93. bron: McCaskey, 1982.

-	Multiple,	conflicting	interpretations

-	Different	value	orientations	political/emotional	clashes

-	Goals	are	unclear,	or	multiple	and	conflicting

-	Contradictions	and	paradoxes	appear

-	Roles	are	vague,	responsibilities	unclear

-	Symbols	and	metaphors	used
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rationele overwegingen vaak moeilijk navolgbaar zijn, gevoelens niet altijd op 
tafel komen, er vanuit onbewuste regels wordt gehandeld, mensen iets anders 
doen dan wat ze denken te doen en er verschillende individuele belangen zijn. 
Er kunnen opnieuw fricties ontstaan. Betekenisgeving is een cyclisch proces. 
Fricties zijn zowel aanleiding voor verandering als het gevolg ervan. Bij fricties 
(interruptions) moet je volgens Weick, zoals gezegd, mogelijkheden tot 
handelen niet zoeken in de inhoud van feiten (cognitief) en waarden (moreel), 
maar bij de kwaliteit van het sociale proces, waarin deze feiten en waarden 
worden geconstrueerd, gedeconstrueerd en gereconstrueerd. De kwaliteit 
van het proces maakt het mogelijk de betekenissen die je aan inhoud geeft te 
delen, te erkennen en te accepteren, zonder dat verschillen worden geëlimi-
neerd. Zo ontstaat de mogelijkheid voor verandering.

Weick constateert dat het lastig is om op inhoud naar gemeenschappelijk-
heid te zoeken en stelt daarom voor om gemeenschappelijkheid in het sociale 
proces te zoeken. Maar wat maakt het nu zo lastig? De wetenschapssocioloog 
Bruno Latour (1987) heeft geobserveerd en geanalyseerd wat er precies ge-
beurt als je op het niveau van inhoud met elkaar naar gemeenschappelijkheid 
zoekt. Zijn inzichten helpen om het proces van betekenisgeving en de waarde 
daarvan voor samenwerken beter te begrijpen. 

4.3.3 Bruno Latour: Over uitwisseling van feiten
Bruno Latour (1987) stelt dat uitwisseling van inhoudelijke kennis mensen 
niet dichter bij elkaar brengt. Hij deed onderzoek naar hoe feiten worden 
‘gemaakt’. Zijn inzichten laten zien dat conflicten niet alleen terug te brengen 
zijn op verschil in denkbeelden, maar ook op de feiten zelf waarop die denk-
beelden zijn gebaseerd. Ook feiten zijn constructies en dus onderhandelbaar. 
Omdat mensen er vanuit gaan dat feiten objectief en kenbaar zijn, ontstaan 
er in de uitwisseling van die feiten (die dus eigenlijk denkbeelden zijn) schijn-
baar onoverbrugbare kloven tussen mensen. 

verandervraag
(ecological change)

samenwerkingen
(enactment)

wie doet wat 
en met wie (selection)

wat verandert en 
wat blijft (retainment)

heeft +/- effect op heeft +/- effect op

heeft +/- effect op

heeft +/- effect op
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Bruno Latour: Over constructies van feiten

Wat is een feit? Een feit is iets waarvan we zeggen: dit is zo. We erkennen een feit 

als een ding, een gegeven of een situatie waaraan we allen dezelfde eigenschap-

pen toekennen en waarin deze eigenschappen niet ter discussie staan. Een feit 

is: Mensen hebben daglicht nodig. Er is geen informatie over de totstandkoming 

van het feit. We nemen aan dat het waar is. En als we vragen waarom, dan is er 

een argument. Zonder daglicht worden mensen ziek. Het feit wordt onderbouwd 

door weer andere feiten. Dan kun je vragen waarom worden mensen ziek zonder 

daglicht? Argument: Daglicht maakt stoffen in het lichaam aan die mensen nodig 

hebben. Weer een nieuw feit dat het andere feit ‘zonder daglicht worden men-

sen ziek’ onderbouwt. Feiten worden sterker of zwakker in de context waarin ze 

worden gebruikt, omdat die context verwijst naar andere feiten of omstandighe-

den. Deze andere feiten of omstandigheden modelleren als het ware het eerste 

feit. Anders gezegd: Op het feit vinden modaliteiten plaats.

Stroomafwaartse en stroomopwaartse modaliteiten

Een stroomafwaartse (positieve) modaliteit is: Mensen hebben daglicht nodig, 

we moeten gebouwen maken met voldoende daglicht. Of: Mensen hebben dag-

licht nodig, anders worden mensen ziek. Het feit is als het ware nog meer feit 

geworden. Er zijn geen vragen meer over het feit. Vragen gaan over de conse-

quenties van het feit. Gedachten gaan niet meer naar de noodzaak van daglicht, 

maar naar aandacht voor werkplekken met voldoende daglicht. Gedachten gaan 

niet meer naar ‘mensen hebben daglicht nodig’, maar naar de gevolgen als het 

er niet voldoende is. …”Dat zijn zinnen die een uitspraak wegvoeren van haar 

productieomstandigheden en de zin betrouwbaar genoeg maken om andere 

 gevolgen noodzakelijk te maken”… (Latour, 1987).

Een stroomopwaartse (negatieve) modaliteit is: De regelgeving over daglicht is 

bureaucratisch en overdreven. Het feit wordt minder feit. Je gaat twijfelen aan 

de noodzaak van daglicht. Een ander voorbeeld: Daglicht kan goed vervangen 

worden door andere oplossingen. De noodzaak van daglicht is bijzaak en al hele-

maal geen issue als we aan een nieuw gebouw werken. Het feit wordt vervangen 

door relevantere feiten. …“Dat zijn zinnen die een uitspraak naar haar produc-

tieomstandigheden toe voeren en in detail uitleggen waarom ze betrouwbaar of 

zwak is, in plaats van de uitspraak te gebruiken om andere gevolgen noodzakelijk 

te maken.”… 

(Latour 1987). 

Een feit is context gerelateerd. Latour laat zien dat, wanneer mensen met 
tegenovergestelde meningen met elkaar aan tafel zitten, hun onderbouwing 
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vanuit (modaliteiten van) feiten steeds technischer wordt, steeds complexer 
en steeds meer van het onderwerp af raakt. Het is dus niet zo dat mensen die 
onenigheid hebben, zij door uitwisseling (van modaliteiten) van feiten nader 
tot elkaar komen. Integendeel! Ze raken met elkaar verstrikt in een wirwar 
van modaliteiten. Ze zullen steeds meer gebruik maken van strategieën om 
hun eigen werkelijkheid kracht bij te zetten en te onderbouwen. Ze zullen 
refereren aan mensen die overwicht hebben of betekenisvol zijn. Daarin zullen 
zij zich beroepen op hun eigen referenties en zij zullen zich terugtrekken in 
hun eigen kennisdomein. In plaats van een uitwisseling tussen verschillende 
werelden ontstaat er verscherping vanuit de discipline of het vakgebied op de 
positie die iemand inneemt. Praten helpt helemaal niet! Je raakt van kleine 
controversen in steeds grotere controversen. Je ziet een bevestiging van wat 
je al vermoedde. De fricties worden groter, de fixaties heftiger. Mensen die 
het niet met elkaar eens zijn openen steeds meer ‘zwarte dozen’ met feiten 
waar de ander niet bij was toen ze werden geconstrueerd. Of zoals Latour het 
zegt: Waaraan de ontstaansgeschiedenis is verdwenen. Met de wetenschap-
pelijke werkelijkheidscreatie aan de hand van laboratoria, teksten, dossiers, 
proefschriften en gemeten ervaringen beginnen mensen elkaar te dwingen 
om een mening te veranderen in een feit. Daarom zegt Weick, dat wanneer 
een frictie ontstaat op inhoudsniveau de interventies op een ander niveau 
moeten plaatsvinden. Op het niveau van sociale interactie. Dan kun je een 
proces deconstrueren en reconstrueren. Maar hoe doe je zoiets? Dat doe je 
door condities te creëren waaronder dat proces kan plaatsvinden. Die condi-
ties moet je volgens Henk van Dongen zoeken buiten de conflictsituatie( Van 
Dongen, 1996). Er is een derde nodig, een ‘via’ of een ‘in-between’.

4.3.4 Het concept van drieheid (Van Dongen)
Het concept van drieheid (triade of thirdness) is gebaseerd op het idee dat 
wanneer A en B in een sociaal vacuüm zitten, zij met elkaar niet verder 
komen. Drieheid wil zeggen: er een derde bij halen. Een ander situatie creëren 
door zowel op sociaal niveau als op inhoudsniveau te interveniëren. Een 
derde kan zijn een derde persoon, een derde organisatie, een derde plan, een 
andere omgeving, een nieuwe werksituatie, een nieuw inzicht of een nieuwe 
activiteit. Kern is dat een nieuwe inbreng anders denken genereert en uitput-
ting en stolling tegen gaat. “Processen die zich in de praktijk tot een dyadische 
structuur beperken, vertonen een neiging tot uitputting en stolling in de zin dat zij 
zich steeds minder heterogeniteit genereren, wanneer de inbreng van derden ach-
terwege blijft” (Van Dongen, 1996, p. 248). Van Dongen pleit voor behoud van 
verschil of zoals hij dat noemt, het creëren van heterogeniteit. Heterogeniteit 
ziet hij als een voorwaarde voor verandering of innovatie. De introductie van 
een derde is van wezenlijk belang omdat het er voor zorgt dat het zicht op de 
complexiteit behouden blijft. Het zorgt ervoor dat er geen routines worden 
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ontwikkeld. Het zorgt ervoor dat er nieuwe perspectieven in beeld komen en 
nieuwe constructieregels worden geformuleerd.

“De derde is niet alleen van levensbelang in een restrictieve zin, dat het ontbreken 
van die inbreng ons het zicht ontneemt op de complexiteit van een situatie, meer 
wezenlijk is dat de derde, gewild of ongewild, staat voor het aanreiken van andere 
constructieregels, die als betrekkingsregel nieuwe perspectieven bieden” (Van 
Dongen, 1996, p. 250). 

4.3.5  Heterogeniteit als voorwaarde voor verandering of 
innovatie

Bovengenoemde auteurs gaan er vanuit dat verschil (dat fricties veroorzaakt) 
niet alleen niet erg is, maar zelfs gewenst en noodzakelijk. Zij zien het als 
voorwaarde voor groei en ontwikkeling; als voorwaarde voor organisatie-
verandering of innovatie. “Heterogeniteit of pluraliteit als een veelvoud aan 
werkelijkheidsdefinities kan niet in een sociaal vacuüm tot stand komen. De span-
ning tussen die verschillende definities vormt een eerste voorwaarde voor groei en 
ontwikkeling. Heterogeniteit manifesteert zich als dynamica waarbij sprake is van 
conflict en onderhandeling, omdat daarmee vorm wordt gegeven aan het toetsen 
van de verschillende werkelijkheden. Zonder confrontaties is verandering niet 
mogelijk” (Van Dongen, 1996, p. 104). Maar hoe je met die confrontaties om 
moet gaan is een leerproces. Veranderen en innoveren is dan een leerproces 
waarin mensen samenwerken in nieuwe verhoudingen en waarin zij leren met 
heterogeniteit om te gaan. Veel theorieën uit de veranderkunde raken aan 
dit leerproces. Sommige theorieën nemen systemen als uitgangspunt, andere 
theorieën stellen de mens in de organisatie centraal. Of je nu kijkt naar indivi-
duen, groepen, organisaties of samenlevingen; of het nu gaat om 1e, 2e, of 3e 
orde veranderingen: samenwerken in nieuwe verhoudingen is een leerproces 
dat de kern vormt van veranderen en innoveren. Uit de veranderkunde zijn 
verschillende theoretische inzichten ontwikkeld (Senge, 1990; Stacey, 1996; 
Boonstra, 2004; de Caluwé, 1999; Smid, 2001; Lam, 2004) die vooral het 
belang van leren en lerende organisatie onderstrepen of laten zien dat er 
verschillende ordes van leren zijn die bij verschillende veranderprocessen 
spelen. Maar geen van deze theorieën gaat expliciet in op hoe je kunt leren 
samenwerken en kunt leren omgaan met fricties. In de volgende paragraaf ga 
ik aan de hand van leertheorieën dieper in op de vraag hoe je het leerproces 
van ‘leren samenwerken bij veranderen en innoveren’ kunt faciliteren.

1e, 2e, 3e orde veranderen

Veel eerste orde vraagstukken, waarbij problemen en oplossingen bekend zijn, 

kun je planmatig oppakken. Bestaande samenwerkingsverbanden kunnen, van-

uit opgebouwde routines, inspelen op die vraagstukken. Indien de aard van het 



11304 Bruikbare theorieën voor leren samenwerken bij veranderen en innoveren

probleem wel duidelijk is, maar niet routinematig op te lossen is, gaat het om 

een tweede orde vraagstuk. In zo’n situatie is een ontwikkelingsaanpak meer 

geschikt, maar kan je wel vanuit bestaande samenwerkingsverbanden handelen, 

door de eigen routines te ondervragen, eventuele nieuwe spelers erbij te betrek-

ken en op zoek te gaan naar nieuwe oplossingsrichtingen. Als het onduidelijk is, 

wat er mis is, maar ambigue problemen zich op verschillende fronten voordoen, 

dan is er doorgaans sprake van een derde orde vraagstuk. In zo’n situatie is het 

noodzakelijk om over eigen grenzen heen te kijken en vanuit de situatie (context) 

met hulp van anderen (en anders kijkenden) te komen tot een duiding van de 

situatie. Deze derde orde verandering vraagt om een diep ingrijpende aanpak 

waar betrokkenen in geheel nieuwe samenwerkingsverbanden al lerend en in-

teracterend tot inzichten en vernieuwingen kunnen komen. In de praktijk komen 

problemen nooit alleen en hebben organisaties tegelijkertijd of opeenvolgend 

te maken met vraagstukken van verschillende orde en met verschillende en wis-

selende samenwerkingsverbanden. 

(Boonstra, Dynamics of Organizational Change and Learning, 2004).

4.4   Samenwerken zien als leerproces:  
Derde concept 

4.4.1 Een praktijkgeoriënteerde leertheorie
Weick stelt dat acteren (samenwerken) in nieuwe verhoudingen een leer- 
proces is dat de kern vormt van veranderen en innoveren. Het derde concept 
gaat over hoe je dit leerproces kunt faciliteren. De activiteitentheorie van 
Yrjö Engeström (1976/1994), die in de voetsporen treedt van de Russische 
leermeesters Lev Vygotsky en Alexei Leontyev, lijkt een bruikbare theorie te 
zijn bij de ontwikkeling van leeromgevingen voor zulke leerprocessen. 

Het gaat hier om twee invalshoeken: (1) samenwerken zien als leerprocessen 
(2) condities die nodig zijn om samenwerken te leren. De eerste invalshoek 
onderzoekt samenwerken als een proces waarin mensen van elkaar leren, de 
tweede invalshoek gaat over hoe mensen kunnen leren om dat (leren van 
elkaar/samenwerken) te doen en wat daar voor nodig is. Dat ‘wat’ noem 
ik een leeromgeving. De literatuurstudie komt uit bij een leerconcept van 
Engeström, dat teruggrijpt terug op vier theoretische scholen: behavioristisch 
leren, cognitief leren, ontwikkelingsleren en psychoanalyse. Hieronder ga ik 
daar dieper op in. 

Het in dit onderzoek gebruikte activiteitensysteemmodel (activity theory) 
van Yrjö Engeström en zijn theorie over expansive learning baseert zich op 
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een klassieke arbeidssociologie. Die gaat terug naar Marx (1867), Weber 
(1904/1920), Spencer (1908), Parsons (1937) en Simmel (1908) en naar actu-
ele leertheorieën, zoals situationeel leren (Lave, 1991; Wenger, 1998; Brown 
2000) en reflectietheorieën (Schön, 1983; Mezirov, 1985; Giddens, 1991; 
Bateson, 1972), maar voert vooral terug naar op de ontwikkelingspsychologie 
van Lev Vygotsky (1927/1935). Eind jaren ’20 en begin jaren’ 30 ontwikkelt 
de Russische psycholoog Vygotsky een nieuwe leertheorie. Het is een reactie 
op de dan dominante behavioristische leertheorie (Thorndike, 1911; Pavlov, 
1927; Skinner, 1931), de cognitieve leertheorie (Piaget, 1932), het ontwik-
kelingsleren (Dewey, 1902/1932) en de Psychoanalyse (Freud, 1924). De 
behavioristische leertheorie gaat er vanuit dat mensen (en dieren) leren door 
ze te belonen en te straffen (operant conditioneren en shaping). Ontwikke-
lingsleren van Dewey heeft als uitgangspunt dat mensen leren door ervaring. 
De cognitieve leertheorie stelt dat mensen leren door cognitieve schema’s te 
doorlopen waarmee ze informatie verwerken en opslaan. De psychoanalyse 
van Freud gaat er van uit dat wat mensen doen, terug te voeren is op wat zij 
in hun (vroege) jeugd bewust en onbewust hebben meegemaakt. Alle vier de 
theorieën benadrukken het individu zélf dat handelt en, bewust of onbewust, 
leert. De leertheorie van Vygotsky (1978) accentueert echter ook de rol van 
anderen in de nabije omgeving van dat individu. Die omgeving kun je zien als 
‘zones van nabije ontwikkeling’. 

4.4.2 Zones van nabije ontwikkeling
De ontwikkelingspsycholoog Lev Semenovič Vygotsky (1927/1935) heeft, 
in zijn concept over leren vooral oog voor de invloed van de omgeving op 
menselijk handelen. Vygotsky gelooft dat wat mensen leren, sterk beïnvloed 
wordt door de sociale en culturele context waarin zij leven. Tot zover sluit hij 
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nog aan bij de dan heersende ideeën van cognitieve psychologen als Bruner 
en Piaget en Dewey, die ook het belang onderkennen van de interactie tussen 
mensen in leerprocessen. Vygotsky verschilt van Piaget en Dewey in de 
opvatting over de manier waaróp mensen leren en hoe hun ontwikkeling tot 
stand komt. Piaget en Dewey spreken van fasen van ontwikkeling die iemand 
doorloopt als hij iets leert (developmental stages). Vygotsky bekritiseert dit 
denken in fasen. Volgens hem is leren een complex fenomeen dat steeds ver-
andert, terwijl het zich openbaart. Mensen leren vooral van anderen die in de 
nabije omgeving actief zijn. Tegelijkertijd heeft iemand die leert ook invloed 
op andere mensen in die nabije omgeving. Hij noemt dat een zone van nabije 
ontwikkeling. Een zone van nabije ontwikkeling is het ontwikkelingspotenti-
eel dat iemand heeft. “Het is de afstand tussen het niveau van de actuele ontwik-
keling (van het kind), bepaald met behulp van zelfstandig opgeloste opgaven en 
het niveau van de mogelijke ontwikkeling (van het kind), bepaald met behulp van 
opgaven die (door het kind) opgelost wor-
den onder begeleiding of in samenwerking 
met anderen knappere medeleerlingen” 
(Vygotsky, 1996, p. 152). Het gaat dus 
om het verschil tussen wat iemand nu 
al kan en mogelijk zou kunnen leren 
in interactie met andere mensen. Een 
zone van nabije ontwikkeling is bij de 
ene mens groter dan bij de andere. Zijn 
opvatting is een dynamische opvatting, 
tegenover de statische opvatting van 
Bruner en Piaget. Hiermee is Vygotsky 
de grondlegger voor leertheorieën 
die verwijzen naar de context waarin 
geleerd en ontwikkeld wordt en het 
maken van die context, zoals situatio-
neel leren en collectief leren; actieleren; 
reflectie, metaleren en transformatief 
leren. 

Het concept ‘Zones van nabije ontwikkeling’ krijgt haar beslag in een 
leertheorie. Vygotsky’s theorie komt neer op het volgende. Om te kunnen 
handelen leren mensen van anderen en van hun omgeving. Maar niet zonder 
meer. Hiervoor hebben zij iets nodig, een middel om met hun omgeving en 
met anderen in contact te kunnen komen. Taal, symbolen, instrumenten en 
culturele betekenissen zijn zulke middelen. Er ontstaat hiermee een tripartite 
structuur. Een voorbeeld daarvan is: ik praat met jou door middel van taal. Jij 
en ik zijn verbonden via een mediërend artifact. Het mediërende artifact is 

Lev Semenovič Vygotsky
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taal. Mijn doel is om met jou te kunnen praten. De opbrengst van het gebruik 
van taal is een gesprek. Met deze tripartite structuur komt onmiddellijk de 
context in beeld. Vygotsky benadrukt dat een specifieke situatie vraagt om 
een specifiek middel (het mediërende artefact is bijvoorbeeld Nederlands 
en geen Zweeds) om met de omgeving in contact te komen. Het mediërende 
artefact is specifiek en situationeel. Deze leertheorie van Vygotsky, waarbij 
de omgeving als deel van de interactie wordt geïntroduceerd als basisbestand-
deel van leren en handelen, is de kern van wat later door Engeström genoemd 
werd: ‘activity theory’. 

Deze theorie wordt verrijkt door de psycholoog Alexei Leontyev (1978/1981), 
die in de school van Vygotsky is opgeleid. Hij maakt de activiteitstheorie 
concreter door te benoemen welke zaken allemaal een rol spelen bij een 
activiteit. Allereerst stelt hij dat er altijd andere actoren betrokken zijn in een 
activiteit. Daarnaast laat hij zien dat naast het gebruik van taal, concepten en 
instrumenten ook andere aspecten van invloed zijn op een activiteit, zoals de 
verdeling van taken en een afstemming tussen de actoren (samenwerking); 
een plek en een context waarbinnen de activiteit plaatsvindt; het speelveld en 
de regels en de cultuur waaruit deze regels ontstaan. Al deze aspecten zijn van 
invloed op wat mensen wel en niet doen en hoe ze de dingen doen. Daarmee 
definieert Leontyev de basiselementen van de activity-theory die enige tijd 
 later door Yrjö Engeström (1991) wordt overgenomen, ontsloten en toegan-
kelijk gemaakt door een grafische representatie: het activiteitensysteem-
model. 

Het activiteitensysteemmodel bestaat uit een binnendriehoek die de basis 
vormt van een activiteit. De binnendriehoek bestaat uit de actor, het resultaat 
van de activiteit en de andere actoren, waarmee hij samenwerkt. Om de 
driehoek heen is een grotere driehoek getekend die de context laat zien van 
de activiteit aan de hand van de factoren die Leontyev benoemt: concepten/
instrumenten, speelveld/cultuur en taakverdeling.

taal

actor gesprek
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Het activiteitensysteemmodel van Engeström gaat uit van een samenhang 
tussen deze zes systeemaspecten. Engeström heeft gezien dat er spanningen 
(fricties) tussen de systeemaspecten kunnen voorkomen. Die kunnen leiden 
tot problemen in de activiteit. Als bijvoorbeeld de aanpak die een actor kiest 
(bestaande uit een concept en instrumenten) in strijd is met de ideeën over 
de aanpak die andere actoren hebben, dan ontstaat er een frictie, die al snel 
kan uitgroeien tot een probleem. Of als bijvoorbeeld de uitkomst van de 
 activiteit niet past binnen de regels en de cultuur waarin de activiteit plaats-
vindt, ontstaat er ook een frictie. Of als een actor ideeën heeft over wie wat 
doet en met wie kan dat conflicteren met bestaande samenwerkingverbanden 
of taakverdelingen. Zo kunnen tussen alle systeemaspecten fricties ontstaan. 
De pijlen in de figuur representeren enkele fricties:

4. concepten/instumenten

6. taakverdeling5. speelveld/regels
3.

andere actoren

2. opbrengst/uitkomst1. actor

Binnenste driehoek: de activiteit

1. De actor: Hij die handelt

2.  De uitkomst: Beoogde opbrengst of 

resultaat van de activiteit

3. Betrokken partijen, andere actoren

Buitenste driehoek: context 

(mediërende artifacten)

4.  Concepten en instrumenten: Deze 

bepalen hoe een actor een activiteit 

uitvoert

5.  Regels, speelveld: Gaat onder meer 

over cultuur, wet en regelgeving, 

maatschappelijke denkbeelden en 

sociale infrastructuur

6.  De taakverdeling: Wie doet wat en 

met wie
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Door deze systeemaspecten te onderzoeken en te kijken hoe deze met elkaar 
samenhangen, komen fricties in beeld. Fricties ontstaan wanneer systeem-
aspecten niet naadloos op de activiteit of op elkaar aansluiten of wanneer 
systeemaspecten elkaar tegenspreken of elkaar ondermijnen. Fricties leiden 
vaak tot ongewenste situaties en problemen. Als er problemen zijn, moet je 
dus terug naar de systeemaspecten en hun onderlinge relaties die fricties 
veroorzaken. 

Enkele mogelijke fricties die kunnen optreden/die je verwacht bij  

samenwerken 

•  Frictie tussen actor en andere actoren. De problematiek van samenwer-

ken manifesteert zich als een kluwen van botsingen, wrijvingen en con-

flicten tussen betrokkenen: iedereen heeft eigen ideeën over de aard, de 

richting en het doel van een activiteit.

•  Frictie tussen andere actoren en concepten en instrumenten. Er is wel-

iswaar gemeenschappelijkheid over de uitkomst maar niet over de weg 

er naar toe. Actoren verschillen in de aanpak, de uitgangspunten en de 

duiding van de uitkomst.

•  Frictie tussen actor en taakverdeling. De actor heeft afwijkende ideeën 

over samenwerken en over het verdelen van taken dan de andere betrok-

kenen hebben, of de middelen die hij nodig heeft ontbreken.

•  Frictie tussen speelveld/regels/cultuur en de uitkomst van een activiteit. 

De problematiek van samenwerken gaat over de ontmoeting tussen 

verschillende werelden. Die werelden hebben eigen regels, een eigen 

speelveld en een eigen cultuur. De uitkomst van een samenwerking kan 

conflicteren met de regels die geldig zijn in een specifieke wereld.

4. concepten/instumenten

6. taakverdeling5. speelveld/regels
3.

andere actoren

2. opbrengst/uitkomst1. actor
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We kunnen het activiteitensysteemmodel gebruiken als een diagnose-instru-
ment. Door te kijken naar de relaties tussen systeemaspecten zie je fricties 
die laten zien waar problemen vandaan komen. Maar ook kun je het model 
gebruiken als een zoekplaat met een voorspellende werking: op zoek naar 
fricties die tot problemen kunnen leiden. Onze natuurlijke reactie is om 
fricties als ongewenst te beschouwen, dan hoef je alleen nog maar te wachten 
tot er problemen gaan komen. De kunst is echter om anders naar fricties te 
kijken, zodat je ze constructief kunt inzetten en gebruik kunt maken van de 
meerwaarde van het verschil waarop de fricties terug te brengen zijn. In dat 
geval kun je het model ook gebruiken als interventie-instrument.

4.4.3  Activiteitentheorie als bruikbaar concept voor het 
identificeren van fricties 

Engeström’s activiteitensysteemmodel is de vertaling van de activity theory 
van Vygotsky en Leontyev naar een hanteerbaar contextgerelateerd systeem, 
waarmee je fricties in organisaties kunt identificeren. “An activity system 
comprises the individual practitioner, the colleagues and coworkers of the work-
place community, the conceptual and practical tools and the shared objects as a 
unified dynamic whole” (Engeström, 1991, p. 267). Aan dit systeem verbindt 
 Engeström zijn ideeën over leren - met als hoogste vorm onderzoekend leren 
(expansive learning) - aan zijn ideeën over ontwikkelend werken (develop-
mental work), om daar mee een structuur te maken voor het doen van over-
wogen interventies. …“For Developmental Work Research, the crucial learning in 
expert activity is learning what is not yet there. An activity system deeply involved 
in its inner contradictions will not find relief by looking for established masters 
who could tell the practitioners what model to adopt for the future. There are not 
such masters. When this is realized, learning becomes a question of joint creation 
of a zone of proximal development for the activity system. The needed new model 
must be internalized in the very process of generating and externalizing it. In other 
words, learning becomes a venture of designing, implementing and mastering the 
next developmental stage of the activity itself” (Engeström, 1991, p. 271).

De activity theory lijkt een goed theoretisch concept om te gebruiken bij een 
onderzoek naar leren samenwerken. De theorie is gericht op activiteit en 
interactie en heeft fundamentele aandacht voor de rol van de context. De 
theorie speelt enerzijds in op de invloed van de omgeving en anderzijds speelt 
de theorie in op de mogelijkheid om de omgeving te beïnvloeden. De theorie 
is zowel een handelingstheorie als een leertheorie en heeft aandacht voor 
onderliggende waarden en regels waarmee je fricties (of zoals Engeström 
zegt: contradictions) kunt onderzoeken. “The activity system is constantly 
working through tensions and contradictions within and between its elements. In 
this sense an activity system is a virtual disturbance and innovation-producing 
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machine” (Engeström, 1991, p. 269). De fricties of contradicties ontstaan op 
de systeemaspecten, maar vooral tussen systeemaspecten. Een activiteiten-
systeem is dynamisch en verandert voortdurend. “Between the components of 
the system there are continuous transformations. The activity system incessantly 
reconstructs itself ” (Engeström, 1991, p. 267).

Een activiteitensysteem staat niet op zichzelf. Het interacteert in een netwerk 
met andere activiteitensystemen. Het krijgt te maken met regels en instru-
menten uit andere activiteitensystemen en het produceert uitkomsten die 
weer voor andere activiteitensystemen van betekenis kunnen zijn. Het acti-
viteitensysteem combineert leren en handelen. In het onderzoek naar leren 
samenwerken gebruik ik het activiteitensysteem en de vertaling daarvan in 
activiteitensysteemmodel als diagnose-instrument om fricties in beeld te 
brengen (zie eerste richtinggevende concept) en om tot interventies te komen 
waarmee je verschil als kans voor vernieuwing kunt zien (zie tweede richting-
gevende concept). 
Het activiteitensysteem laat zich goed gebruiken in combinatie met de 
andere bruikbare theoretische inzichten die in dit hoofdstuk in beeld zijn 
gekomen. In totaal heb ik drie richtinggevende concepten verkend die een 
aantal bruikbare inzichten naar voren brengen voor een onderzoek naar leren 
samenwerken bij veranderen en innoveren. In de volgende paragraaf zet ik 
die bruikbare inzichten naast elkaar. Ik laat zien hoe ze samen een conceptu-
eel kader vormen.

4.5  Een conceptueel kader

4.5.1  Van richtinggevende concepten naar een kader 
voor veldonderzoek

Welke werkbare inzichten voor veldonderzoek kan ik aan de literatuurstudie 
ontlenen? Wat neem ik mee van Argyris, Weick, Latour, Van Dongen en 
 Engeström? Ik heb zeven handelingsprincipes gedefinieerd die ontleend zijn 
aan bovenstaande studies en die samen een conceptueel kader vormen voor 
een onderzoek naar leren samenwerken bij veranderen en innoveren. 

De constructie van het conceptuele kader en de toepassing daarvan is een 
voorbeeld van een proces van betekenisgeving, zoals Weick dit beschrijft. Zijn 
theorie over veranderen (ecological change) voert terug naar de woorden: 
selectie, retentie en enactment (Weick, 1969/1979, p. 130). 
Selectie (het proces van geselecteerd waarnemen en interpreteren) heeft 
plaatsgevonden door literatuuronderzoek aan de hand van drie richting-
gevende concepten. Ik heb gekeken naar aanknopingspunten in de literatuur 
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over de onderliggende dynamiek in samenwerken, naar aanknopingspunten om 
verschil te zien als kans voor verandering of innovatie en naar aanknopingspun-
ten om samenwerken te zien als leerproces. Dat heeft geleid tot verschillende 
bruikbare inzichten en beelden. Retentie is het proces van condenseren van de 
inzichten en beelden die uit het selectieproces van waarnemen en interpre-
teren naar voren zijn gekomen. Daarmee kun je volgens Weick een gemeen-
schappelijk geheugen maken, waarmee je kunt werken. 
De zoektocht in de literatuur aan de hand van richtinggevende concepten 
heeft geleid tot zeven van zulke gecondenseerde ‘beelden’ die ik handelings-
principes heb genoemd. De vraag naar onderliggende dynamiek heeft mij 
gebracht bij Argyris en Schön. Hun inzichten zijn gecondenseerd in een 
handelingsprincipe over hoe je aannames en defensieve routines kunt onder-
zoeken. De vraag naar gebruik maken van verschil heeft mij gebracht bij Van 
Dongen, Weick en Latour. Hun inzichten zijn gecondenseerd in een voorstel 
tot de inzet van een derde en in een manier om fricties te zien als mogelijk- 
heden. De vraag naar samenwerken zien als leerproces heeft mij gebracht bij 
zones van nabije ontwikkeling, de integratie van leren en praxis en het gebruik 
van impliciete kennis. Ook die inzichten hebben hun neerslag gekregen in een 
aantal handelingsprincipes. Hieronder licht ik de handelingsprincipes toe. 

Leren hoe assumpties bespreekbaar te maken
Fricties worden volgens Argyris (1990) niet alleen veroorzaakt door verschil-
len, maar ook door de effecten van de gebruikstheorie, waarmee mensen hun 
overtuigingen en waarden overdragen. Deze gebruikstheorie is doorgaans 
gericht op overtuigen en winnen (Model I) en leidt tot defensieve routines. 
Defensieve routines zijn de aanleiding voor veel fricties. Het is erg lastig om 
defensieve routines te doorbreken. Daarvoor moeten mensen hun assumpties 
onderzoeken en bespreekbaar maken en leren om op een andere manier hun 
ideeën en waarden over te dragen. Dat is een manier die veel meer gericht is 
op open communicatie, onderzoeken en bespreekbaar maken van assumpties 
en fouten mogen maken (Model II).

Fricties zien als mogelijkheid voor samenwerken 
Latour en van Dongen geven inzicht in de wijze waarop je anders naar fricties 
(ontmoeting van verschillen) kunt kijken die vaak de bron zijn van problemen 
in samenwerken. Zij tonen aan dat verschillen tussen mensen vaak zo nega-
tief uitwerken, omdat mensen de neiging hebben om verschil uit de weg te 
ruimen. Dat komt, omdat ze de behoefte aan gemeenschappelijkheid invullen 
door verschillen weg te werken. Het gaat er volgens hen om verschil te zien 
als bron van mogelijkheden voor vernieuwing en verandering. Verschil moet 
je daarom behouden en niet elimineren.
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Werken en leren integreren 
Ik ben op zoek gegaan naar theoretische inzichten over leren samenwerken 
bij veranderen en innoveren. Inzichten die bruikbaar zijn in de praktijken 
die inspelen op interacties van mensen, maar ook op de context waarin die 
interacties plaatsvinden. Want dat zijn bevindingen die uit de verkenning 
naar voren komen. Ik heb zo’n leer-/werktheorie gevonden bij Engeström die 
een activiteitensysteemmodel heeft ontwikkeld waarin spelers, het spel, het 
speelveld, de regels, het spelmateriaal en de context in beeld komen en aan 
elkaar worden verbonden. Omdat de componenten aan elkaar worden gere-
lateerd, maakt het activiteitensysteemmodel de contradicties en spanningen 
zichtbaar die er tussen de componenten bestaan en die tot fricties leiden. Met 
het zichtbaar krijgen van de contradicties (verschil) ontstaat een mogelijkheid 
tot leren. Engeström refereert daarbij aan het begrip ‘zone van nabije ontwik-
keling’ van Vygotsky. Leren moet in het werksysteem plaatsvinden en niet 
erbuiten. Het gaat erom leren en (samen)werken te integreren. 

Creëren van een derde/in between 
Volgens Latour worden niet alleen ideeën en opvattingen geconstrueerd, maar 
ook feiten zelf. Mensen veronderstellen feiten als onwrikbaar. Feiten zijn 
immers feiten. Het lukt dus niet om verschillen tussen mensen productief te 
maken door ze met elkaar te laten praten. Dat versterkt het conflict. Er is iets 
anders nodig. Dat is het creëren van reflectie op de concepten en instrumen-
ten die mensen, ten behoeve van de eigen autonomie en die van hun vakgebied, 
hanteren. Van Dongen komt met het concept triade of ‘thirdness’. Door een 
derde te introduceren ontstaat er ruimte in het proces. Een derde biedt de 
mogelijkheid om anders te kijken en bestaande patronen te doorbreken.

Leren reflecteren en aandacht voor impliciete kennis
Professionals weten meer dan ze kunnen verwoorden. Om anderen te laten 
delen in de impliciete kennis die zij hebben, moet deze overdraagbaar worden 
gemaakt. De meeste mensen vinden dit erg lastig, omdat ze niet precies  
weten waarom ze goed presteren. Donald Schön, die veel heeft samengewerkt 
met Chris Argyris, heeft onbewuste leerprocessen bestudeerd om zicht te 
krijgen op persoonlijke strategieën en methoden (Schön, 1983). Via nauw-
keurige observaties van gesprekken laat Schön zien dat overdracht van 
kennis tussen de regels en de woorden plaatsvindt. Door de bestudering van 
persoonlijke strategieën en methoden kan de methode, die impliciet is, in 
beeld worden gebracht. Impliciete kennis kan op deze wijze expliciet worden 
gemaakt. Deze notie is belangrijk omdat uitwisseling van kennis bijdraagt 
aan het constructief maken van fricties en omdat kennis over samenwerken 
ook vaak impliciet is.
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Context meenemen 
Bij samenwerken bij non-routine vragen is het van belang om aandacht te 
hebben voor de verschillende contexten die mensen omgeven. In de theorie 
van Vygotsky en Engeström is de context een essentieel element voor leren. 
Mensen leren van hun omgeving en van elkaars omgeving (zones van nabije 
ontwikkeling). Ook Weick benadrukt de context als essentieel element van 
interacties. Hij gebruikt het woord enactment om te laten zien hoe mensen 
vanuit hun omgeving handelen, reageren en betekenis geven, tegelijkertijd 
creëren ze daarmee ook hun omgeving. “I use the word enactment to preserve 
the fact that, in organizational life people often produce part of the environment 
they face” (Weick, 1995, p. 30).

Interactie zien als basis voor veranderen 
Karl Weick laat zien dat fricties producten zijn van verschillende processen 
van betekenisgeving. De kern van zijn verhaal is dat mensen naar gemeen-
schappelijkheid zoeken. Wanneer die gemeenschappelijkheid niet op inhoud 
gevonden kan worden, moet je op een ander niveau zoeken. Door sociaal te 
interveniëren, ofwel interactie te zien als basis voor veranderen, kunnen pro-
cessen die op inhoud vastlopen, worden opengebroken en kan de onderhan-
deling over betekenis weer opnieuw plaats hebben. 

4.5.2 Toepassing van het conceptueel kader
Het proces van retentie heeft geleid tot een geheugen bestaande uit boven-
genoemde handelingsprincipes. Het geheugen kan nu worden gebruiken voor 
het doen van veldonderzoek en voor de interpretatie van de bevindingen. 
Anders gezegd: met deze handelingsprincipes in het onderzoek kun je tot 
enactment komen (Weick, 1979). Bij ieder handelingsprincipe heb ik vragen 
geformuleerd die behulpzaam zijn in de toepassing van de handelingsprinci-
pes in het veldonderzoek. Daarnaast geef ik aan wat deze vragen opleveren 
voor het veldonderzoek. Ik neem daarin een klein voorschot op het volgende 
hoofdstuk, door het noemen van enkele concrete onderzoeksinstrumenten. 
De toelichting daarop volgt in hoofdstuk 5. 

Dit conceptueel kader heb ik gebruikt om het veldonderzoek handen en 
voeten te geven. De veldstudies zijn experimentele leeromgevingen voor leren 
samenwerken, bestemd voor actoren die zich bezighouden met verandering 
of innovatie. Bij het ontwikkelen en het gebruik van die leeromgevingen pas 
ik de handelingsprincipes toe aan de hand van bovengenoemde vragen. 
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Handelingsprincipes voor 

onderzoek

Leren hoe assumpties  

bespreekbaar te maken

De	theorie	van	Argyris	kan	

helpen	bij	het	bloot	leggen	van	

mechanismen	die	samenwerken	

belemmeren.	

Fricties zien als mogelijkheid 

voor samenwerken

Leren	samenwerken	begint	

doorgaans	met	belemmeringen	

en	frustraties	in	samenwerken	

weg	te	nemen.	Dat	kan	door	

anders	te	kijken	naar	fricties:	

door	op	zoek	te	gaan	naar	

mogelijkheden	om	fricties	

constructief	in	te	zetten	in	

plaats	van	op	zoek	te	gaan	naar	

oplossingen	die	fricties	(en	

daarmee	verschil	als	bron	van	

mogelijkheden)	elimineren.	Zo	

kun	je	komen	tot	constructief	

omgaan	met	verschil.

Vragen die behulpzaam zijn 

in de toepassing van het 

handelingsprincipe.

Welke	problemen	noemen	

betrokkenen?

Wat	zijn	de	defensieve	routines	

in	de	activiteit?

Op	welke	fricties	zijn	deze	

defensieve	routines	gebouwd?

Welke	fricties	zorgen	voor	

problemen?

Kun	je	fricties	anders	zien	en	

constructief	inzetten?

Wat levert dat op voor het 

doen van veldonderzoek?

Een	manier	om	te	kijken	wat	

de	frictie	is	waaruit	problemen	

ontstaan.

Een	manier	om	de	mechanis-

men	die	problemen	in	stand	

houden	te	onderzoeken	en	weg	

te	nemen.	

Hoe?	Door	te	kijken	naar	wat	

mensen	zeggen	te	doen	en	

wat	ze	werkelijk	doen.	Te	kijken	

naar:	welke	verborgen	regels	

en	aannames	zorgen	voor	

defensieve	routines	en	de	wijze	

waarop	je	die	bespreekbaar	

kunt	maken	(interviews	obser-

vaties	en	oefeningen).

Een	manier	om	samenwerkings-

vraagstukken	aan	te	pakken	is:	

naar	onderliggende	fricties	te	

kijken	en	die	te	onderzoeken	op	

mogelijkheden.	Daarmee	ont-

staat	ruimte	voor	nieuwe	ideeën	

en	handelingsrichtingen.

Hoe?	Kijken	naar	waar	de	

verschillen	zitten	die	tot	fricties	

leiden.	Welke	nieuwe	mogelijk-

heden	bieden	die?	(gesprekken,	

reflecties,	interviews,	analyse	

met	behulp	van	activiteiten-

systeemmodel	van	Engeström).
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Werken en leren integreren

Samenwerken	leer	je	door	leren	

en	werken	te	integreren.	Leren	

samenwerken	leer	je	niet	uit	

een	boek	of	een	theorie,	maar	

in	de	werksituatie.

Creëren van een derde/een via

Constructief	omgaan	met	

verschil	realiseer	je	met	behulp	

van	een	derde	activiteit.

Aandacht voor impliciete kennis

Het	is	van	belang	dat	deze	

derde	activiteit	actoren	een	mo-

gelijkheid	biedt	tot	reflecteren	

op	het	eigen	handelen	waar-

door	impliciete	kennis	zichtbaar	

en	toegankelijk	wordt.	

Context meenemen

Het	is	van	belang	dat	deze	

derde	activiteit	inspeelt	op	de	

context	en	op	de	zones	van	

nabije	ontwikkeling	van	de	

betrokken	actoren	en	inspeelt	

op	de	context.

Interactie zien als basis voor 

veranderen

Via	interacties	(samenwerking)	

werken	aan	verandering	en	

innovatie.

Hoe	kun	je	zorgen	dat	je	leert	

samen	te	werken	in	de	praktijk	

in	plaats	van	kennis	te	krijgen	

over	de	praktijk?

Hoe	kun	je	een	tijdelijke	situatie	

(derde	activiteit)	creëren	en	hoe	

kan	die	er	uit	zien?

Hoe	kun	je	leren	reflecteren	

en	kennis	van	elkaar	in	beeld	

krijgen?

Hoe	zorg	je	dat	je	je	bewust	

wordt	van	de	context	en	en	hoe	

leer	je	inspelen	op	zones	van	

nabije	ontwikkeling?

Hoe	kom	je	van	een	geplande	

verandering	naar	een	praktijk	

waarin	je	vanuit	interacties	

een	verandering	of	innovatie	

ontwikkelt?

Een	designrichtlijn	voor	het	

ontwikkelen	van	leeromgevingen	

voor	leren	samenwerken.	Hoe	

pas	ik	die	richtlijn	toe?	Door	

op	zoek	te	gaan	naar	nieuwe	

verbindingen	tussen	leren	en	

werken.

Een	mogelijkheid	om	actief	

met	verschillen	om	te	gaan.	

Hoe?	Door	een	nieuwe	setting	

te	maken	waarin	mensen	met	

elkaar	aan	de	slag	gaan.

Een	manier	om	impliciete	ken-

nis	in	beeld	te	krijgen,	om	leren	

te	leren	en	te	leren	van	elkaar.

Hoe?	Door	de	toepassing	van	

reflectiemethodieken	en	de	

inzichten	van	Schön	(reflexive	

jounals,	oefeningen).

Een	manier	om	de	omgeving	te	

betrekken	bij	het	vraagstuk	of	

de	activiteit.	Hoe	doe	ik	dat?	

Met	behulp	van	Engeströms	

activiteitentheorie

(toepassing	model,	bespreken,	

feedbackloops).

Een	inzicht	waarmee	alle	

actoren	pro-actief	meedoen	in	

het	onderzoek.

Hoe?	Door	het	inzichtelijk		

maken	en	ervaren	van	interac-

ties	(Weick).	(Door	gezamenlijk	

benoemen,	bespreken,	

feedbackloops).
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Dit conceptueel kader heb ik gebruikt om het veldonderzoek handen en 
voeten te geven. De veldstudies zijn experimentele leeromgevingen voor leren 
samenwerken, bestemd voor actoren die zich bezighouden met verandering 
of innovatie. Bij het ontwikkelen en het gebruik van die leeromgevingen pas 
ik de handelingsprincipes toe aan de hand van bovengenoemde vragen. 

Tot besluit…
De zoektocht naar bruikbare theorieën bij leren samenwerken bij veranderen 
en innoveren bracht mij bij een scala aan leer en handelingstheorieën. Veel 
leer-/handelingstheorieën die in de organisatieliteratuur zijn beschreven, zijn 
praktische indelingen waarin geprobeerd wordt om met behulp van rationele 
stappen een gesteld doel te bereiken. Die modellen zijn er op gericht om onze-
kere factoren beheersbaar te krijgen. Het zijn theorieën die zich sterk richten 
op het cognitieve aspect van leren en handelen (hoe kennis verwerven) en 
minder aandacht hebben voor het maatschappelijke of het emotionele aspect 
van leren samenwerken. De theorieën die wel oog hebben voor de omgeving 
en het sociale spitsen zich sterk toe op sociaal/maatschappelijke fenomenen. 
Theorieën die het emotionele aspect uitlichten zijn doorgaans sterk gefocussed 
op het blootleggen van individuele drijfveren en komen veelal uit de psycho-
analytische hoek. In de positie die ik heb gekozen in het leertheoretisch veld 
heb ik de drie verschillende invalshoeken: cognitie, emotie en samenleving 
(sociale interactie) willen combineren. Ik baseer mij hierin op de landschaps-
kaart van Knud Illeris die aan de hand van deze drie dimensies het veld van 
leer-/handelingstheorieën in kaart heeft gebracht.

Waarom is het in mijn ogen zo belangrijk om aandacht te hebben voor alle 
drie dimensies als het gaat om leren samenwerken?
•  De cognitieve dimensie biedt inzichten die een goede basis vormen voor het 

vraagstuk ‘leren samenwerken’. Inzichten voeren terug naar pedagogische 
studies en de ontwikkelingspsychologie. Illeris plaats Piaget in de cogni-
tieve hoek, maar ook Kolb, Dewey en Vygotsky en ook Argyris en Schön en 
 Engeström zijn daar te vinden. Het betreft theoretische inzichten die struc-
tuur en ordening aanbrengen. 

•  De emotionele dimensie laat zien dat leren en persoonlijk drijfveren (moti-
vatie en fascinaties) sterk samenhangen. Dat wordt goed zichtbaar in het 
leerperspectief van Lewin en Bion, de grondleggers van de National Training 
Laboratories en Tavistock Institute of Human Relations. In hun aanpak spelen 
aandacht voor ervaringen en belevingswereld, persoonlijke betrokkenheid 
en zelfreflectie een belangrijke rol. Het leerperspectief van Lewin en Bion 
kent echter ook een sterke cognitieve en een sterk sociale component. In 
hoofdstuk 3 ben ik uitvoerig in gegaan op dit leerperspectief. Ik heb deze 
benadering gekozen als eerste generatie leeromgeving, omdat zij een vrucht-
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baar empirisch uitgangspunt is voor nieuwe leerexperimenten en aandacht 
heeft voor alle drie dimensies. Illeris noemt in zijn overzicht als vertegen-
woordigers van de emotionele dimensie: Freud, Erikson en Rogers. Dat zijn 
namen die je ook tegenkomt in de referenties van het gedachtegoed dat naar 
aanleiding van de inzichten van Lewin en Bion is ontwikkeld: de wereld van 
Organizational Development (OD). 

•  De sociale dimensie laat zien dat samenwerken geen volledig rationeel, 
stapsgewijs en doelgericht proces is. In navolging van Weick (Weick, 1992) 
ga ik uit van de onbeheersbaarheid van collectieve processen. Al sinds de 
jaren zestig van de vorige eeuw houdt Weick zich bezig met de wijze waarop 
mensen zin geven aan hun activiteiten en processen in organisaties. Organi-
seren is volgens hem een actief collectief proces waarin mensen in inter-
actie hun eigen wereld creëren en met dat wereldbeeld met weer anderen 
interacteren (die ook hun eigen en dus afwijkende wereldbeelden hebben). 
Dat noemt hij sensemaking, ofwel betekenisgeving. In het overzicht van 
Illeris staat Weick niet genoemd. Hij noemt hier sociologen met een veelal 
sociaal/marxistische signatuur.

Leren samenwerken gaat naast cognitieve inzichten en emotionele motieven 
om betekenisgeven en dat doen mensen vanuit een veelheid aan referenties. 
Het is daarom niet de bedoeling en zelfs ongewenst om tot een uitgelijnde 
handleiding te komen. Zo’n handleiding zou teveel uitgaan van vaste vormen. 
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Ik heb gezocht naar theorieën die behulpzaam kunnen zijn voor de ontwik-
keling van een methodiek of methodologische leidraad die recht doet aan de 
onvoorspelbaarheid van de praktijk en waarmee wordt ingespeeld op speci-
fieke situaties en sociale interacties; aan de motivatie en intrapsychologische 
onderstromen van mensen en aan de verworven kennis en inzichten die het 
kennisdomein vormen van (leren) samenwerken.

4.5.3 Samenvatting
De zoektocht naar bruikbare theorieën heb ik gevoerd aan de hand van drie 
richtinggevende concepten. Die concepten stel ik vast aan de hand van de 
praktijkinzichten uit hoofdstuk 1, de gekozen route voor onderzoek uit 
hoofdstuk 2 en de historische studie in hoofdstuk 3. Het eerste concept 
gaat over de herkomst van fricties in samenwerkingsprocessen en de vraag 
waarom fricties vaak negatief geduid worden. Theorieën van Argyris en Schön 
geven hier meer zicht op. Het tweede concept gaat over de vraag of je fricties 
productief kunt inzetten. Weick, Latour en Van Dongen helpen om anders 
tegen verschil aan te kijken en fricties te zien als bron voor verandering of 
innovatie. Het derde concept gaat over samenwerken zien als leerproces. Ik 
heb onderzocht of ik het activiteitenmodel van Engeström kan gebruiken als 
hulpmiddel bij het identificeren van fricties en het inrichten van leeromge-
vingen voor samenwerken bij veranderen en innoveren. Uit de theorieën van 
Argyris, Latour, Engeström, Weick en Van Dongen die in dit hoofdstuk zijn 
besproken, heb ik inzichten gehaald die mij helpen om een conceptueel kader 
te maken dat recht doet aan de onbeheersbaarheid waar leren samenwerken 
bij veranderen en innoveren mee heeft te maken. Het kader bestaat uit zeven 
bruikbare handelingsprincipes die ik ontleend heb aan genoemde auteurs. 
Het conceptueel kader maakt deel uit van het onderzoeksdesign dat ik in 
Hoofdstuk 5 methodologisch zal onderbouwen.
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Methodologie en onderzoeksaanpak

Dit hoofdstuk beschrijft de methodologie. Het hoofdstuk gaat over de 
aanpak van het onderzoek en de onderbouwing daarvan, ofwel over de 
vraag hoe ik het onderzoek naar leren samenwerken bij veranderen en 
innoveren heb uitgevoerd. Een onderzoeksmethodologie bestaat uit een 
werkelijkheidsopvatting, wetenschappelijke uitgangspunten, methoden 
en werkwijzen. De methodologie die ik in dit hoofdstuk beschrijf, is geba-
seerd op bestaande methodologische concepten. Zij vormt samen met de 
inzichten uit de voorgaande hoofdstukken het raamwerk voor het veldon-
derzoek. 

5.1  Inleiding over methodologie

“De beschrijving van de wereld waar uw oor gewillig naar luistert, is er één”, zegt 
Marco Polo tegen de Grote Khan wanneer hij de onzichtbare steden beschrijft 
die hij op zijn reizen heeft bezocht. 
Marco Polo reist in opdracht van de Grote Khan. Bij thuiskomst voert Marco 
Polo gesprekken met de Grote Khan over wat hij zag. Door steden te bekijken 
en te beschrijven en op die beschrijvingen te reflecteren kan de Grote Khan de 
wereld en de mensen leren kennen. 

De reizen van Marco Polo

05
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In deze raamvertelling van Calvino (1981) beschrijft Marco Polo steeds één 
eigenschap van iedere stad. Eigenschappen die gaan over de tekens, de ver-
langens en de herinneringen van steden. In scherp analytische beschrijvingen, 
die tegelijkertijd exotisch en sprookjesachtig zijn, brengt Calvino in beeld 
wat een stad is of kan zijn. Calvino’s betoog is niet wetenschappelijk, maar 
wel methodisch. Hij laat scherp zien dat de manier waarop je kijkt, bepaalt 
wat je ziet. De reis is het middel, kennis over de steden is het doel. Maar die 
kennis wordt bepaald door de manier waarop Marco reist; hoe hij kijkt, hoe 
hij beschrijft en door de manier waarop hij reflecteert. De manier van kijken, 
beschrijven en reflecteren is voor mij de essentie van methodologie.

5.1.1 Opbouw van hoofdstuk 5
De reis is een veelgebruikte metafoor om duidelijk te maken wat wordt 
bedoeld met methodologie. Methodologie gaat over de voorbereiding, het 
op weg gaan, onderweg dingen tegen komen, de verhalen documenteren en 
bewaren. Maar meer nog gaat methodologie over beslissingen die genomen 
worden om linksom of rechtsom te gaan en over de oorsprong en legitimering 
van die beslissingen. Methodologie gaat niet alleen maar over het hoe, maar 
ook over het waarom van het hoe. Zo geeft dit hoofdstuk inzicht in de wijze 
waarop ik de vraag en de subvragen onderzocht en het legt uit waarom ik voor 
een specifieke aanpak koos. Ook de eerdere activiteiten die in het kader van 
dit onderzoek werden gedaan (verkenning en literatuuronderzoek), krijgen in 
dit hoofdstuk een methodologische onderbouwing. 

Dit hoofdstuk beschrijft de methodologie en het onderzoeksdesign van het 
onderzoek naar leren samenwerken bij veranderen en innoveren. Het hoofd-
stuk is als volgt opgebouwd:
•  Na deze inleiding ga ik in paragraaf 5.2 in op de werkelijkheidopvatting 

(kentheorie) die onder het onderzoek ligt. Dat zijn de ideeën waarop het 
onderzoek zich baseert, over wat werkelijkheid is en hoe je die kunt onder-
zoeken. De ideeën zijn geworteld in een kentheorie die sociaal constructio-
nisme heet. De essentie van deze kentheorie is, dat wat je werkelijkheid 
noemt, steeds opnieuw gemaakt wordt in een proces van onderhandeling 
over wat die werkelijkheid is.

•  Paragraaf 5.3 gaat over de methodologische onderbouwing van de aanpak. 
Die aanpak bouwt door op de kentheoretische uitgangpunten. Allereerst leg 
ik uit waarom dit onderzoek een ontwikkelingsonderzoek is. Dan ga ik in 
op de drie methodologische invalshoeken waaruit ik inzichten heb gehaald 
om te komen tot een eigen methodologie. Dat zijn: Naturalistic inquiry van 
Erlandsson, Harris, Skipper en Allen (1993), de theorie van Guba en Lincoln 
over vierde generatieonderzoek (Guba en Lincoln, 1989) en de theorie van 
Cooperrider over waarderend onderzoeken (Cooperrider, 1987). 
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•  De laatste paragraaf (5.4) maakt een verbinding tussen methodologie en 
de praktijk van onderzoek doen. Het beschrijft de wijze van dataverzame-
ling en geeft toelichting op de manier waarop de data vertaald worden naar 
bevindingen (analyse). 

Tussen de kentheoretische uitgangspunten, de aanpak en de instrumenten 
voor dataverzameling en analyse is congruentie. Alle methodologische inspi-
ratiebronnen die inzichten hebben geleverd om te komen tot een onderzoeks-
methodologie hebben een zelfde theoretische grondtoon. Naturalistic inquiry, 
vierde generatie onderzoek, waarderend onderzoeken en ontwikkelingsonder-
zoek gaan er vanuit dat betekenis ontstaat in sociale interactie, waarbij de 
context een grote rol heeft en gaan uit van een meervoudige werkelijkheids-
opvatting. Daarover meer in de volgende paragraaf.

5.2   Epistemologie: De wereld door een 
vliegenoog

5.2.1 Meervoudige werkelijkheid
Je definitie van wat werkelijkheid is (ontologie), bepaalt hoe je naar de werke-
lijkheid kijkt (epistemologie). De manier van kijken is bepalend voor de ma-
nier waarop je onderzoek doet (methodologie). Dit geldt niet alleen voor de 
manier waarop je gegevens verzamelt, maar ook voor de manier waarop je die 
gegevens interpreteert. Onderstaand stuk gaat in op de term epistemologie 
aan de hand van de ‘wereld door een vliegenoog’. Vliegen hebben facetogen. 
Daarmee zien zij stukjes van hun werkelijkheid die niet samenvloeien tot één 
beeld. Het vliegenoog ziet tientallen beeldjes die deels overlappen en, door de 
bolling van het oog, ieder een andere invalshoek en een andere uitsnede van 
de werkelijkheid maken. Voor een vlieg is de wereld een verzameling losse 
beelden. In zijn oog vinder er geen beeldcomposities plaats. Zijn facetogen 
bepalen hoe hij de wereld ziet. Ook de ogen van een onderzoeker kunnen 
volgens mij meerdere facetten hebben. Zijn blik wordt niet alleen gestuurd 
door zijn fysionomie (die één samenhangend beeld waarneemt), maar ook 
door zijn geestesoog. Dat geestesoog kan meer of minder facetten hebben, 
afhankelijk van zijn ideeën, zijn achtergrond, zijn kennis, zijn cultuur. In 
tegenstelling tot de vlieg kan het de verschillende facetten verbinden tot 
een consistent beeld waarvan hij zegt: Dit is mijn wereld. Om onderzoek te 
kunnen doen, is het belangrijk dat een onderzoeker aangeeft hoe hij kijkt en 
ordent. Er zijn drie dimensies waar hij mee te maken heeft: 
•  De eerste dimensie gaat over wat de uitgangspunten van de onderzoeker 

zijn die zijn blik op de werkelijkheid bepalen (ontologie). Zo kan hij er van 
uitgaan dat de wereld buiten hemzelf een werkelijke wereld is, die bestaat 
uit werkelijke, vaste en tastbare structuren. Dat is het ene uiterste. Of hij 
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kan er vanuit gaan dat de wereld buiten hem bestaat uit namen, concepten 
en labels die hij zelf geeft en waarmee hij de wereld structureert. Dat is het 
andere uiterste. Tussen die twee uitersten kiest hij een positie (realisme 
versus nominalisme: Burrell & Morgan, 1979). 

•  De tweede dimensie sluit hier op aan en betreft de manier waarop de onder-
zoeker de werkelijkheid kan leren kennen (epistemologie). Hij kan er vanuit 
gaan dat de wereld bestaat uit regelmatigheden en causale verbanden, of 
hij kan er vanuit gaan dat de wereld alleen vanuit individuen te begrijpen is 
(positivisme versus antipositivisme: Burrell & Morgan, 1979). 

•  De derde dimensie gaat over hoe de onderzoeker aan kennis kan komen over 
de wereld (methodologie). Hij kan er van uitgaan dat individueel gedrag en 
individuele gebeurtenissen vanuit wetmatigheden zijn af te leiden (deduc-
tie). Dat is het ene uiterste. Of hij gaat er vanuit dat kennis ontstaat vanuit 
praktijkbevindingen gebaseerd op betekenissen die individuen aan de situ-
atie geven (inductie). Dat is het andere uiterste (Burrell & Morgan, 1979). 
Binnen deze dimensies, die aan elkaar gerelateerd zijn, neemt een onder-
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zoeker positie in. Hij kan dus meer of minder nominalistisch zijn, meer of 
minder positivistisch en deductief of inductief te werk gaan. Dit onderzoek 
gaat uit van een wereld die, afhankelijk van de situatie en de individuen, 
betekenis krijgt. Deze betekenis staat niet vast. Over de betekenis kunnen 
mensen met elkaar onderhandelen. 

Het onderzoek is eerder nominalistisch, antipositivistisch en inductief dan 
realistisch, positivistisch en deductief. Niettemin gaat het onderzoek ook uit 
van wetmatigheden en causale verbanden die zich in iedere situatie voordoen, 
maar steeds andere betekenissen krijgen. Dit onderzoek neemt op de dimen-
sies dus geen uiterste posities in. De posities die het onderzoek inneemt, 
voeren terug op een werkelijkheidopvatting die sociaal constructionisme 
wordt genoemd.

5.2.2 Sociaal constructionisme 
De volgende voorbeelden illustreren voor mij de kern van het sociaal con-
structionisme:
•  “If men define situations as real, they are real in their consequences” (1928). 

Deze uitspraak is van de socioloog W.I Thomas ( 1863-1947) die het enige 
theorema1 van de sociologie voortbracht. Als mensen denken dat iets waar 
is, gaan ze er ook naar handelen en wordt het waar.

•  In Plato’s grot (Plato Politeia, 385 voor Chr.) staat beschreven hoe grot- 
bewoners (gevangenen) denken dat de schaduwen op de grotwand de hele 
werkelijkheid uitmaken, terwijl zij geen notie hebben van de werkelijkheid 
buiten de grot.

•  Cooperrider, de grondlegger van Appreciative inquiry zei: “What we focus on 
becomes our reality. If we focus on what is wrong or what is missing, we tend to 
see everything through that filter of frame.’’ (Cooperrider, 1987).

1 Een theorema is een uitspraak die als theorie gaat werken.

Plato’s grot
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•  Een vlieg heeft facetogen. Een vlieg 
ziet stukjes van de werkelijkheid die 
niet samenvallen tot één beeld. 

•  In zijn recent uitgegeven boek over 
besturingswaan refereert Marc van 
Twist (2002) aan het Pygmalion  
effect. Pygmalion die een ivoren 
beeld maakt van een ongekende 
schoonheid. Zijn beeld komt tot 
leven. Met hulp van de goden of in 
zijn hoofd? Waan of werkelijkheid? 
Het is een dubbelspel.

Plato’s Grot, het Thomas’ theorema, 
het waarderende oog van Cooperrider, 
het vliegenoog en het Pygmalion 
 effect waaraan van Twist refereert, 
laten zien dat niet iedereen de werkelijkheid gelijk wordt duidt. Wat de werke-
lijkheid is en wat waar is, daarover kan je twisten. Met de voorbeelden wil ik  
laten zien wat meervoudigheid is. Zij illustreren de werkelijkheidsopvatting, 
of paradigma, die sociaal constructionisme wordt genoemd. Het sociaal con-
structionisme is het fundament voor dit onderzoek. 

Sociaal constructionisme is een opvatting over wat de werkelijkheid is (onto-
logie) en hoe je de werkelijkheid ziet en kunt kennen (epistemologie). Omdat 
de kern van sociaal constructionisme is dat wát je werkelijkheid noemt 
afhangt van hóe je de werkelijkheid ziet, vallen ontologie en epistemologie 
samen. Sociaal constructionisme gaat er namelijk vanuit dat er niet één objec-
tieve feitelijke werkelijkheid is die je kunt leren kennen. Wat de werkelijkheid 
is, hangt af van de kennis en ervaring die je verinnerlijkt hebt, waarmee je ‘de 
werkelijkheid’ waarneemt. Wat je als ‘waar’ onderkent, hangt dus af van de 
betekenis die je geeft aan alles wat je meemaakt, ziet en ontmoet (Schwandt, 
2001, p. 31). Zowel in de theorie als in de praktijk is in deze opvatting of 
 paradigma de betekenis van de werkelijkheid niet eenduidig. De werkelijk-
heid is een vliegenoog, een verzameling van beelden die niet op voorhand 
één plaatje maken van ‘de werkelijkheid’. Het sociaal constructionisme 
benadrukt het sociaal construeren van betekenissen. Dat betekent het met 
elkaar vaststellen van wat waar is in het hier en nu. Vanuit wat je weet, wat je 
elkaar vertelt en wat je van elkaar aanneemt, maak je causale redeneringen 
en zelfs clusters van causale redeneringen. Het sociaal constructionisme gaat 
uit, in tegenstelling tot het constructivisme (zie box), van het sociale proces 
en de interacties die daarin plaatsvinden (Gergen, 1999, p. 237). Het sociaal 

Vliegenoog
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constructionisme is één stroming binnen de kentheorie die een meervoudige 
werkelijkheid als uitgangspunt heeft. Een andere stroming is bijvoorbeeld het 
constructivisme (zie box).

Verschil tussen sociaal constructionisme en constructivisme volgens 

Kenneth Gergen.

De kentheorie die het bestaan van één werkelijkheid en één waarheid verwerpt 

en dus uitgaat van meervoudigheid, kent verschillende stromingen. Het sociaal 

constructionisme is daar één van. Andere stromingen zijn bijvoorbeeld het radi-

caal constructivisme en deconstructionisme. In de literatuur worden met name 

constructivisme en sociaal constructionisme nogal eens verward. Onderstaand 

citaat van Gergen maakt dit verschil duidelijk.

“Constructivists propose that each individual mentally constructs the world of ex-

perience. In this sense, the mind is not a mirror of the world as its is, but functions 

to create the world as we know it. From this perspective there could be as many 

realities as there are minds to conceptualize or construe. As you can see, the 

constructivist perspective is similar to the social constructionist in the emphasis 

it places on human construction of what we take to be ‘real’. It is largely for this 

reason that many scholars will use the word ‘constructivism’ and ‘constructionism’ 

interchangeably. However you can also appreciate a fundamental difference; for 

constructivists the process of world construction is psychological; it takes place 

‘in the head’. In contrast for social constructionists what we take to be real is an 

outcome of social relationships. This is no small matter, either intellectually or 

politically. Constructivism is allied with the individualist tradition in the West the 

individual mind is the center of interest. Yet many constructionists are deeply 

critical of the individualist tradition and search for relational alternatives to un-

derstanding and action.“

Uit: ’An invitation to social construction’ van Kenneth Gergen, 1999, p. 237.

In het sociaal constructionisme staat het sociale proces centraal. Het sociale 
proces maakt gebruik van taal om betekenis te maken. Zonder taal bestaat 
betekenis niet. Betekenis (ergens woorden aan geven: Be’tekenen’) ontstaat 
in de coördinatie van handelen tussen mensen en de kennis waaruit zij dat 
doen. De manier waarop zij handelen wordt bepaald door hun cultuur, hun 
ervaringen en hun kennis etc. en wordt uitgedrukt in taal. Taal is de drager 
van betekenis. De Amerikaanse psycholoog Kenneth Gergen (1992) zei daar 
over: Taal en betekenis bepalen elkaar. Taal is een interpretatiekader om de 
werkelijkheid betekenis te geven, maar ook een uitdrukking van die werke-
lijkheid zelf. Taal is niet instrumenteel aan relaties, maar is onderdeel van 
relaties. Taal doet zelf iets. Woorden maken betekenis. Zij maken constructies 
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en vullen ze met betekenis. Dat is de kern van het sociaal constructionisme. 
“The ability of the individual to mean anything - to be rational or sensible - is 
owing to relationship. The self cannot in this sense be separated from the other. 
Self and other are locked together in the generation of language and meaning.(..) 
Or in brief: “To be means to communicate” (Gergen, 1999, p. 131). Als je zo naar 
de wereld kijkt, heeft dat gevolgen voor de manier waarop je onderzoek doet. 
Onderzoek doen betekent dan: Kijken hoe betekenissen worden gemaakt. 
Doel van onderzoek kan dan worden: Kijken hoe je invloed kan hebben op het 
proces van betekenisgeven om tot verbetering of nieuwe inzichten te komen. 

Sociaal constructionisme heeft affiniteit met de interpretatieve sociologie 
(Becker, 1963; Goffman, 1959) en daartoe behorende theorieën zoals het 
symbolisch interactionisme (Blumer, 1969; Mead, 1934 ), de ethnometho-
dologie (Garfinkel, 1967) en de fenomenologische sociologie (Schutz, 1967; 
Peter Berger & Thomas Luckman, 1966). Deze theorieën benadrukken de 
actors definitie van de situatie (the actor’s point of view) en de zoektocht 
naar gemeenschappelijkheid: “Theories that seek to understand how social 
actors recognize, produce and reproduce social action and how they come to share 
an intersubjective understanding of specific life circumstances” (Peter Berger & 
 Thomas Luckman, 1966 uit Schwandt, 2001, p. 31). In het onderzoek naar 
leren samenwerken is de actors definitie het uitgangspunt om tot interven-
ties te komen om samenwerken te verbeteren of vlot te trekken. In de veld-
studies laat ik zien dat de fricties die actoren zien als problemen ook kansen 
en mogelijkheden kunnen zijn als je er anders tegenaan kijkt: Als je fricties 
ziet als kansen en mogelijkheden voor verandering.

The Innocent Eye test - Mark Tansey
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Maar een voorzichtige omgang met het interpretatieve is noodzakelijk. Ook 
interpretatie kan leiden tot eenzijdigheid. Als alle betekenis op basis van 
interpretatie wordt gemaakt, dan kan handelen gelijk worden aan taal en 
sociale interactie gelijk worden aan conversatie. Je moet oppassen geen domi-
nante leer te plaatsen tegen de dominantie die het sociaal constructionisme 
als zodanig afwijst. Veel van wat het wetmatig denken heeft gebracht, zoals 
beheersing, controle en navolgbaarheid kan behulpzaam zijn in het ontwikke-
len en vormgeven van processen. Over veel zaken delen mensen al betekenis-
sen met anderen. Deze kunnen daarom systematisch of routinematig worden 
gecoördineerd. Afhankelijk van de situatie vragen sommige processen meer 
beheersing en andere meer creativiteit. 

In het sociaal constructionisme is, evenals andere antipositivistische werke-
lijkheidsopvattingen, een belangrijke rol weggelegd voor de context. Gebeur-
tenissen en gedrag kun je alleen begrijpen vanuit de situatie, het geheel van 
factoren waarbinnen een gebeurtenis plaatsvindt. Het lastige van het begrip 
context is, dat je vanuit dit paradigma ‘ context’ niet alleen moet zien als een 
decor of een set van invloeden, maar als iets dat zelf het product is van sociale 
interactie en betekenisgeving (Schwandt, 2001).

Het begrip ‘Context’

“Context is not simply a background of influences and determinants 

of meaning, identity, speech, and so forth that is detachable from 

those human actions. Nor is context simply the set of interrelated 

conditions in which something occurs or exists. Rather, context is 

produced in the social practice of asking questions about meaning, 

identity, speech, and so on.”

Thomas Schwandt, Dictionary of Qualitative inquiry, 2001, p. 37.

5.3 Methodologisch raamwerk

Wanneer je er van uitgaat dat de werkelijkheid meervoudig is en ideeën en 
feiten worden geconstrueerd, hoe doe je dan onderzoek? Het sociaal construc-
tionistisch wereldbeeld stelt dat de onderzoeker zelf deel is van de construc-
tie. Hij is dus geen objectieve buitenstaander, maar óók subject; hij maakt 
zelf deel uit van de sociale interactie die hij onderzoekt. Dat vraagt om een 
onderzoeksmethodologie, een beredeneerd en onderbouwd raamwerk voor 
de onderzoeksaanpak die daar rekening mee houdt. In het hiernavolgende 
beschrijf ik het raamwerk van een onderzoeksaanpak die uitgaat van deze 
subject-subject relatie (tussen onderzoeker en dat wat hij onderzoekt). Dat 
raamwerk baseert zich op de aard van het onderzoek, ontwikkelingonderzoek 
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en op drie methodologische concepten die als hulp of middel worden gebruikt 
bij het praktijkonderzoek. Die concepten zijn: Naturalistic inquiry, vierde 
generatie onderzoek en appreciative inquiry. 

5.3.1 Ontwikkelingsonderzoek 
In ontwikkelingsonderzoek zijn de onderzoekers uit op een gedisciplineerde 
ontwikkeling van een product. Ontwikkelingsonderzoek vindt altijd plaats 
in interactie met potentiële gebruikers (Bereiter, 2002). Dat product kan een 
systematiek, een programma, een design of een hulpmiddel zijn. Ontwikke-
lingsonderzoek is volgens Carl Bereiter (2002): 
•  Onderzoek dat wordt gedaan door of in samenwerking met ontwerpers of 

ontwikkelaars.
•  Onderzoek dat per definitie interventionistisch is.
•  Onderzoek dat een gebruikersgroep nodig heeft die het ‘product in ontwik-

keling toepast’. Deze gebruikers geloven in wat ze doen.
• Onderzoek dat geleid wordt door nog niet gerealiseerde mogelijkheden.
• Onderzoek dat gekarakteriseerd wordt door noodzakelijke doelen. 
Ontwikkelingsonderzoek is een iets ruimer begrip dan de term ontwerp- of 
designonderzoek, die ook het ontwikkelen van een product tot doel hebben. 
Bij ontwikkelingsonderzoek kan het ook gaan om onderzoek waarbij een 
bestaand ontwerp verder wordt ontwikkeld (Gravenmeijer, 1999). Ontwik-
kelingsonderzoek is een methodologie die veel gebruikt is bij het realiseren 
van innovatieve leeromgevingen voor het onderzoeken van onderwijs- en 
leerprocessen. Dit type onderzoek richt zich dan op de ontwikkeling van 
empirisch ondersteunde, vakdidactische onderwijstheorieën (Gravenmeijer, 
1994; Lijnse, 1995). Het doel is om een beoogde onderwijsbenadering te rea-
liseren en verwachtingen over het leerproces van de leerlingen te analyseren. 
Een uitwerking van deze benadering moet dan eerst ontwikkeld worden. De 
term ontwikkelingsonderzoek past vanuit deze definitie op mijn onderzoek 
naar leren samenwerken. 

Simon en Hatchuel over ontwikkelingsonderzoek

Simon gebruikt zijn opvatting over probleemoplossing bij zijn visie op designthe-

orie. “When we study the process of design we discover that design is problem 

solving. If you have a basic theory of problem solving, then you are well on your 

way to a theory of design”(Simon, 1995).

Zijn ‘basic theory of problemsolving’ is bounded rationality (beperkte rationa-

liteit). In bounded rationality gaat het om het principe van acceptabele keuze, 

een subjectief beginsel dat de basis is voor besluitvorming. Mensen maken geen 

 afgewogen keuze na een uitputtende inventarisatie van alle bestaande scenario’s, 

maar komen binnen beperkte mogelijkheden tot een acceptabele keuze. 
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Hatchuel (2002) bekritiseert de designtheorie van Simon. Hij noemt de theorie 

waardevol maar onaf en beperkt. Design- of ontwikkelingstheorie kan volgens 

Hatchuel niet worden teruggebracht tot probleemoplossing en besluitvorming. 

Simon benadert design en creativiteit als speciale vormen van probleemoplos-

sing. Hatchuel keert het om en stelt: Probleemoplossing en besluitvorming zijn 

beperkte vormen van design. Bovendien constateert hij dat Simon geen aan-

dacht besteedt aan sociale interactie. Hatchuel zegt: Sociale interactie is de sleu-

tel bij de ontwikkeling van iets nieuws. 

Hatchuel introduceert, in reactie op Simon, het begrip expandable rationa-

lity (rekbare rationaliteit) als potentieel voor een ruimere ontwikkelingstheorie. 

 Hatchuel illustreert het verschil tussen het begrip bounded rationality van Simon 

en zijn eigen begrip expanded rationality aan de hand van een avondje naar de 

film. Simon legt het accent bij de keuze van de film. ‘to find a good movie’. De 

keuze wordt beperkt door het aanbod, de kennis over films die draaien, voorkeu-

ren, voordelen en verwachtingen (bounded rationality). Hatchuels avond, die in-

gegeven wordt door expandable rationality gaat over het hebben van een leuke 

avond: ‘A nice party’ met of zonder film. Kern is dat een ‘nice party’ een expan-

dable begrip is. Een good ‘movie’ is dat niet. Met een nice party komen hele 

andere processen op gang dan met een ‘good movie’. Alle beperkte rationaliteit 

van Simon is ook aan de orde bij een ‘nice party’ maar een ‘nice party’ biedt 

meer, namelijk creativiteit. ‘Organizing a nice party’ is het niveau waarop designs 

worden gemaakt, ‘going to the movie’ is een deelniveau waarop beslissingen 

worden genomen die van invloed zijn op het design. De theorie van Hatchuel 

is dus breder. Voor het ontwikkelen van een leeromgeving als project gericht 

op een output is de term expandable rationality veel meer van toepassing. Het 

gaat om een nieuw perspectief van rationaliteit “rational behaviour in infinitely 

expandable and non countable sets of actions” (Hatchuel, 2002).

“Het verhaal wordt niet geregeerd door de stem maar door het oor”, zegt Marco 
Polo tegen de Grote Khan. Zij spreken met elkaar over de steden die Marco 
bezocht: De steden en de naam; de continue steden; de steden en de ogen. De 
Grote Khan heeft een atlas van steden die wel bezocht zijn in gedachten, maar 
nog niet ontdekt zijn of gesticht. Marco Polo vertelt zijn ervaringen en de 
Grote Khan bladert in zijn atlas. Zo komen de steden tot leven en beginnen 
te bestaan. Ook dit onderzoek brengt bevindingen tot leven (bruikbaar voor 
de praktijk) door samen met alle betrokkenen (onderzoekers en onderzoch-
ten) terug te kijken en ervaringen te delen. Bevindingen beginnen pas echt 
te bestaan als anderen er iets mee doen, er beter van worden. Jaap Boonstra 
gebruikt voor onderzoek waarbij dat gebeurt de term reflectief handelings-
onderzoek (2004): “Reflective action research is directed in action, reflection, and 
the generation of knowledge (e.g. Reason & Bradbury, 2001). It is a question of 
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understanding ambiguous problems, initiating processes of interaction, and sear-
ching jointly for alternative behaviours so that the problems can be managed. And 
the point of it all is to generate knowledge and develop theory on the processes on 
renewal and learning” (Boonstra, 2004, p. 18). Naast ontwikkelingsonderzoek 
past bij dit onderzoek ook de term reflectief handelingsonderzoek. In het 
onderzoek werd niet alleen een product ontwikkeld. Ook kregen deelnemers 
inzicht in hun eigen proces van samenwerken. Zij leerden hoe het anders en 
beter kon. Het ontwikkelingonderzoek was vervlochten met het leerproces 
van de deelnemers. Enerzijds ging het om de ontwikkeling van de condities 
voor dit type leerproces; de leeromgeving. Anderzijds ging het ook om het 
leerproces zelf, waarin grensoverschrijdend samenwerken centraal stond. Die 
tweeledigheid was ook terug te vinden in de dubbele rol die ik had. Ik was 
naast onderzoeker één van de ontwikkelaars en facilitators van die leerom-
geving. 

5.3.2 Naturalistic inquiry
Bij de start van het onderzoek is het nodig om eerst tot een beeld en een afba-
kening van het onderwerp te komen. Naturalistic inquiry (Erlandsson, Harris, 
Skipper, Allen, 1993; Lincoln & Guba, 1985) lijkt daarvoor een toepasselijke 
methode. Naturalistic inquiry is een methode van onderzoek waarin de onder-
zoeker zo open mogelijk kijkt. Er is geen leidende theorie, geen hypothese. 
Door te kijken wat opvalt, bouwt de onderzoeker een theorie of raamwerk om 
een fenomeen inzichtelijk te maken. In dit onderzoek heb ik op die manier bij 
verschillende organisaties gekeken (zie Hoofdstuk 1). Ik formuleerde thema’s 
rondom samenwerken bij veranderen of innoveren die zoektermen opleverden 
voor literatuuronderzoek. Ik maakte gebruik van naturalistic inquiry om tot 
een eerste legitimering te komen (is er eigenlijk wel een vraagstuk?) en om tot 
een agenda van onderzoek te komen (waar gaat dat vraagstuk over?). 

Naturalistic inquiry is een methodologie die gericht is op het onderzoeken en 
in beeld brengen van sociale activiteit vanuit het standpunt van de betrok-
ken actoren. Het benadrukt dat begrip over sociale activiteit alleen maar 
verkregen kan worden door ooggetuigen of ‘being there’. “It aims at faithful, 
authentic reproduction or representation of others” (Guba, 1978). “The investi-
gation of phenomena within and in relation to their naturally occurring contexts” 
(Willems & Rausch, 1969).
Naturalistic inquiry gebruik je wanneer er geen geschikte theorie aanwezig 
is; of wanneer nog niet precies bekend is wat de kern is van het onderzoek; 
of als je als onderzoeker wilt weten wat de dynamiek is van je onderwerp van 
studie; of als een onderwerp erg breed en complex is en vraagt om theoretisch 
maatwerk. Naturalistic inquiry kun je gebruiken als vooronderzoek om de on-
derzoeksvraag te definiëren en termen en categorieën te verkrijgen waarmee 
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het onderzoek handen en voeten krijgt. In dit onderzoek zijn deze redenen 
eigenlijk allemaal van toepassing. 

De verkenningen die ik heb gedaan op basis van de naturalistic inquiry en het 
literatuuronderzoek waarmee ik de thema’s uit de verkenning verder uitdiept, 
zijn de eerste fasen van het onderzoek. Op basis van de verkenningen en het 
literatuuronderzoek laat ik mij voor het vervolg van het onderzoek inspireren 
door een methodologische theorie die congruent is met deze ingeslagen 
weg. De vierde generatietheorie (Fourth Generation Evaluation) van Guba 
en Lincoln (1989) is een theorie die reflecties die onderweg gemaakt worden, 
weer inbrengt in het onderzoeksproces en een actieve rol weglegt voor de 
onderzoeker als subject. 

5.3.3 Vierde generatie evaluatie onderzoekstheorie
Methoden van onderzoek zijn manieren om de werkelijkheid te bestuderen. 
De historie van methoden van onderzoek laat verschillende onderzoeksme-
thoden zien die verwijzen naar verschillende manieren hoe individuen de 
wereld om zich heen waarnemen en ordenen (paradigma’s). Voorbeelden van 
zulke onderzoeksmethoden zijn: Meten is weten (klassiek), beschrijven en 
beoordelen (vroeg modern) en interpreteren (laat modern). Guba en Lincoln 
(1989) hebben een onderzoeksmethode ontwikkeld, waarin inzichten die 
tijdens het onderzoek ontstaan, in het onderzoeksproces worden ingebracht. 
Omdat iedere nieuwe onderzoeksmethode steeds een reactie is op de heer-
sende onderzoeksmethode spreken zij van generaties. De eerste onderzoeks-
generaties zijn volgens Guba en Lincoln niet erg geschikt voor situaties 
die ambigue zijn. Daarmee hebben zij situaties voor ogen waarin mensen 
verschil-lende tegenstrijdige ideeën en opvattingen hebben die allen geldig 
en relevant kunnen zijn, bijvoorbeeld verandersituaties, waarin mensen in 
nieuwe verhoudingen met elkaar moeten samenwerken en waarbij zij niet 
uit kunnen gaan van consensus (omdat die er niet is). Dat zijn situaties die 
niet te meten zijn, niet eenduidig te beschrijven zijn en waarbij een oordeel 
contraproductief uit kan werken, omdat daarmee onrecht wordt gedaan aan 
de ideeën en opvattingen van sommige deelnemers in het proces. Een tweede 
reden om een andere vorm van onderzoek te ontwikkelen, is dat Guba en 
 Lincoln zien dat er in de praktijk vrij weinig wordt gedaan met onderzoeks-
resultaten vanuit de drie andere benaderingen. De wereld van onderzoekers 
komt niet bij de praktijk. Guba en Lincoln ontwikkelen een onderzoeks- 
aanpak die in de praktijk geworteld is en inspeelt op wat er in de praktijk, in 
het hier en nu, gaande is. Dat moet dus een onderzoeksproces zijn, dat niet 
statisch is en niet van te voren volledig gedefinieerd. Door tijdens een onder-
zoeksproces steeds de bevindingen te evalueren en inzichten in te brengen in 
het lopende onderzoek, ontstaat een aanpak die aansluit bij de vragen uit de 
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praktijk. Dit evalueren gebeurt aan de hand van evaluatiecriteria, die worden 
ontleend aan opvattingen, zorgen en aandachtspunten van de diverse belang-
hebbenden. Deel van het onderzoek is dan ook het identificeren en beschrij-
ven van deze opvattingen, zorgen en aandachtspunten. De aanpak gaat uit 
van een meervoudige werkelijkheidopvatting. Mensen zijn actieve betekenis-
gevers en onderzoekers maken deel uit van dit proces. Onderzoekers kunnen 
dus niet op afstand blijven. Voorwaarden zijn onder meer dat de groep die 
onderzocht wordt, bereid is om mee te doen aan het onderzoek, bereid is 
om een dialoog aan te gaan en bereid is om te veranderen. De onderzoeker is 
naast evaluator ook facilitator en conflictbemiddelaar. Hun aanpak noemden 
Guba en Lincoln een ‘emergent design’. 

Dit onderzoek laat zich inspireren door de theorie van Guba en Lincoln en 
maakt gebruik van zo’n emergent design. Ervaringen van het leerproces (per 
casus) worden uitgewisseld tussen betrokkenen (inclusief onderzoekers). De 
inzichten die uit deze ervaringen naar voren komen, neem ik mee naar de 
daarop volgende casus. In de laatste casus wordt dit principe van evalueren 
en toepassen meerdere malen ingezet. Vierde generatie evaluatie wordt dus 
op twee niveaus toegepast. Op de eerste plaats in de veldstudies zelf. Op de 
tweede plaats is de methodologie toegepast over de veldstudies heen, in het 
ontwikkelen en vormgeven van de leeromgevingen. De theorie van Guba en 
Lincoln heb ik niet volledig overgenomen. Het is een inspiratiebron die ik 
heb gecombineerd met andere methodologische bronnen om zo te komen tot 
een eigen methodologie. Die andere bronnen waren naturalistic inquiry en 
appreciative inquiry of waarderend onderzoeken. Naturalistic inquiry heb ik 
hierboven toegelicht. Appreciative inquiry biedt de mogelijkheid te zoeken 
naar nieuwe vruchtbare invalshoeken. In de volgende paragraaf licht ik deze 
aanpak toe.

5.3.4 Waarderend onderzoeken
“Ik praat en praat, maar wie naar mij luistert, onthoudt alleen de woorden 
 die hij verwacht”, zegt Marco Polo tegen de Grote Khan. Appreciative inquiry 
betekent letterlijk ‘waarderend onderzoeken’. Appreciative inquiry wordt 
ontwikkeld door David Cooperrider (Cooperrider & Associates op de Case 
Western Reserve University (1987). Hij merkt op dat mensen vooral ervaring 
hebben in te benadrukken wat mis is. De heersende opvatting is doorgaans: 
We leren van fouten en problemen zijn er om opgelost te worden. Cooperrider 
merkt ook op dat zo’n manier van omgaan met vraagstukken leidt tot een-
zijdige situaties, waar veel mensen ontevreden over zijn. Daardoor ontstaan 
weer nieuwe problemen waar weer nieuwe oplossingen voor gezocht worden. 
Hij ziet bovendien dat mensen vinden wat zij zoeken door de manier waarop 
zij een situatie duiden. Met de definitie van een situatie als ‘probleem’, maken 
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mensen kaders, waarmee zij op zoek gaan naar de oplossing. De kaders bepa-
len welke oplossingen zij vinden. Of zoals Marco Polo het verwoordt: “Hij 
onthoudt alleen de woorden die hij verwacht”. Definities van problemen zijn 
‘uitsneden uit de werkelijkheid’. Deze uitsneden zijn gemaakt vanuit waarden 
en normen. De taal waarmee problemen worden gedefinieerd, bepaalt in hoge 
mate de aard van de oplossing. Woorden en hun emotionele betekenissen (die 
je er zelf aan geeft) beïnvloeden je denken. Als die kaders gebaseerd zijn op 
negatieve ervaringen en als de taal die gebruikt wordt alleen maar bena-
drukt wat negatief is, roept dat weer negatieve gevoelens op. Deze inzichten 
ontleent Cooperrider aan Kenneth Gergen (1999) en zijn gebaseerd op de 
gedachte dat mensen in interactie met elkaar betekenis geven aan bepaalde 
situaties. Daarom stelt Cooperrider een andere werkwijze voor. Hij geeft 
mensen de opdracht, wanneer zij een probleem hebben, om op een andere 
manier naar het probleem te kijken. Door op zoek te gaan naar positieve kan-
ten van de situatie en met voorbeelden te komen wanneer het wel goed gaat. 
Door zo te kijken komen mensen met andere definities van het vraagstuk, die 
veel meer op spannende vraagstukken lijken dan op problemen. Zijn methode, 
waarderend onderzoeken, gaat uit van op zoek gaan naar energie voor 
verandering (locating the energy for change). De methode is vooral effectief 
bij situaties die complex zijn en waar de oorzaken van de ‘problemen’ diep 
geworteld zitten in de ervaringen die mensen met elkaar hebben. Daarom 
lijkt deze methode geschikt voor een onderzoek naar grensoverschrijdend 
samenwerken. 

Uit de verkenningen komt echter naar voren dat het niet eenvoudig is om 
mensen die gefixeerd zijn op ‘hoe slecht het gaat en wat er mis is’ op een 
andere manier naar hun situatie of naar hun samenwerking te laten kijken. 
Latour (hoofdstuk 4) toont aan dat het vaak niet helpt om mensen met elkaar 
te laten praten. Er is een interventie nodig die de aandacht verlegt en nieuwe 
inzichten oproept. Door een situatie te creëren die buiten de eigen praktijk 
ligt, is het mogelijk om een ‘appreciative eye’ te ontwikkelen en met elkaar 
om te leren gaan. Deze ‘buitenplaats’ kan aanleiding geven om naar de eigen 
praktijk te kijken in waarderende termen. Door op zoek te gaan naar moge-
lijkheden (to break the frame ) wordt energie vrij gemaakt en dat vergroot 
betrokkenheid, vertrouwen en commitment; dat is de basis voor verandering. 
Het volgende gebeurt: Je verplaatst je doel en maakt een nieuwe focus. 
Mensen reiken naar nieuwe horizonten zoals een plant naar het licht, door 
interesse te kweken, commitment te maken, anderen deelgenoot te maken, of 
anders gezegd; door nieuwe betekenis te geven aan wie je bent en wat je doet. 
Deze buitenplaatsen of derden, die ik later ‘ in between’ zal noemen, zijn de 
essenties van de (drie generaties) leeromgevingen die ik in de veldstudies heb 
ontwikkeld.
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Appreciative inquiry (Cooperrider, 1987)

Appreciative inquiry hanteert de volgende uitgangpunten:

• In elke samenleving, organisatie of groep zijn er dingen die goed gaan.

• Waarop je focust, dat wordt je werkelijkheid.

•  Werkelijkheid wordt gemaakt in het moment en er zijn vele werkelijk- 

heden (multiple realities).

• De manier waarop vragen worden gesteld is van invloed.

•  Mensen hebben meer vertrouwen om te reizen naar de toekomst (naar 

het onbekende) als ze delen van het verleden mee kunnen nemen (het 

bekende).

•  Wanneer je delen van je verleden mee naar de toekomst neemt, moeten 

dat de beste delen van het verleden zijn.

• De taal die je gebruikt, maakt je werkelijkheid.

5.3.5 Een eigen methodologie voor praktijkonderzoek
Naturalistic inquiry, vierde generatie onderzoek en appreciative inquiry zijn 
drie methodologische inspiratiebronnen waaruit ik inzichten heb ontleend 
om te komen tot een methodologie waarmee ik de vraag naar leren samen-
werken kan onderzoeken. Wat verbindt deze drie concepten? Wat zijn gemeen- 
schappelijke principes van de gekozen methoden? Waar vullen ze elkaar aan 
om tot een adequate methodologie te komen om leren samenwerken mee te 
onderzoeken? Onderstaand volgt een overzicht van uitgangspunten van ‘een 
eigen methodologie’ gebaseerd op de besproken methodologische concepten. 

Discovery
‘What gives life?’

(The best of what is)

Appreciating

The Appreciative Cycle

Design
‘What should
be the ideal?’

Co-constructing

Destiny
‘How to empower, learn

and adjust/improve?’

Sustaining

Dream
‘What might be?’

Envisioning

Impact
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Ik laat zien hoe deze aan het praktijkonderzoek richting geven.
•  Meervoudig kijken. Meervoudig kijken wil zeggen onderkennen van meer-

dere zienswijzen en invalshoeken die tegelijkertijd geldig kunnen zijn. Meer-
voudig kijken is een sociaal constructionistisch principe dat terug te vinden 
is bij alle besproken methodologische concepten. Meervoudig kijken impli-
ceert onderkenning van verschil. Ik heb samen met betrokkenen gekeken 
naar de verschillende zienswijzen die onder de samenwerkingsvraagstukken 
lagen en gekeken wat verschillen en overeenkomsten waren. 

•  Zoeken naar verschil als bron voor vernieuwing. Verschil kun je zien als bron 
voor vernieuwing. Dit principe bouwt door op meervoudig kijken en sluit 
aan bij waarderend onderzoeken, maar ook bij de lerende houding die in 
vierde generatieonderzoek centraal staat. Verschillen in aanpak, verwach-
tingen, zienswijzen, opvattingen en expertise gebruik je om tot ideeën voor 
vernieuwing te komen.

•  Interactieve aanpak. De onderzoeker en onderzochten spelen een actieve 
rol in het onderzoeksproces en maken allen deel uit van hetgeen wordt 
onderzocht. Er is sprake van een subject-subject relatie. Dit komt terug bij 
alle besproken methodologische concepten. In het onderzoek spelen alle 
betrokkenen in meer of mindere mate een actieve rol; in de definiëring van 
het vraagstuk, in de ontwikkeling en inrichting van de leeromgevingen en in 
de evaluaties daarvan.

•  De betrokkenen leren zèlf van het onderzoek. Het onderzoek geeft aanleiding 
en moedigt aan tot het verwerven van theoretische kennis, ervaringskennis 
en het ontsluiten van impliciete kennis door het doen van experimenten 
en praktijkonderzoek. Betrokkenen worden handelingsbekwamer in hoe ze 
kunnen samenwerken in veranderklussen of innovatieopdrachten (bron: 
Vierde generatie onderzoek). 

•  Aandacht voor onbevangen waarnemen. Waarnemen (het voor waar nemen) 
via alle zintuigen. Onbevangen wil zeggen dat op voorhand niets bewust 
is uitgesloten als bron voor dataverzameling. De gebruikte methode is het 
maken van vette beschrijvingen van waarnemingen waarin aandacht is 
voor alle details. Via de contouren van onderzoek en het conceptueel kader 
maakt de onderzoeker (eventueel samen met onderzochten) selecties uit de 
waarnemingen die relevant zijn voor de onderzoeksvragen (bron: Naturalis-
tic inquiry). 

•  Generatief gebruik van inzichten. In de aanpak grijpt de onderzoeker bij 
iedere veldstudie terug naar eerdere veldstudies. Inzichten die tijdens het 
onderzoeksproces ontstaan, worden meegenomen in het vervolg van het 
onderzoek (bron: Vierde generatieonderzoek).

•  Focus op mogelijkheden. Problemen rondom samenwerken worden omgewerkt 
tot een vraagstuk waarbij niet de oplossing centraal staat, maar mogelijk-
heden om tot nieuwe invalshoeken en/of onderzoeksvragen te komen. Dit 
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principe is ontleend aan appreciative inquiry, waarbij een probleem slechts 
als aanleiding gebruikt wordt om een breder niet-geproblematiseerd thema 
te onderzoeken. Zo komen nieuwe oplossingsrichtingen voor het vraagstuk 
in beeld (bron: Waarderend onderzoeken).

•  Emergent design. Het onderzoek speelt in op een actueel en voor alle betrok-
kenen relevante en prangende kwestie. Dit komt terug bij alle besproken 
methodologische concepten.

•  Werken met voorlopige werkhypothesen. De onderzoeker werkt met voor-
lopige werkhypothesen die uit de praktijk zelf zijn voortgekomen en 
verrijkt zijn hypothesen met bestaande theoretische inzichten door 
(literatuur)studie en past deze aan, indien daar aanleiding voor is. Toepas-
sing van de voorlopige hypothesen vindt plaats aan de hand van concrete 
vragen of handelingsprincipes. Deze zijn uitgebreid besproken in hoofdstuk 
4 (bron: Naturalistic inquiry).

•  Systemisch onderzoeken. In de aanpak gaat de onderzoeker er van uit dat zijn 
waarnemingen (en die van de betrokkenen) deel uit maken van een groter 
geheel. Dat groter geheel maakt deel uit van de focus van het onderzoek 
(bron: Naturalistic inquiry).

De keuze voor een sociaal constructionisme en de bronnen waar ik mijn me-
thodologie op baseer, sluit aan bij de opvatting die ik heb over leren. In mijn 
ogen is leren altijd (de)construeren. Het leerproces is dan een constructie- 
proces dat in dit onderzoek niet alleen samenwerken betreft maar ook het 
onderzoek zelf. Het onderzoek gaat niet alleen over leren samenwerken, maar 
is een samenwerking en een leerproces in zichzelf. Zo wordt onderzoeken 
leren, wordt leren een vorm van samenwerken en samenwerken een vorm van 
leren. Onderzoeken, leren en samenwerken buitelen over elkaar heen. Om 
de betekenis van deze activiteiten en de relaties daar tussen steeds scherp te 
maken, vraagt het onderzoek erom, gedurende het proces de betekenis van 
tijd tot tijd te deconstrueren en te construeren. De methodologie die daar 
passend bij lijkt is het sociaal constructionisme.

5.4  Onderzoeksaanpak veldstudies 

De inzichten die in dit en in de andere hoofdstukken aan de orde zijn geweest, 
vormen een raamwerk voor praktijkonderzoek. In de voorgaande hoofdstuk-
ken heb ik de problematiek vastgesteld, een route voor onderzoek gekozen 
en deze historisch onderbouwd vanuit de ervaringen van NTL en Tavistock. 
Bestaande theorieën en modellen hebben mij geholpen om focus te maken en 
het vraagstuk theoretisch te verankeren. Dat heeft geleid tot een aantal han-
delingsprincipes die besproken zijn in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk heb ik 
die handelingsprincipes methodologisch onderbouwd. De methodologie reikt 
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een kader aan om de verschillende handelingsprincipes in relatie tot elkaar 
te kunnen begrijpen. De methodologie grijpt terug op drie methodologische 
concepten: Naturalistic inquiry, de vierde generatietheorie en waarderend on-
derzoeken. Deze concepten heb ik gebruikt om te komen tot een eigen metho-
dologie bij het onderzoek. Deze eigen methodologie heb ik toegelicht aan de 
hand van een aantal uitgangspunten. Het sociaal constructionisme, dat ik ook 
in dit hoofdstuk heb toegelicht, vormt daarvoor het fundament. Wat nog rest 
is een toelichting op de methoden zelf; de instrumenten waarmee de hande-
lingsprincipes, met inachtneming van de methodologische uitgangspunten, in 
de praktijk worden gebracht. Dit komt neer op de wijze van dataverzameling, 
de methode van analyse en de constructie van een eindproduct. Ik licht dit 
hieronder toe. 

5.4.1 Praktijkonderzoek: De methoden
De onderzoeksvraag Hoe leren actoren die de zorg hebben voor een verander-
proces of innovatietraject beter samenwerken en wat is daar voor nodig? heb ik 
onderzocht aan de hand van vier praktijksituaties. In deze praktijksituaties 
bekijk ik hoe een specifieke leeromgeving doorwerkt naar een werkprak-
tijk. Zo verkrijg ik inzichten over hoe je samenwerken als leerproces kunt 
ondersteunen. Voor de historische studie (hoofdstuk 3) maak ik gebruik van 
bestaand onderzoeksmateriaal (deskresearch). Voor de andere drie studies 
heb ik plekken gezocht om de praktijksituaties in het hier en nu te bestuderen 
(veldstudies). Ik speel in deze praktijksituaties een actieve rol als begeleider 
en ontwikkelaar. Ik heb een dubbele rol, ik ben ontwikkelaar èn onderzoeker. 
De leeromgevingen die we voor deze praktijksituaties hebben ontwikkeld, 
zijn gerelateerd aan een specifiek verandervraagstuk. Bevindingen uit een 
veldstudie neem ik steeds mee naar een volgende veldstudie en gebruik ik bij 
het maken van een nieuwe leeromgeving. Zo kan ik vier generaties leeromge-
vingen onderzoeken die steeds hun wortels in voorgaande generaties hebben. 
Zoals Marco Polo doet met de steden die hij bezoekt, worden de leeromgevin-
gen uit de veldstudies voorzien van een naam: 
• 1e generatie: De hier-en-nu leeromgeving.
• 2e generatie: De duale leeromgeving.
• 3e generatie: De gekoppelde leeromgeving.
• 4e generatie: De geïntegreerde leeromgeving.

De tijdelijke bewoners van deze leeromgevingen (de onderzoeksgroep) zijn 
veranderaars en aanjagers van innovaties die samenwerken (of dat zouden 
willen of moeten doen) met mensen uit andere velden of disciplines of 
vakgebieden. Ik observeer en volg samen met hen hun activiteiten, we voeren 
gesprekken en ik treed op als facilitator van hun leerprocessen. 
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5.4.2 Dataverzameling en codering
Ik heb instrumenten gezocht om de onderzoeksvragen, handelingsprincipes 
en methodologie operationeel te maken. Met gebruik van deze instrumenten 
heb ik data verkregen die ik vervolgens gecodeerd en geanalyseerd heb. Codes 
en analysemethoden zijn ontleend aan het conceptueel kader (zie Hoofdstuk 
4) en zijn congruent met de methodologische redeneerlijn. 

Dataverzameling 
•  Bureaustudie. Ik verzamel data aan de hand van bestaande literatuur en 

 documenten. De eerste generatie, de studie naar Tavistock en NTL is volle-
dig gebaseerd op bestaand materiaal.De wijze waarop ik het materiaal orden 
en waarop ik selecties maakt, wordt ingegeven door de onderzoeksvragen, 
het conceptueel kader en de methodologische uitgangspunten.

•  Procesdocumentatie. Ik documenteer het proces van de ontwikkeling van 
een leeromgeving en leg vast wat overwegingen en beslissingen zijn. In dat 
ontwikkelingsproces zitten ook verkenningsactiviteiten en onderzoeks- 
activiteiten: Kijken wat er in een organisatie speelt, waar mensen tegen aan 
lopen en wat de gepercipieerde en onderliggende aanleiding is voor de vraag 
naar een leeromgeving voor samenwerken. Het datamateriaal bestaat uit 
verslagen, observaties, documenten, transcripten van op geluidstape opge-
nomen studiebijeenkomsten, reflecties en logboekaantekeningen (reflexive 
journals).

•  Experimenten. Het ontwikkelingsproces van de leeromgeving wortd verrijkt 
door inzichten uit de eerdere praktijk en theorie studies. Dit leidt tot expe-
rimenten, bijvoorbeeld het werken met studieopdrachten of andere vormen 
van een ‘in-between’. Hierin kunnen aannames worden onderzocht, fricties 
worden gebruikt en ingezet en kan impliciete kennis worden geëxploreerd 
(zie hiervoor het overzicht van de handelingsprincipes in hoofdstuk 4). Het 
ontwikkelingsproces van de leeromgeving en het onderzoeksproces raakt 
daardoor verweven. Het datamateriaal bestaat uit de verslaglegging, obser-
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vaties en reflecties op dit proces. Daarnaast doe ik navraag bij de deelnemers 
naar hun ervaringen. Deze evaluaties vinden plaats in groepsverband, maar 
ook in 1op 1 gesprekken. 

•  Interviews. Ik doe semi-gestructureerde interviews, waarin ik verken wat 
samenwerkingsvraagstukken zijn, hoe mensen er mee omgaan. Bij deze 
interviews gebruik ik de inzichten en vragen die de verkenning en de 
literatuurstudie hebben opgeleverd als leidraad. De interviews neem ik af bij 
mensen die ook deelnemen aan het leertraject. Per veldstudie doe ik 10 tot 
15 interviews. 

•  Observaties. Ik observeer groepsprocessen en individuele gedragingen en 
vraag betrokkenen dat ook bij elkaar te doen. Deze observaties vormen een 
onderbouwing of een contrast met de interviews. In evaluaties en feedback-
sessies bespreken we de observaties en de verschillen en/of overeenkomsten 
met de interviews. Daarin kan de theorie van Argyris worden toegepast 
en defensieve routines en onderliggende aannames worden benoemd. Met 
behulp van de theorie van Weick kunnen interacties worden geduid.

•  Evaluaties en feedbackloops. Ik koppel observaties en inzichten terug naar de 
betrokkenen (onderzoeksgroep) en maak verslagen van deze feedbackloops.

•  Feedback referenten. Ik heb deskundige buitenstaanders gevraagd om mee te 
kijken naar de bevindingen en commentaar te geven. Dat is meegenomen in 
het onderzoeksproces

•  Studiebijeenkomsten. De studiebijeenkomsten zijn er op gericht om inzichten 
tussen betrokkenen uit te wisselen, oefeningen te doen om nieuwe inzichten 
te verwerven en reflectiemethodieken aan te leren.

Soort instrument

Bureaustudie

Procesdocumentatie

Experimenten

Reflexive journal

Onderzoeksactiviteit en 

toepassing

Rapporten, publicaties, notities, 

folders, artikelen

Documenteren ontwikkelings-

proces; vastleggen overwegin-

gen en beslissingen

Ontwikkelen leeromgevingen

Verslagleggen/ documenteren 

onderzoeksactiviteiten d.m.v. 

beschrijvingen en reflecties

Verwerking

Documentanalyse

Codificeren documentatie voor 

analyse

Evaluaties

Codificeren aantekeningen

voor analyse
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Interviews

Observaties

Evaluaties en feedbackloops

Feedback referenten

Studiebijeenkomsten

Semi gestructureerde interviews 

met betrokkenen aan de hand 

van bevindingen en methodolo-

gische uitgangspunten  

Audioregistratie 

Noteren waarnemingen  

gedurende bijeenkomsten 

Terugkoppeling bevindingen  

met deelnemers

•  Referentenbijeenkomsten zijn 

feedbackbijeenkomsten van 

andere betrokkenen dan de 

deelnemers

• Klankbordbijeenkomsten

• Expertbijeenkomsten

In deze bijeenkomsten worden 

bevindingen voorgelegd en toe- 

passing van methoden en instru- 

menten ter discussie gesteld

Onderzoeksactiviteiten die deel 

uit maken van leeromgeving; 

seminars, studiedagen, thema-

staven, evaluatiebijeenkomsten

Registratie en documentatie 

d.m.v. audioregistratie,  

observatie, feedback en 

reflexive journal

Maken transcripties voor 

analyse

Codificeren voor analyse

Uitschrijven en aanvullen, 

zodanig dat naderhand data 

toegankelijk zijn voor analyse

Maken van transcripten; het 

registreren van verschillende 

‘voices’

Beschrijven aan de hand van 

methodologische uitgangs-

punten 

Verslaglegging voor analyse

Verslaglegging voor analyse

Uitgebreide verslaglegging en 

documentatie
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Codering van data
Het datamateriaal heb ik inductief gecodeerd. Ook bij de codering gebruik 
ik de inzichten en vragen die de verkenning en de literatuurstudie hebben 
opgeleverd als leidraad. De codes zijn terug te vinden in de drie veldstudies in 
de navolgende hoofdstukken. Er zijn drie typen codes: 
1. Codes van data die gaan over het verandervraagstuk, de organisatie en de 
context. Een voorbeeld daarvan is de code defensieve routines: Welke passages 
in een transcript of welke observaties zeggen iets over aannames die actoren 
hebben, die leiden tot defensief gedrag? Een tweede voorbeeld is de code 
interne samenwerking: Welke informatie zegt iets over hoe de interne samen-
werking wordt georganiseerd?
2. Codes die gaan over data betreffende het ontwikkelingsproces van de 
leeromgevingen en de evaluaties daarvan. Een voorbeeld daarvan is de code 
In-between: Hoe werkt het gebruik van een derde of in-between uit in de 
leeromgeving?
3. Codes die gaan over de opbrengsten van de leeromgeving voor de deel-
nemers. Een voorbeeld daarvan is de code aangaan van een samenwerking.
Deze drie typen codes zijn te herkennen in de opbouw van de verslaglegging 
van de veldstudies. De naamgeving van paragrafen en subparagrafen zijn 
ontleend aan de coderingen. De codering is handmatig gedaan aan de hand 
van een door mijzelf ontwikkeld kaartsysteem.

5.4.3 Analyse en constructie
Analyse vind plaats in navolging van de theorie naturalistic inquiry van Guba 
en Lincoln (zie Guba en Lincoln, 1993, p. 111-130). Kern is dat analyse niet 
alleen achteraf gebeur, maar op verschillende momenten in en tussen de veld-
studies. Een tweede kenmerk van deze theorie is dat de analyse ook samen 
met de onderzoeksgroep gebeurt, tijdens het proces (Group data analysis). 
Bevindingen worden steeds in het onderzoeksproces ingebracht. In de theorie 
van Guba en Lincoln wordt deze activiteit ‘evaluatie’ genoemd, waar ook in de 
naamgeving van de methodologie ‘Fourth generation evaluation’ naar wordt 
verwezen. Hieronder beschrijf ik de verschillende momenten van data-analyse 
in het onderzoeksproces en de instrumenten die ik daarbij heb gebruikt. 

• Analyse van vraagstukken en dilemma’s
Het eerste moment van analyse is de analyse van vraagstukken en dilemma’s 
die aanleiding geven voor een vraag naar leren samenwerken. Het gaat er 
daarbij om zichtbaar te maken wat er speelt in een organisatie. Dataverzame-
ling vindt plaats aan de hand van ongestructureerde vraaggesprekken. Die 
vraaggesprekken heb ik geanalyseerd met behulp van het activiteiten systeem 
model van Engeström. Ik kijk naar regels, waarden en normen van waaruit 
individuen, groepen en organisaties handelen. Ik kijk naar de professionele 
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achtergrond van waaruit mensen werken. Ik observeer interacties tussen 
mensen. Ik vraag naar hun overtuigingen en reconstrueer de onderliggende 
waarden van waaruit zij handelen. Ik onderzoek hoe zij samenwerkings-
processen inrichten. Ik ga na hoe zij taken verdelen en doelen stellen. Ik 
onderzoek de contexten van waaruit mensen handelen. Ik zoek naar condities 
voor samenwerken. Maar vooral kijk ik naar verschillen en wrijvingen en hoe 
die samenhingen met contexten en condities, om zo tot interventies komen 
waardoor mensen (en organisaties) leren om (beter) met elkaar samen te 
werken. Zo kunnen fricties en mogelijke interventies in beeld komen, die in 
het leerproces een plek kunnen krijgen. In de ontwikkeling van de leeromge-
ving wordt daar op ingespeeld. In groepssessies in het betreffende leertraject 
waarvoor een leeromgeving wordt ontwikkeld, zijn deze fricties en mogelijke 
interventies met deelnemers besproken. Het Engeström model is besproken 
in hoofdstuk 4 (conceptueel kader). Het gebruik van dit model wordt in iedere 
casus zichtbaar gemaakt.

•  Analyse leeropbrengsten aan de hand van evaluatie van de onderzoeks-
vragen

De data van de verkenning, de eerste oriëntatie op de problematiek (zie 
Hoofdstuk 1) zijn op basis van inzichten uit naturalistic inquiry geanalyseerd. 
Uitgangspunt daarbij is: Welke patronen komen uit de data naar boven drijven? 
Dit heeft geleid tot kernpunten die omgezet zijn naar onderzoeksvragen of 
werkhypothesen. Deze onderzoeksvragen zijn toegepast op de verschillende 
veldstudies, waarbij het accent lag op de wijze waarop de leeromgeving heeft 
uitgewerkt voor de deelnemers. Van iedere veldstudie analyseer ik de leer- 
opbrengsten aan de hand van de onderzoeksvragen. 

•  Analyse van het ontwerp van de leeromgeving aan de hand van de toepas-
sing van het conceptueel kader

Naast de opbrengsten voor deelnemers heb ik iedere leeromgeving geanaly-
seerd op de bruikbaarheid van het ontwerp. Wat werkt er wel en wat werkt 
er niet om leren samenwerken bij verandering of innovatie te bevorderen? 
Wat zijn werkbare bestanddelen? Instrument voor analyse is het concep-
tueel kader, waarin aandacht voor zaken als het gebruik van een derde, het 
onderzoeken van defensieve routines of het inspelen op de context. In iedere 
veldstudie is een analyse gemaakt van de leeromgeving door toepassing van 
dit conceptueel kader.

• Vergelijkende analyse leeromgevingen voor ontwikkeling leidraad
Het onderzoek is een ontwikkelingsonderzoek met als beoogd resultaat een 
leidraad voor het maken van leeromgevingen voor leren samenwerken. De 
constructie van deze leidraad gebeurt aan de hand van een vergelijk van 
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de analyses van de verschillende leeromgevingen. Omdat de ontwikkeling 
van de verschillende leeromgevingen een generatief proces is, is er binnen 
iedere veldstudie ook steeds teruggekeken naar de voorgaande generaties. 
Zie daarvoor de overzichten die in de veldstudies zelf worden toegelicht. De 
vergelijkende analyse is dus geen proces achteraf, maar vindt plaats lopende 
het onderzoek ( tussen ieder veldstudie). In deze vergelijkende analyse gaat 
het om de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de leeromgeving. De eva-
luatie van die uitgangspunten zijn daar steeds in meegenomen. Zo kan een 
redenering worden gemaakt waarom sommige uitgangspunten wel en andere 
niet mee genomen worden naar een volgende generatie.

• Inductief construeren
Afsluitend worden op basis van inzichten conclusies getrokken die samen een 
methodisch uitgangspunt of leidraad vormen voor het inrichten van leerom-
gevingen voor samenwerken bij veranderen en innoveren (Hoofdstuk 9). Dit 
is een inductief constructieproces. Het beoogd kennisproduct is een samen-
hangend geheel van werkzame inzichten, gebaseerd op het onderzoeken van 
onderstromen en mechanismen in grensoverschrijdend samenwerken.

5.4.4 Samenvatting
In dit hoofdstuk ben ik ingegaan op wat methodologie is en wat de werkelijk-
heidsopvatting is die onder het onderzoek ligt, te weten sociaal constructio-
nisme. Daarnaast heb ik de methodologische concepten naturalistic inquiry, 
vierde generatie theorie en waarderend onderzoeken toegelicht die ik als 
inspiratiebronnen heb gebruikt om te komen tot een eigen methodologie. Het 
onderzoek duid ik als ontwikkelingsonderzoek en reflectief handelingsonder-
zoek. Op basis van het kentheoretische fundament, de methodologische 
middelen, de kernpunten uit de verkenning, de contouren van onderzoek, 
de richtinggevende concepten, de literatuurstudie en het conceptueel kader 
dat daar uit voort komt, heb ik een onderzoeksdesign gemaakt, waarmee ik 
verschillende leeromgevingen heb onderzocht die ik in de drie navolgende 
hoofdstukken beschrijf. 

“De Grote Khan bladerde alweer in zijn atlas de kaarten door van dreigende steden 
uit nachtmerries en vervloekingen: Enoch, Babylon, Yahoo, Butua, Brave New 
World. Hij zegt: “Alles is nutteloos als de laatste aanlegplaats slechts de helse 
stad kan zijn en daar zuigt de stroom ons toch uiteindelijk naar toe, in een steeds 
nauwer wordende spiraal.”
Polo zegt dan: “De hel van de levenden is niet iets wat zal zijn; als er een is, 
dan is het de hel die hier al is, de hel die wij dag in dag uit bewonen, die we 
vormen door onze samenleving. Er zijn twee manieren om er niet onder te 
lijden. De eerste valt velen makkelijk; de hel aanvaarden en er deel van gaan 
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uitmaken. De tweede is riskant en vereist ononderbroken aandacht en studie; 
zoeken en weten te herkennen wie en wat er, te midden van de hel, geen hel 
is, dat voortduren en er ruimte aan geven”. 
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Inleiding op deel 3: Veldonderzoek

Deel 3 beschrijft drie veldstudies van leeromgevingen voor leren samenwer-
ken. Doel van deze veldstudies is zicht te krijgen op wat nodig is om mensen 
te leren samenwerken bij verandering of innovatie. Deze ‘zaken’ in samen-
hang gebracht en onderbouwd, vormen met elkaar een leeromgeving. Dit 
boek beschrijft in totaal vier generaties leeromgevingen. De drie veldstudies 
uit dit deel zijn de generaties volgend op de eerste generatie die ontleend is 
aan de ervaringen van NTL en Tavistock (zie Hoofdstuk 3). Deze eerste gene-
ratie vormt de basis voor de nieuwe generaties die in de veldstudies worden 
ontwikkeld, die achtereenvolgens in de volgende hoofdstukken (H 6, 7, 8) 
aan de orde komen. Maar aan die eerste generatie gaat nog iets vooraf. De 
trainingslaboratoria van NTL en Tavistock zijn een reactie op een gangbare 
manier van kennisoverdracht, die ik de klassieke leeromgeving noem. De klas-
sieke leeromgeving kun je zien als de nul-generatie. 

De in dit boek besproken leeromgevingen komen dus uit elkaar voort. Steeds 
worden inzichten en lessen van de vorige generatie meegenomen bij de ont-
wikkeling van de volgende generatie. Het karakter van een generatie is dat het 
volgt op een vorige generatie en delen of aspecten uit die vorige generatie in 
zich draagt. Het gaat in dit geval om aspecten en delen die ik graag behoud. 

Het startpunt bij alle veldstudies is steeds: Er is een verandersituatie of een 
vraag naar een verandering of innovatie. In die situatie werken partijen 
samen of zouden dat moeten doen. Die samenwerking komt niet goed van 
de grond of loopt niet zoals de betrokken partijen dat willen. Dat leidt tot de 
vraag: “Leer ons samenwerken”. Iedere casus krijgt een leeromgeving om die 
vraag te faciliteren. 

De beschrijvingen van de veldstudies volgen een stramien. Elke casus begint 
met een toelichting op de situatie en de organisatie en de knelpunten die 
samenwerken in de weg zitten. Die knelpunten worden geanalyseerd met 
behulp van het activiteitenmodel van Engeström. Daarmee komen fricties in 
beeld. Door anders naar die fricties te kijken, ze te zien als mogelijkheden in 
plaats van ze te zien als problemen (appreciative inquiry), komen interventies 
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in beeld. Zo kan een samenwerking op gang gebracht worden of vlot getrok-
ken.

Het in beeld brengen van de situatie, het analyseren van knelpunten en het 
benoemen van fricties en interventies is de basis voor het maken van een 
leeromgeving. Je kunt het zien als de inhoud die aan de orde moet komen in 
het leerproces. Er zijn condities nodig om die inhoud op zo’n manier aan de 
orde te laten komen dat de mensen die deelnemen aan het leerproces, inzicht 
verwerven. Inzichten verwerven zij al werkend, in hun praktijk, in een leer-
situatie of in een ‘derde’ activiteit. Het gaat erom met elkaar op pad te gaan 
om te werken aan veranderingen en innovaties door het doen van experimen-
ten. Zo komen zij tot betere samenwerkingen. Hoe zij dat kunnen doen, wat 
goede acties zijn en hoe dat er precies uitziet is de zoektocht die in elke veld-
studie beschreven wordt. De vraag “Leer ons samenwerken” gaat dus over: 
Wat moet er geleerd worden en hoe moet er geleerd worden.

Het centrale thema bij iedere leeromgeving die dit boek beschrijft is: Hoe krijg 
je leren en werken bij elkaar? Hoe zorg je ervoor dat betrokkenen ervaringen 
en bestaande, impliciete en expliciete kennis uitwisselen, koppelen aan 
nieuwe inzichten; dat ze nieuwe kennis creëren en in de praktijk brengen; 
dat ze nieuw gedrag inoefenen en toepassen; dat ze anderen betrekken in dit 
leerproces en dat, last but not least, deelnemers leren te leren. Leren te leren 
wil zeggen dat mensen leren hoe ze hun eigen leren zo kunnen organiseren, 
voor zichzelf en met anderen, dat ze in ontwikkeling blijven. Het uitgangs-
punt in dit boek is dat samenwerken op zichzelf een vorm van leren is. Of dit 
een bruikbaar uitgangspunt is en hoe een leeromgeving er dan uit kan zien, 
laten de veldstudies zien. In onderstaande paragraaf zijn de vier generaties 
leeromgevingen op een rij gezet. 

Klassieke leeromgeving (nul generatie)
In de klassieke leeromgeving ligt een nadruk op cognitief leren. Uitgangspunt 
is het leggen van een kennisfundament. Het uitgangspunt bij deze leeromge-
ving is: Eerst kennis vergaren en dan de praktijk in. Wanneer studenten in de 
praktijk aan de slag gaan, kunnen zij hun vaardigheden en praktijkinzichten 
ontwikkelen vanuit het kennisfundament dat zij hebben aangereikt gekregen 
in de studie. Deze klassieke vorm wordt veel gebruikt op scholen en universi-
teiten. Het begrip ‘leren’ wordt vaak geassocieerd met deze leeromgeving. De 
klassieke leeromgeving is zeer effectief voor initiatie in een vakgebied of ken-
nisdomein, maar is minder geschikt voor reflectie, patroonherkenning en het 
overdragen van impliciete kennis. In het licht van mijn generatiebenadering 
kan je het klassieke leermodel de nul-generatie noemen. Veel inzichten en 
praktijken die in de andere generaties aan de orde komen hebben verbindin-

Inleiding op deel 3: Veldonderzoek
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gen met deze klassieke leeromgeving. Toch is zij niet de basis. De 1e gene-
ratie heeft zich nadrukkelijk afgezet tegen deze vorm van leren. Voor leren 
samenwerken en het verbeteren van ‘tussenmenselijke verhoudingen’ is een 
leeromgeving nodig met meer aandacht voor de context, de sociale interactie 
en de motivatie van betrokkenen.

Hier-en-nu leeromgeving (eerste generatie)
In de hier-en-nu leeromgeving ligt de nadruk op sociaal leren en emotioneel 
leren. Deze praktijkgeoriënteerde leeromgeving is gebaseerd op een bureau-
studie naar historische leersituaties naar het verbeteren van tussenmense-
lijke verhoudingen. Ik ben op zoek gegaan naar trainingssituaties waarin 
aantoonbaar een relatie wordt gelegd tussen samenwerken van individuen 
en het ontwikkelen en veranderen van organisaties. De trainingsvormen van 
NTL en Tavistock en de theoretische onderbouwing daarvan, blijken een zeer 
experimenteel maar ook buitengewoon actueel karakter te hebben. De in-
vloed van de experimenten en trainingen die in de jaren na WO II zijn gedaan 
op het huidige na-ervaringsonderwijs1 zijn evident. Het zijn deze experimen-
ten en trainingssituaties die de basis vormen voor de leeromgevingen die ik 
in dit boek beschrijf. Het is de eerste generatie en ik noem deze de hier-en-nu 
leeromgeving. De naamgeving is ontleend aan de wijze waarop de verbinding 
met de praktijk wordt gezocht. Uitgangspunt is dat het gedrag gekoppeld 
aan eerdere situaties (ervaringen) ook in het hier en nu plaatsvindt. Door de 
verbinding te maken met het actuele gedrag en met de ervaring ontstaat een 
leermogelijkheid. De praktijk draag je in je. Het is dus niet meer nodig om te-
rug naar de werkvloer te gaan om leerinzichten in te oefenen of te beproeven. 
Deze 1e generatie is een radicale breuk met de klassieke leeromgeving waarin 
de overdracht van cognitieve kennis centraal staat. 

1 Na-ervaringsonderwijs is een term die tegenwoordig wordt gebruikt om leersettings te dui-
den waarin mensen professionaliseren door nieuwe inzichten aan bestaande ervaringen te 
verbinden.
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De duale leeromgeving
De tweede leeromgeving gaat over samenwerken in adviesopdrachten die 
gericht zijn op maatschappelijke vernieuwing. De casus was Bureau Anker, 
een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. Voor Anker is een 
leeromgeving ontwikkeld met de naam duale leeromgeving. In deze leer-
omgeving werd steeds heen en weer gependeld tussen de leersituatie en de 
werksituatie. De duale leeromgeving onderscheid zich onder meer van de 1e 
generatie door de rol die de werkpraktijk heeft in het leertraject. Hoofdstuk 6 
beschrijft deze leeromgeving en laat aan de hand van vraagstukken rondom 
veiligheid, leefbaarheid en maatschappelijke integratie zien waarom samen-
werken zo lastig en zo belangrijk is en onderzoekt hoe adviseurs daar beter 
mee om kunnen gaan.

De gekoppelde leeromgeving
De derde leeromgeving is een veldstudie naar samenwerken in Bloemenvei-
ling Giardini. In de veiling spelen vraagstukken die de grenzen van verschil-
lende units en vestigingen overschrijden en die noodzaken tot interdiscipli-
nair samenwerken. De leeromgeving die voor Giardini is ontwikkeld is de 3e 
generatie en kreeg de naam de gekoppelde leeromgeving. In deze casus wordt 
een tijdelijke leer-/ werk context gecreëerd. Hoofdstuk 7 gaat hier dieper op 
in en neemt je even mee naar de wereld van bloemen en planten.

De geïntegreerde leeromgeving
De vierde leeromgeving is een veldstudie naar samenwerken bij systeeminno-
vaties. De casus is InnovatieNetwerk, een organisatie die zich bezighoudt met 
grootschalige innovaties in de agrosector. Aan de hand van vraagstukken in 
de glastuinbouw, de veeteelt en de groene ruimte is de 4e generatie leeromge-
ving gemaakt naar aanleiding van de vraag hoe je systeeminnovaties realiseert 
en daarin samenwerkt met stakeholders en meedenkers. De leeromgeving die 
voor InnovatieNetwerk is ontwikkeld krijgt de naam geïntegreerde leeromge-
ving. Kenmerkend voor deze leeromgeving is dat leren en werken samenval-
len; er is dus geen afzonderlijke leersituatie meer. Om verschillende redenen 
is er voor gekozen om de methode van Guba en Lincoln (zie § 5.3.3) ook in de 
veldstudie zelf te gebruiken. 

De veldstudies betreffen de laatste drie typen leeromgevingen. Per veldstudie 
geef ik een schets van de betreffende organisatie en haar activiteiten. Dan 
volgt een toelichting op de leeromgeving die ik heb ontwikkeld. Ik beschrijf 
de vraag die aanleiding is geweest om een leeromgeving te maken, het design 
van de leeromgeving en de opbrengsten. Elke hoofdstuk sluit ik af met een 
evaluatie (zie voor een uitgebreidere toelichting: Het onderzoeksdesign, 
bijlage hoofdstuk 5).

Inleiding op deel 3: Veldonderzoek
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Leren samenwerken in maatschap
pelijke vernieuwingsvraagstukken

Dit hoofdstuk beschrijft een veldstudie van Bureau Anker. Bureau An-
ker is een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. In het bureau 
zijn adviseurs werkzaam die ieder hun eigen expertise hebben op een spe-
cifiek terrein. Er werken onder meer sociologen, criminologen, juristen, ex-
politiemensen en psychologen. De opdrachten die Bureau Anker krijgt zijn, 
bijvoorbeeld, het maken van wijkveiligheidsplannen, adviesopdrachten 
met betrekking tot mobiliteit, verslaving of agressie en geweld, een beleids-
onderzoek naar jeugdopvang of zorgvraagstukken. In deze vraagstukken 
zijn altijd meer partijen betrokken zoals overheidsorganisaties, belangen- 
organisaties, burgers, kennisinstellingen en private partijen. In de praktijk 
blijkt het lastig zijn om die partijen met elkaar te laten samenwerken. Het 
bureau heeft interdisciplinair samenwerken weliswaar in de missie staan, 
maar in de praktijk blijkt dat niet altijd even makkelijk tot stand te ko-
men. Ook binnen het bureau zelf werken adviseurs langs elkaar heen; het 
lukt vaak niet om gebruik te maken van elkaars kennis. Daarom wordt voor 
 Bureau Anker een leeromgeving ontwikkeld waarin interdisciplinair samen-
werken, zowel binnen het bureau als in de opdrachten, centraal staat.
Het hoofdstuk laat zien hoe de leeromgeving tot stand is gekomen en wat 
de werkzame en minder bruikbare bestanddelen zijn.

6.1  Veldstudie Adviesbureau Anker

6.1.1 Inleiding 
In het najaar van 2001 neemt Bureau Anker contact op met een opleidings-
instituut. Bureau Anker vraagt het opleidingsinstituut om een leerprogram-
ma te maken voor zijn senior adviseurs. Het bureau wil investeren in de pro-
fessionalisering van zijn medewerkers en geeft de volgende toelichting: “Onze 
adviseurs hebben moeite om allianties aan te gaan met externe partijen. Maar 
ook samenwerken tussen de verschillende disciplines binnen het bureau gaat niet 
vanzelf.” Het bureau vraagt om een leerprogramma waarin leren samenwer-
ken centraal staat en dat zich richt op procesmanagement. De veronderstel-
ling die het management van het bureau daarbij heeft, is dat samenwerken 

06
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beter zal gaan als adviseurs leren om minder vanuit de inhoud en meer vanuit 
een procesaanpak te werken. Naar aanleiding van deze vraag onderzoekt het 
opleidingsinstituut welke leervragen de adviseurs hebben en ontwikkelt voor 
hen een leeromgeving met leertrajecten op maat.

Leeromgeving en leertraject 

Een leeromgeving bestaat uit de samenhangende condities en fa-

ciliteiten die leren mogelijk maken in termen van plaats, context, 

aanbod, programma en toepassings- en oefenmogelijkheden. Een 

leertraject is de wijze waarop een individu of groep gebruik maakt 

van de leeromgeving. Een leeromgeving is het ‘bos’, een leertraject 

is ‘een route door het bos’. Soms biedt een leeromgeving slechts 

één route. Ín dit boek is sprake van leeromgevingen, waarin verschil-

lende routes/leertrajecten mogelijk zijn.

De vraag van Bureau Anker aan het opleidingsinstituut biedt een goede moge-
lijkheid voor een veldstudie naar leren samenwerken. In die veldstudie richt 
ik mij op de volgende vragen: Wat speelt er bij Bureau Anker? Hoe vertaal je 
dat in leervragen? Hoe maakje daar een leeromgeving voor? Hoe krijgt leren 
samenwerken daarin een plek? Bureau Anker is de eerste veldstudie in het 
onderzoek naar leren samenwerken bij veranderen en innoveren. In de veld-
studie heb ik een dubbelrol. Ik ben onderzoeker, maar ook één van de twee 
ontwikkelaars en begeleiders vanuit het opleidingsinstituut. 

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd: 
•  Paragraaf 6.1 (na deze inleiding) geeft een korte toelichting op het werkveld 

en de organisatie van Bureau Anker. 
•  Paragraaf 6.2 gaat dieper in op de dagelijkse praktijk van Bureau Anker. Ik 

beschrijf de problemen die adviseurs van Bureau Anker tegen komen in hun 
praktijk en licht deze toe aan de hand van enkele voorbeelden.

•  Paragraaf 6.3 beschrijft de fricties die de oorzaak zijn van de problemen. 
Vervolgens komt de vraag aan de orde: Is het mogelijk om deze fricties con-
structief in te zetten in plaats van ze als probleemmakers te zien? Ik maak 
daarbij gebruik van het activiteitensysteemmodel van Engeström. Om de 
vertaalslag te maken van een probleemdefinitie naar een kans voor vernieu-
wing, is een aantal acties nodig. Deze acties noem ik ‘mogelijke interventies’. 
Zij vormen een uitgangspunt voor de ontwikkeling van de leeromgeving.

•  Paragraaf 6.4 beschrijft het ontwerp van de leeromgeving die de leertrajec-
ten van deelnemers faciliteert. Dit ontwerp noem ik: ‘Duale leeromgeving’. 
Ik positioneer de duale leeromgeving als 2e generatie en laat zien waarin 
deze 2e generatie zich onderscheidt van haar voorganger, de 1e generatie, 
die in hoofdstuk 3 werd besproken. De paragraaf sluit af met de opbreng-
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sten van het leerprogramma. Het gaat daarbij specifiek om de opbrengsten 
die de adviseurs zelf noemen. Dat daar inzichten uit naar voren komen, die 
breder en algemener toepasbaar zijn, is een extra winstpunt.

•  De laatste paragraaf van dit hoofdstuk (§ 6.5) geeft een evaluatie van de 
leeromgeving. Ik sta stil bij de vraag wat wel en niet heeft gewerkt om aan 
de vraag van Bureau Anker te voldoen. Deze inzichten vormen de opmaat 
voor een nieuwe generatie. Het hoofdstuk sluit af met een korte samenvat-
ting. 

6.1.2 Het werkveld van het bureau
Verloederende buurten. Wegvallende verbanden. Toenemende onveiligheidsge-
voelens. Interculturele spanningen. Verharding van criminaliteit. Toenemend 
wantrouwen tussen overheid en burgers. Verjonging van daders. Stijgend ziekte-
verzuim door agressie op het werk. Jongeren en ouderen die elkaar niet meer 

‘verstaan’. Groepen die zich steeds meer in de steek gelaten voelen.

Bovenstaand citaat komt uit de brochure van Bureau Anker. Bureau Anker ad-
viseert overheden en maatschappelijke organisaties in de aanpak van proble-
men op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en maatschappelijke integratie. 
De opdrachtportefeuille van de organisatie is divers. Enkele voorbeelden van 
opdrachten zijn: Het ontwikkelen van beleid voor de aanpak van geweld en 
racisme, een onderzoek naar drugsgebruik in de koekbranche, het maken van 
een aanpak voor het naleven van regels voor veiligheid bij brand, het ontwik-
kelen van wijkveiligheidsplannen, het ontwikkelen van een meetinstrument 
en sancties voor zwartrijden, of het opzetten van een 24-uurs zorgstructuur 
voor dakloze drugsverslaafden. De opdrachten hebben altijd met meer aan-
dachtsgebieden en problemen te maken. Bij elke opdracht spelen verschillen-
de disciplines, organisaties en beleidsterreinen een rol. De contexten waarin 
de vraagstukken spelen, bepalen de aard van de vraagstukken en kennen een 
eigen dynamiek. Betrokken partijen hebben verschillende belangen. 

Bureau Anker: Kenmerken

Bureau Anker is een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. Klanten 

zijn overheden, nutsinstellingen en belangenorganisaties. Bureau Anker werd in 

1990 gevestigd in een middelgrote stad. Bureau Anker bestaat uit ruim dertig 

adviseurs en onderzoekers, waarvan ruim de helft senior is, een secretariaat van 

tien medewerkers en drie directeuren die samen het management vormen. In 

totaal werken er zo’n 45 mensen bij Bureau Anker. Ten tijde van het onderzoek 

lopen er tientallen opdrachten tegelijkertijd. Iedere adviseur is bij meer dan één 

opdracht betrokken. 
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6.1.3 De ambitie: Integraal werken
De opdrachten die Bureau Anker krijgt, overstijgen de grenzen van een enkele 
discipline, afdeling of organisatie. Daarom ziet Bureau Anker een integrale 
aanpak als een voorwaarde om vraagstukken bij de klant op te kunnen lossen. 
Het advies waar Anker mee komt, zal disciplineoverstijgend moeten zijn. 
Daarvoor is het nodig dat adviseurs met verschillende expertise met elkaar 
samenwerken. Zo kunnen zij samen een handelingsrichting bepalen die het 
niveau van deeloplossingen overstijgt (deeloplossingen zorgen doorgaans 
voor weer nieuwe problemen op andere plekken). De integrale aanpak geldt 
zowel horizontaal (verschillende organisaties binnen een gemeente), verticaal 
(gemeente, provincie, rijk) als diagonaal (verschillende afdelingen in een orga-
nisatie). Bureau Anker is ingericht volgens een unitstructuur, die integraal 
werken mogelijk maakt (zie onderstaande figuur).

Het idee van de unitstructuur is dat unitleiders bij iedere opdracht inventari-
seren, welke disciplines een rol spelen in het vraagstuk. Adviseurs uit verschil-
lende units kunnen in een projectteam de handen ineen slaan. Zo kan Bureau 
Anker een interdisciplinaire samenwerking garanderen en expertkennis rond-
om een inhoudelijk domein opbouwen en onderhouden. Juist in expertkennis 
van de adviseurs in verschillende domeinen, onderscheidt Bureau Anker zich 
van andere adviesbureaus. 

Bovenstaande voorstelling van zaken wijkt echter sterk af van de praktijk. Het 
loopt volgens de adviseurs allemaal niet zo gemakkelijk en soepel. Samen-

unit justitie en 
handhaving

projectteam

unit sociale
infrastructuur

unit jeugd

unit
minder-
heden

unit
alcohol en
drugs

unit
agressie en
geweld

unit lokaal
veiligheids-
beleid en
leefbaarheid

unit politie
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werken is weliswaar één van de kernwaarden van Bureau Anker, maar in de 
praktijk komt dat, zeggen de adviseurs, niet altijd goed van de grond. Er blijkt 
bij onderzoek door het opleidingsinstituut, een groot verschil te zijn tussen 
de ideeën die Bureau Anker heeft (de beleden theorie) en de uitgangspunten 
waarmee Bureau Anker in de praktijk werkt (de gebruikstheorie1). 
De beleden theorie die Bureau Anker heeft, is: Ons uitgangspunt is samenwer-
ken en integraal werken, de gebruikstheorie die Bureau Anker heeft is: Ons 
uitgangspunt is omzet halen en maken van klantrelaties. Bureau Anker heeft 
er zelfs een term voor: ‘Ak-en-bil’ (acquisitie en billabiliteit). De ambitie om 
integraal samen te werken vraagt om een investering in tijd en geld, die 
conflicteert met de druk om op korte termijn een hoge omzet te halen. De 
ambitie zal nooit gehaald worden. Voordat Bureau Anker de fricties waar het 
in de praktijk mee worstelt om kan zetten in constructieve samenwerkingen, 
houdt Bureau Anker op te bestaan. De leeractiviteiten vinden plaats anderhalf 
jaar vóór het faillissement. Op dat moment ging het financieel (nog) goed met 
het bureau. 

6.1.4  De vraag: Leerprogramma voor langs elkaar heen 
werkende adviseurs

De vraag om een leerprogramma komt van twee adviseurs van Bureau Anker. 
Zij geven aan dat professionalisering bij henzelf en de andere adviseurs nodig 
is. Hun redenering daarbij is: We moeten van een smal expertprofiel naar een 
breder profiel van procesbegeleider. Het management gaat akkoord met een 
leerprogramma vanuit de volgende motivering: “Bij groei en vooruitgang hoort 
dat je investeert in je medewerkers.(…) Een in-company leerprogramma past bij 
de maat die we ondertussen hebben en het succes van de organisatie”. Bureau 
Anker heeft geld en de adviseurs zijn gemotiveerd om aan een leerprogramma 
deel te nemen. De vraag naar een leerprogramma vanuit de adviseurs die bij 
het bureau werkzaam zijn, heeft echter weinig te maken met vooruitgang en 
succes. De initiatiefnemers spreken van gebrekkige samenwerking, van een 
expertfocus van het management en van een ontbrekende procesaanpak in 
hun werk. 

Wij (ontwikkelaars/begeleiders vanuit het opleidingsinstituut) beantwoorden 
de vraag naar een leerprogramma met het ontwerpen van een leeromgeving 
waarin verschillende leertrajecten mogelijk zijn. De leertrajecten zijn indivi-
duele, op maat gesneden leerwegen die alle hetzelfde doel hebben: Leren 
samenwerken bij non-routine vraagstukken. Maar voor het zover is, kijk ik 
wat er speelt bij Anker.

1 Zie voor een toelichting op espoused theory en theory in use hoofdstuk 4 §4.2.4.
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Bij een eerste verkenning naar leervragen van de adviseurs tref ik een groot 
verschil aan tussen het ideaalbeeld dat Bureau Anker koestert en de praktijk. 
Iedere adviseur werkt op zijn eigen manier. De vragen beginnen al in huis. 
Hoe geef je als adviesbureau vorm aan je eigen organisatie om te zorgen dat 
er daadwerkelijk optimale projectteams ontstaan? Hoe zorg je ervoor dat 
adviseurs elkaars kennis en expertise gaan gebruiken en zij daadwerkelijk 
interdisciplinair samenwerken? Maar ook in de adviesopdrachten is inter-
disciplinair samenwerken niet vanzelfsprekend. De  volgende paragraaf gaat 
dieper in op de problematiek die zowel binnen in het bureau als buiten in de 
opdrachten speelt.

6.2   Samenwerken in adviesopdrachten:  
De problematiek

6.2.1 Drie ontwikkelingen in het bureau
Er zijn drie ontwikkelingen in Bureau Anker gaande, die direct te maken 
hebben met de vraag naar een leerprogramma. Die ontwikkelingen zijn het 
gevolg van de groei en het succes van Bureau Anker: 
•  De eerste ontwikkeling betreft de verbreding op inhoud. Voorafgaande aan 

de groei is Bureau Anker lange tijd eenzijdig gericht op veiligheid. Met de 
groei van Bureau Anker verbreedt het zijn werkveld met een aantal aan-
dachtsgebieden. Naast veiligheid gaat het andere thema’s oppakken zoals 
leefbaarheid, maatschappelijke integratie, verslaving en jeugdzorg. Het 
gaat om actuele thema’s waar de kranten vol van staan en die aansluiten bij 
maatschappelijke trends. Bureau Anker zegt de thema’s, die nu alle tot het 
werkterrein behoren, interdisciplinair en integraal aan te pakken.

•  Een tweede ontwikkeling betreft de verbreding in aanpak. Het bureau ver-
richt onderzoek. Daarnaast wil Bureau Anker bevorderen dat de observaties 
en aanbevelingen die adviseurs doen in de praktijk gaan werken. Bureau 
Anker formuleert de ambitie om ‘het organiserend vermogen op te kweken 
bij de opdrachtgever en bij andere betrokken partijen in het werkveld’ om zo 
duurzame verandering tot stand te brengen. Om deze ambitie te realiseren 
is nieuwe kennis nodig. Dat vergt, volgens de initiatiefnemende adviseurs, 
een professionele procesmatige aanpak die gericht is op het maken van 
verbindingen tussen betrokken partijen en het uitwisselen van ervaringen 
over de wijze waarop je dat doet.

•  Een derde ontwikkeling betreft verandering van aanpak. Onderzoekers die 
op basis van hun onderzoekswerk onafhankelijke adviezen leveren aan 
het klantsysteem - dat vervolgens die adviezen zelf implementeert - zullen 
voortaan helpen de implementatie te realiseren. De ervaring leert dat de 
kans op succes daarmee groter wordt. Dat betekent een grote verandering 
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voor de adviseurs: Zij zullen nu zelf meewerken aan veranderingen van 
organisaties en managers daarin ondersteunen.

Deze drie ontwikkelingen onderbouwen de leervraag naar interdisciplinair 
samenwerken, maar laten nog niet zien wat er mis gaat of juist wel goed 
loopt. De verkenning die het opleidingsinstituut samen met de adviseurs 
heeft gedaan om hier meer zicht hierop te krijgen, geeft het volgende beeld: 
De problematiek van samenwerken bij non routine vraagstukken speelt 
zowel intern als extern. Intern gaat het om de wijze waarop de adviseurs de 
opdrachten disciplinair duiden, waarop zij invalshoeken kiezen en waarop zij 
 projectteams samenstellen. Extern gaat het om de manier waarop zij andere 
partijen betrekken. In de gesprekken met adviseurs van Bureau Anker wordt 
zichtbaar met welke problemen de adviseurs worstelen. 

6.2.2 Problemen
De adviseurs noemen zaken waar zij in hun dagelijkse praktijk tegen aan 
lopen ‘problemen’. Problemen zijn situaties die zij als lastig of ongewenst 
ervaren of die hen belemmeren in hun activiteiten. Uit deze ‘problemen’ zijn 
vijf clusters gedestilleerd. De clusters zijn categorieën van soorten problemen 
die ik aan de hand van voorbeelden hieronder toelicht. De systematische 
analyse van clusters is een reconstructie achteraf. De data zijn ontleend aan 
interviews en documentstudies. 

Te grote focus op vakkennis en te kleine focus op handelingscompetenties
In meerdere gesprekken brengen adviseurs naar voren dat de eenzijdige 
focus op expertkennis en de kennisdomeinen (zoals criminaliteit, recht, 
bestuurskunde) waarlangs Bureau Anker de units heeft georganiseerd, niet 
bijdragen aan een integrale aanpak. In de praktijk missen adviseurs de ken-
nis en expertise van de disciplines die buiten het blikveld van Bureau Anker 
liggen. Bijvoorbeeld kennis over gedrag, creatief denken, veranderkunde of 
procesmanagement. Het lukt dan vaak niet om een probleem structureel aan 
te pakken.

Voorbeeld: Bureau Anker krijgt een opdracht voor onderzoek naar drugs-
gebruik in de koekbranche en de visbranche. Opdrachtgevers zijn twee 
gemeenten. De gemeenten zijn in het nieuws gekomen vanwege veelvuldig 
gebruik van coke en speed onder jongeren die werken in de koekbranche 
of de visbranche. De twee gemeenten willen vastgesteld hebben hoe het 
nu echt zit. Bureau Anker krijgt de opdracht om de aard en de omvang van 
het drugsgebruik in beeld te brengen, van zowel hard drugs, soft drugs, 
 alcohol, maar ook gokken. De gemeenten vragen om een analyse met aan-
bevelingen, waarmee de problemen aangepakt kunnen worden. Bureau 
Anker krijgt niet alleen te maken met het vraagstuk van drugsgebruik 
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onder jongeren, maar ook met de hoge werkloosheid in de regio, de 
economische toestand van de branches, de christelijke signatuur van de 
lokale gemeenschappen en het slechte zelfbeeld van de jongeren. Om 
kennis rondom het vraagstuk naar drugsgebruik te vertalen naar oplos-
singen en adviezen is kennis nodig op aanverwante vraagstukken en op de 
wijze waarop je een veranderproces op gang brengt binnen de gemeenten, 
zodanig dat aanverwante vraagstukken onder de aandacht blijven. Die 
kennis missen de adviseurs. Het advies waar de adviseurs mee komen is 
een expertrapport, waarin het drugsgebruik in beeld is gebracht en de 
samenhangende vraagstukken worden genoemd. Een veranderproces bren-
gen zij echter niet op gang.

… “Bureau Anker is heel vaak leverancier van expertkennis op een spe-
cifiek vraagstuk(…) we komen vaak niet verder dan leverancier. We 
worden ingekocht voor een notitie of onderzoek en daarna is het con-
tact weer verbroken. Bureau Anker neemt heel weinig de positie in 
van: Wij zijn een externe partner die een tijdje in dat proces mee gaat 
lopen. Daar hebben we de kennis niet voor.”…

Lastig om collega’s te betrekken
Adviseurs geven aan, er nauwelijks zicht op te hebben waar collega’s mee 
bezig zijn. Zij hebben geen beeld van de competenties van collega’s. Mogelijke 
samenwerkingen herkennen ze niet. Het lukt niet om samenwerkingen aan te 
gaan. Een uitwisseling van kennis en inzichten, waarmee informatie ontstaat 
waarop adviseurs elkaars samenwerking kunnen zoeken, ontbreekt. 

Voorbeeld: In opdracht van de gemeente A krijgt Bureau Anker het 
probleem voorgelegd van twee gangs die elkaar de hersens inslaan en de 
gemeente terroriseren: Een groep van Marokkaanse jongeren en een groep 
van extreem rechtse jongeren. Een van de adviseurs schetst de situatie:

…“Nou die extreem rechtse jongeren zijn aardig close met elkaar. Zo’n stuk of 
vijftien op brommertjes die rijden door het dorp en slaan alles in elkaar wat er 
anders uit ziet. Die Marokkaanse jongeren zijn veel meer gemêleerd, maar zijn 
veel sneller te rekruteren vanuit de omgeving door mobiel telefoongebruik. Dus 
als het uit de hand loopt, dan bellen ze tot in Amsterdam vrienden op die dan 
komen helpen. (...) Eén van die dingen die we duidelijk hebben gekregen, is dat 
het groepsdenken anders in elkaar zit dan dat men vaak denkt; dat er welis-
waar een harde kern is, maar dat het er juist om gaat dat die groep meelopers 
groter wordt. Dat leidt tot spanningen en toename van geweld. Je ziet dat 
potentiële leden van beide groepen gedwongen worden om te kiezen: “Of je 
bent bij ons of je bent bij die ander.”... In de opdracht spelen verschillende 
overheidsinstellingen een rol waaronder politie, jeugdzorg en scholen. 
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Ook de bedrijven waar de jongeren werken, de geloofsgemeenschappen 
en de eigen families zijn betrokken bij het probleem. Daarnaast heeft de 
 gemeente te maken met angst in de samenleving voor geweld en racisme 
en het onvermogen een adequaat antwoord te formuleren. Vanuit die 
context gaat Bureau Anker aan de slag om beweging te krijgen in het 
vraagstuk. Het vraagstuk komt terecht bij de unit agressie en geweld. Bij 
de analyse komen ook alle andere units in beeld. Het vraagstuk gaat zowel 
over minderheden, jeugd, lokale veiligheid, alcohol en drugs en justitie. 
Er is geen contact met de andere units over het vraagstuk. De adviseurs 
hebben geen toegang tot de kennis en inzichten die bij de andere units 
aanwezig is. Daarmee laten ze een potentieel aan kennis liggen.

… “Ik heb geen idee waar anderen mee bezig zijn, laat staan wat ze 
kunnen.”…

… “Alle expertise loopt steeds weg en er is geen systeem om dat vast te 
houden.”…

… “De collega’s doen maar wat, net wat in hun eigen kraam te pas 
komt.”…

Moeizame relaties met externe partijen
Adviseurs geven aan dat zij het lastig vinden om partijen te betrekken die 
een ander belang hebben en deze actief mee te krijgen in het project. Andere 
opvattingen, andere prioriteiten en andere oplossingen kunnen een project 
doen mislukken.

Voorbeeld: Bureau Anker krijgt van een grote gemeente de opdracht tot het 
ontwikkelen van zes wijkveiligheidsplannen en een overkoepelend plan 
voor alle deelgemeenten, om problemen die in de wijken spelen, aan te 
kunnen pakken. In de wijken is de werkloosheid hoog en de criminaliteit 
en het drugsgebruik groot. Bewoners ervaren veel overlast. Jeugdwelzijn 
verschilt sterk van mening met de politie over de aanpak van hangjonge-
ren. Scholen weten geen oplossingen meer en kampen met imagoproble-
men. In winkelcentra voelen ouderen zich niet meer veilig. De busonder-
neming beraadt zich op maatregelen. Per wijk en per partij verschillen 
de ideeën over mogelijke aanpakken. De opdracht vraagt volgens Bureau 
 Anker een aanpak op bestuurlijk niveau, tegelijkertijd acht Bureau Anker 
het van belang, om contact te krijgen met genoemde partijen. Het gaat 
hier, zegt zij, over samenwerken op verschillende niveaus: Goed zicht 
krijgen in de vraagstukken, schakelen tussen bestuurlijke lagen (wijk, 
deelgemeente, gemeente) en zorgen voor verbindingen tussen betrok-
ken instanties de buurtbewoners en de bestuurders. Het lukt niet om de 
samenwerking goed van de grond te krijgen. De verschillende partijen en 
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werkgroepen van de verschillende wijken werken niet mee. Bureau Anker 
komt steeds voor gesloten deuren. Achteraf concluderen de adviseurs dat ze 
het niet goed hebben aangepakt, maar hoe het wel moet, blijft een vraag.

… “Dat is een traject waarvan ik denk, dat hebben we niet helemaal 
handig aangepakt, geen van de partijen werkten mee.”…

… “Het bleek heel lastig om de werkgroepen van de wijken mee te krij-
gen.”…

… “We maakten een probleemprioritering vanuit lokale veiligheid en 
leefbaarheid en dat stuitte op verzet.”…

… “Iedereen vond wat anders; de politie, sociaal cultureel werk, verte-
genwoordigers van bewonersorganisaties.”…

… “Ieder partij heeft een eigen werkplan en een eigen cyclus.”…
… “Wat in ieder geval heel lastig bleek was …dat we begonnen van on-

derop, op wijkniveau eigenlijk (…) en daarna gingen we kijken of dat 
deelgemeentelijk aan elkaar te breien was (…) dat ging gewoon niet 
lekker.”…

Ontevreden over resultaten
Het lukt de adviseurs vaak niet om de vinger op de zere plek te leggen en te 
zien wat er werkelijk speelt in de opdrachten waar zij aan werken. Dit leidt tot 
onbevredigende resultaten. De rapporten die de adviseurs schrijven raken de 
kern van het vraagstuk niet. 

Voorbeeld: Naar aanleiding van de rampen in Enschede en Volendam krijgt 
Bureau Anker de opdracht om voor een grote gemeente een advies te 
schrijven over veiligheid. De vraag is hoe regels met betrekking tot veilig-
heid door bedrijven kunnen worden nageleefd. Naast de bedrijven spelen 
in het naleven van regels de milieudienst, bouw- en woningtoezicht, poli-
tie en de brandweer een rol. In de praktijk blijkt dat iedere partij een eigen 
agenda heeft. Bouw- & woningtoezicht wil bijvoorbeeld niet met bureau 
Anker meedenken over veiligheid, omdat het eigen oplossingen, plannen 
en ideeën heeft, die het met deze opdracht in het gedrang ziet komen. De 
verschillende belangen, de veelheid aan betrokken partijen en de diverse 
invalshoeken maken de opdracht zo complex, dat er nauwelijks enige 
samenwerking van de grond komt. Het lukt de adviseurs niet om zicht te 
krijgen op wat er werkelijk speelt. De opdracht resulteert in een rapport 
waar de adviseurs zelf ontevreden over zijn. 

… “Het lukte ons niet om tot een uitwisseling te komen, de agenda’s op 
tafel te krijgen en bouw en woningtoezicht bij het project te betrek-
ken. We kregen geen zicht op wat er werkelijk speelde.”…
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… “Je merkte dat ze allemaal erg op een bepaald onderwerp zaten, wat 
er niet uit gekomen was op basis van de bronnen.”…

…  “Nou ja, ik vond het allemaal een heel slecht proces hoe dat is gegaan 
en het moest allemaal heel snel.”…

Unitstructuur werkt belemmerend
De adviseurs ervaren het werken in units als belemmering voor samenwer-
king in plaats van hulpmiddel om samenwerking te bevorderen, waar de 
unitstructuur voor is bedoeld. De unitstructuur stimuleert adviseurs niet om 
met adviseurs uit andere units aan de slag te gaan. In de praktijk blijkt het 
lastig te zijn om projectteams samen te stellen en goed gebruik te maken van 
elkaars competenties. 

… “En als die structuur dan eenmaal zo is dat het via units en unithoof-
den loopt, dan wil ik niet een van onze directeuren aan mijn tafel 
hebben van: “Ik heb een offerteaanvraag en aan wie zullen we die 
eens gaan geven”. Dat wil ik dan niet. Ik heb ook last van mijzelf, 
omdat ik met ‘Jeugd’ direct op de barricade spring en dan hoor ik 
namen vallen die daar dan in betrokken worden en dan denk ik: Flik-
ker op, weet je wel.”… 

… “Iedereen zit in zijn eigen hok en eigenlijk steeds meer ja.”…
… “Ik nam de telefoon aan. Dat ging over wijzigingen in wegen en ver-

keerswet. Ik gaf dat aan H., omdat het niet mijn expertise was, maar 
goed het moest wel heel snel. H. zegt, er is verder niemand dus dat 
kun jij wel doen. Ik zeg, maar wegen en verkeersnetten … H. zegt 
je hebt toch net je rijbewijs gehaald? Dan weet jij er waarschijnlijk 
meer van dan iedereen hier in huis. Goed daarmee ben ik aan de slag 
gegaan. Daarna is die opdracht drie keer op het bord van een ander 
terechtgekomen.”… 

In bovenstaande situaties gaat het voor een groot deel om samenwerken of 
aspecten daarvan. Het beeld dat het opleidingsinstituut bij een eerste verken-
ning krijgt, is het volgende. Bureau Anker levert zodanig outputs, dat die bij 
klantsystemen tot resultaten leiden op basis waarvan reputatiegroei ontstaat. 
Dat leidt weer tot nieuwe opdrachten. Dat is de businessgame. Nu blijkt dat 
de resultaten er niet zijn in termen van integrale aanpakken voor complexe 
problemen omdat de resultaten monodisciplinair zijn. Integraliteit is er niet 
en dat heeft te maken met ontbreken van interne samenwerking. Dit leidt 
in de ogen van de adviseurs tot problemen. Ik gebruik het activiteitensys-
teemmodel van Engeström om onder die problemen te kijken, dus voorbij 
de perceptie en verwoording van de actoren, om na te gaan of we in plaats 
van problemen kansen kunnen beredeneren. Die kansen kunnen worden 
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ingebracht in het werksysteem met het doel om te komen tot verandering van 
percepties en daarna tot verandering van handelen. 

6.3   Fricties: Probleemmakers of kans voor 
vernieuwing?

6.3.1  Kijken naar problemen met het activiteiten
systeemmodel

Bovenstaande voorbeelden laten zien dat problemen vaak gaan over verschil-
len in belangen en opvattingen tussen partijen. Maar zijn verschillen altijd 
een probleem? Of kun je verschillen ook zien als kans voor vernieuwing? Deze 
paragraaf kijkt naar verschillen en hoe die leiden tot problemen. De term die 
ik daarvoor gebruik is frictie. Een frictie heb ik gedefinieerd als een ontmoe-
ting van verschillen (zie hoofdstuk 4). 
Om verschillen in beeld te krijgen, gebruik ik het activiteitensysteemmodel 
van Engeström. Mijn redenering en uitgangspunt daarbij is dat verschillen 
constructief kunnen bijdragen aan een verandering of innovatie. Bovenstaan-
de voorbeelden laten zien dat adviseurs verschillen als lastig of onwenselijk 
ervaren. Hoe kun je, als adviseur, nu zorgen dat fricties geen problemen wor-
den? De mogelijke acties die kunnen helpen om problemen terug te brengen 
naar fricties en die vervolgens te vertalen in constructieve elementen, noem 
ik interventies. 

Vaak is het niet helder welke fricties er spelen. De betrokken partijen ervaren 
dat het niet goed gaat of dat een samenwerking niet van de grond komt. Als 
zij zich afvragen waar dit door komt, komen problemen in beeld, zoals ik 
eerder beschreef. Daarmee is nog niet duidelijk hoe die problemen zijn ont-
staan. Door op zoek te gaan naar fricties krijg je meer zicht op de herkomst 
van problemen. Het activiteitensysteemmodel van Engeström kan daarbij 
helpen. Aan de hand van een aantal factoren brengt het model in beeld wat 
een activiteit eigenlijk is en hoe daarin verschillen kunnen voor komen. Het 
activiteitensysteemmodel van Engeström heb ik uitvoeriger besproken in het 
conceptenhoofdstuk (hoofdstuk 4). In onderstaande box staat het model nog 
eens beknopt toegelicht.

Toelichting activiteitensysteemmodel van Engeström 

Het activiteitensysteemmodel van Yrjö Engeström helpt om fricties te detecte-

ren. Het model gaat uit van zes factoren. De nummers van de factoren corres-

ponderen met de nummers in het figuur: Er is een binnendriehoek (1, 2, 3: De 

kernfactoren) en een buitendriehoek (4, 5, 6: De intermediërende factoren)
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1. De actor: Hij die handelt.

2. De uitkomst: Resultaat van de activiteit.

3.  Betrokken partijen: Organisaties, opdrachtgever, andere adviseurs en 

collega’s.

4.  Concepten en instrumenten: Deze bepalen hoe een actor een activiteit 

uitvoert.

5.  Regels, speelveld: Gaat over cultuur, wet en regelgeving, opvattingen, 

denkbeelden en sociale infrastructuur.

6.  De rol/taakverdeling: Wie doet wat en met wie. 

Het model gaat uit van relaties tussen de zes factoren. Deze relaties worden 

weergegeven door de lijnen, die met elkaar het figuur vormen. De binnenste 

driehoek bestaat uit de actor (adviseur), de betrokken partijen en de uitkomst 

ofwel het resultaat van de activiteit. De punten van de buitenste driehoek laten 

de factoren zien, die van invloed zijn op de activiteit. Engeström noemt die fac-

toren: Intermediërende artefacten. Dat zijn de concepten en instrumenten (die 

de aanpak bepalen), het speelveld (context) en de wijze waarop rollen en taken 

worden verdeeld. Fricties kunnen zich voordoen op een van deze punten van 

beide driehoeken, maar ook tussen de punten. Door factoren te onderzoeken en 

te kijken naar relaties tussen factoren, komen fricties in beeld. Fricties ontstaan 

wanneer factoren niet naadloos op de activiteit of op elkaar aansluiten of wan-

neer factoren elkaar tegenspreken of elkaar ondermijnen. Fricties leiden vaak tot 

ongewenste situaties en problemen. Als er problemen zijn, moet je dus terug 

naar de factoren en hun onderlinge relaties. 

Met dit model zijn de activiteiten van Bureau Anker als volgt in beeld 
gebracht: De adviseur (1. Actor) werkt aan een veranderopdracht of een in-
novatie. Hij wil tot een advies komen waarmee veranderingen of innovaties 
op gang worden gebracht (2. Uitkomst). Hij werkt samen met andere partijen. 

4. concepten/instumenten

activiteit

6. rol/taakverdeling5. regels/speelveld

3.
betrokken partijen

2. uitkomst1. actor
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Andere partijen zijn collega-adviseurs, vertegenwoordigers van externe 
partijen, zoals overheden, belangengroepen, bedrijven, kennisinstellingen en 
burgers (3. Betrokken partijen). Hij maakt een voorstel en een aanpak met 
behulp van concepten en instrumenten (4. Concepten en instrumenten). Met 
de andere partijen werkt hij aan dat voorstel (activiteit) binnen een speelveld. 
Zij krijgen in dit speelveld te maken met een context van geschreven en 
ongeschreven regels, normen, wetgeving, sociale infrastructuur, culturen (5. 
Regels en speelveld). Bovendien krijgt hij te maken met roldeling en taakver-
deling (6. Taakverdeling). Onderstaande figuur brengt de factoren van Bureau 
Anker in samenhang tot elkaar in beeld.

Na het vaststellen van de factoren kijk ik hoe deze met elkaar samenhangen 
en welke dynamiek er speelt tussen de factoren; tot welke fricties zijn de 
problemen te herleiden? 

6.3.2 Fricties zien als mogelijkheden 
Onderstaande paragrafen beschrijven de fricties tussen de factoren van 
Bureau Anker die in de praktijk leiden tot problemen. Ik laat zien dat, door 
anders naar fricties te kijken, geen problemen maar kansen voor vernieuwing 
ontstaan. Ik ga op zoek naar kansen, in plaats van te focussen op de proble-
men die fricties veroorzaken. Een belangrijke notie daarbij is dat de relatie 
tussen frictie en probleem niet één op één is. Vaak zijn er meer problemen te 
herleiden op één of meer fricties en/of zijn er meer fricties van invloed op één 
of meer problemen. Onderstaande beschrijvingen van de fricties maken dit 
duidelijk. Steeds licht ik een frictie toe en geef daarbij aan tot welke proble-
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men de frictie leidt. Vervolgens onderzoek ik hoe deze frictie constructief kan 
bijdragen aan de praktijk van de adviseurs en ga op zoek naar kansen voor 
vernieuwing. Het terug brengen van problemen tot fricties en vanuit fricties 
op zoek gaan naar kansen voor vernieuwing noem ik ‘mogelijke interventies’. 
Hieronder zijn fricties en interventies puntsgewijs toegelicht.

Frictie 1. Verschil tussen mogelijke en wenselijke aanpak
Frictie De kennis waarmee adviseurs een vraagstuk oppakken, is niet altijd 
toegesneden op de veranderopdracht. Dit komt omdat Bureau Anker werkt 
met adviseurs die diepgaande kennis op een specifiek terrein hebben. Het 
zijn specialisten. Daar selecteren opdrachtgevers hen op. Tegelijkertijd is het 
nodig dat de adviseurs hun specialistische kennis inbedden in de bredere 
context van het verandervraagstuk. Daar is eerder brede dan diepe kennis 
voor nodig. De frictie is: De smalle diepe kennis van de adviseur (de mogelijke 
of beschikbare aanpak) sluit niet goed aan op een aanpak die vaak kennis van 
meerdere disciplines vraagt (de wenselijke of noodzakelijke aanpak). Daaren-
tegen is het juist deze expertkennis waarop opdrachtgevers met de adviseurs 
in zee gaan. 

Frictie 1: De smalle diepe kennis van de adviseur sluit niet goed aan op een aanpak 

die vaak kennis van meer disciplines vraagt.

Interventie De voorgestelde interventie is: Professionaliseren van de advi-
seur, specifiek gericht op het leren optrommelen van hulptroepen en leren an-
dere disciplines erbij te halen. De interventie is gericht op het scherp houden 
van het expertprofiel (want daarin onderscheidt het bureau zich van andere 
bureaus) en het verwerven van andere nodige competenties door middel van 
samenwerken. 

verandering
    (uitkomst)

gewenste aanpak
(concepten / instrumenten)

aanpak adviseur
            (actor)

FRICTIE 1

heeft invloed op

heeft invloed op
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Frictie 2. Actoren hebben verschillende visies op veranderen
Frictie De frictie is: De visies op de veranderaanpak van de adviseur en die 
van de betrokken partijen verschillen. Betrokken partijen zijn de actoren die 
in het vraagstuk een rol spelen of zouden moeten spelen. Neem het voor-
beeld van de ontwikkeling van wijkveiligheidsplannen. Naast de gemeente 
(opdrachtgever), zijn ook politie, buurtorganisaties en scholen betrokken. Die 
kunnen elk een andere visie op het vraagstuk hebben. 

Frictie 2: De visie van de adviseur en de verschillende visies van andere betrokken 

partijen botsen.

Interventie Een mogelijke interventie is: De adviseur leren hoe hij in een 
adviesproces verschillende visies naast elkaar kan laten bestaan. Daarvoor is 
het noodzakelijk dat de adviseur andere partijen leert betrekken, die het 
vraagstuk vanuit een andere hoek belichten. Daarnaast is het belangrijk dat 
de adviseurs en Bureau Anker onafhankelijkheid als kerncompetentie gaan 
zien. Onafhankelijk betekent dat een adviseur niet aan de leiband van zijn 
opdrachtgever loopt. Hij kijkt verder dan de oplossing die de klant zelf voor 
ogen heeft en betrekt de ideeën en opvattingen van andere partijen in zijn 
advies. 

Frictie 3. Verschil tussen ideeën over integrale aanpak en de werkelijke praktijk
Frictie De derde frictie gaat over dat wat Bureau Anker zegt te doen en wat 
adviseurs in werkelijkheid doen. Bureau Anker zegt: Interdisciplinair samen-
werken is onze kerncompetentie. In de praktijk gebeurt dat echter nauwelijks. 
Het idee van projectteams die worden samengesteld vanuit de units is een 
voorstelling die niet overeenkomt met de dagelijkse praktijk. De units blijken 
eilanden te zijn. Dit heeft te maken met de uitgangspunten die de dagelijkse 
gang van zaken bepalen. De structurering in units om tot een interdiscipli-

verandering 
       (uitkomst)

visies andere spelers 
(betrokken partijen)

visie adviseur
        (actor)

FRICTIE 2
heeft invloed op

heeft invloed op
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naire aanpak te komen, wordt niet ingegeven door een inhoudelijke nood-
zaak maar door een economisch motief. De focus van het management (en 
daarmee van de adviseurs) is primair gericht op acquisitie en billabiliteit. Het 
management ervaart samenwerken daarin juist als lastig en vertragend. 

Frictie 3: Verschil tussen ideeën over integrale aanpak en werkelijke praktijk die 

bestaat uit onsamenhangende lokale praktijken.

Interventie Een mogelijke interventie is het zichtbaar maken van drijfveren 
die samenwerken tegenhouden (acquisitie en billabiliteit), leren op welke wijze 
partijen erbij te betrekken zijn, zodat er optimale werkverdeling en samen-
werking tussen verschillende disciplines kan ontstaan en leren investeren in 
de langere termijn.

Frictie 4. Verschil tussen ambities en condities
Frictie Deze frictie is een variant op de vorige frictie, maar legt een ander 
accent. Bureau Anker geeft aan bepaalde ambities te hebben, zoals interdisci-
plinair samenwerken en een integrale aanpak. De condities die Bureau Anker 
biedt om de adviseurs hun werk te laten doen, conflicteren echter met die 
ambitie. Het gevolg is dat er een frictie ontstaat tussen de adviseur, die de 
ambitie omarmt, en Bureau Anker, dat geen condities biedt om de ambitie 
waar te maken. Dat heeft te maken met de defensieve routines van Bureau 
Anker en de aannames waarop die routines berusten. Een voorbeeld van een 
routine is: Zoveel mogelijk winst halen op een korte termijn. De aanname 
daarbij is: Om succesvol te zijn moeten acquisitie en billabiliteit de kern 
vormen van onze activiteiten. Een tweede voorbeeld van een routine is: Een 
adviseur heeft vooral vakkennis in huis om de klant van een goed advies te 
voorzien. De aanname daarbij is: Een adviestraject draait om expertkennis. 
Een derde voorbeeld van een routine is: Interdisciplinair samenwerken is 

verandering (uitkomst)

onsamenhangende 
praktijken (taakverdeling)

integrale ideeën
(betrokken partijen)

FRICTIE 3

heeft invloed op

heeft invloed op
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het benoemen van verschillende disciplines en units. De aanname daarbij is: 
Samenwerken is een structureringsvraag. 

Frictie 4: Verschil tussen ambities en condities.

Interventie Een mogelijke interventie is: Onderzoeken van de routines en de 
aannames en zorgen, zodat Bureau Anker de condities kan creëren die bij de 
ambitie passen.

Frictie 5. Belangen van actoren verschillen
Frictie De vijfde frictie speelt tussen adviseurs en mogelijke interne en 
externe partners. Er is een verschil in het belang van de adviseur en de be-
langen van partners waarmee de adviseurs samenwerken of zouden moeten 

Frictie 5: Belangen van actoren verschillen. 

verandering 
    (uitkomst)

condities 
(regels/speelveld)

ambitie adviseur
           (actor)

FRICTIE 4

heeft invloed op

heeft invloed op

verandering (uitkomst)

belang organisatie
(taakverdeling)

belangen actoren
(betrokken partijen)

FRICTIE 5

heeft invloed op

heeft invloed op
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samenwerken of de adviseurs herkennen het belang van samenwerken tussen 
verschillende partijen niet. In het eerste geval komt het contact met andere 
partijen wel tot stand, maar de samenwerking niet. In het tweede geval wer-
ken adviseurs en andere partijen langs elkaar heen.

Interventie De voorgestelde interventie is tweeledig. Om het belang van 
samenwerken te herkennen (intern) is het noodzakelijk om de structuur te 
veranderen of anders in te bedden, zodat er een uitwisseling tussen discipli-
nes gaat ontstaan. Om het verschil in belang door verschillende partijen te 
leren onderkennen en te herkennen is een derde activiteit nodig. Met een 
dergelijke derde activiteit kan een gemeenschappelijk belang worden gedefi-
nieerd. Daarmee komen lopende activiteiten in een ander perspectief te staan. 
In de casus was zo’n derde activiteit de ontwikkeling van een guesthouse, een 
ontmoetingsplek voor interne adviseurs en externe relaties.

Frictie 6. Verschil tussen kennis adviseur en bestaande kennis
Frictie De zesde frictie betreft de moeizame interne samenwerking. Bureau 
Anker zegt een interdisciplinaire aanpak voor te staan door kennis en ver-
schillende professionele achtergronden van de adviseurs op elkaar te betrek-
ken en elkaars competenties in te zetten in adviesopdrachten. In de praktijk 
gebeurt dat niet. Adviseurs kennen elkaars competenties niet en weten niet 
hoe zij kennis kunnen delen en uitwisselen en hoe zij elkaar kunnen betrek-
ken in hun opdrachten. In de praktijk werken ze langs elkaar heen en komen 
ze elkaar niet tegen.

Frictie 6: Verschil tussen kennis adviseur en bestaande kennis.

Interventie De voorgestelde interventie is: Het organiseren van condities voor 
kennisuitwisseling en faciliteiten om kennis te ontsluiten en te documenteren.
De fricties die hier zijn beschreven, doen zich in de praktijk voor als een 

verandering 
      (uitkomst)

beschikbare bestaande kennis
bij anderen (betrokken partijen)

kennis adviseur
           (actor)

FRICTIE 6
heeft invloed op

heeft invloed op
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vraagstuk dat als volgt gedefinieerd kan worden: Bureau Anker maakt de 
ambitie niet waar om de outputs te leveren die het toezegt. Dat heeft onder 
meer te maken met de optelsom van een beperkt aantal smalle expertises 
en het ontbreken van handelingscompetenties en veranderkundige compe-
tenties, maar heeft ook te maken met langs elkaar heen werkende adviseurs 
of een structuur die niet ondersteunend is. Genoemde fricties en mogelijke 
interventies bieden met elkaar een vertrekpunt voor de ontwikkeling van een 
leeromgeving. De adviseurs hebben een leeromgeving nodig waarin zij:
• Vaardigheden van samenwerken leren, zoals:

- Andere disciplines erbij halen en hulptroepen optrommelen.
- Met verschillende visies werken.
- Een ontmoetingsplek creëren voor kennisuitwisseling .
-  Leren ontsluiten en documenteren van aanwezige en bestaande 

kennis.
• Hun eigen handelen leren onderzoeken door:

- Onafhankelijkheid als kerncompetentie leren zien.
- Onderzoeken aannames en routines.
- Creëren van een ondersteunende structuur.

• Anders naar adviesvragen leren kijken door:
- Procesmatig werken.
-  Langere termijn perspectief en investeren in plaats van focus. 

billabiliteit en acquisitie.
De volgende paragraaf beschrijft de leeromgeving die is ontwikkeld vanuit 
deze bouwstenen. Deze bouwstenen zijn voortgekomen uit de fricties en 
mogelijke interventies die hierboven zijn beschreven. 

6.4  Een duale leeromgeving: De 2e generatie

6.4.1 Reconstructie van de leeromgeving
Uitgangspunt voor een leeromgeving voor Bureau Anker is het verbinden 
van inzichten uit procesmanagement, de bestuurskunde, de communicatie-
kunde en de veranderkunde aan eigen ervaringen en bestaande praktijk-
voorbeelden. Het leerprogramma heeft het karakter van een gezamenlijk 
leer- en onderzoeksproces. Aan het programma nemen senioradviseurs uit de 
verschillende units deel. Vaak hebben zij naast de rol van adviseur ook de rol 
van unitleider. Het opleidingsinstituut besluit, in overleg met Bureau Anker, 
om de groep klein te houden (de werking van de kleine groep), maar groot 
genoeg om voldoende variëteit en een goede vertegenwoordiging vanuit de 
verschillende units te hebben. De groep bestaat uit acht deelnemers. Ik ben 
begeleider (leermanager) en ontwikkel een leeromgeving waarin ik samen 
met deelnemers het leerprogramma vorm geef. Ik bewaak de rode draad. 
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Daarnaast ondersteun ik de individuele leertrajecten van deelnemers. Mijn 
rol is om naast begeleiding ook inhoudelijke kennis te leveren en feedback te 
geven op verandervraagstukken en interventies. Ik ben aanspreekpunt voor 
het management en draag zorg voor het contracteren met de organisatie 
en de deelnemers. Voor de toelichting op het ontwerp heb ik hieronder een 
reconstructie gemaakt van de feitelijke gebeurtenissen. Ik maak daarin de 
ontwikkeling van de leeromgeving zichtbaar.

Reconstructie van de leeromgeving bij Bureau Anker

Najaar 2001 Advies Bureau Anker neemt contact op met een opleidingsinstituut 

met de vraag om een leerprogramma. Bureau Anker en het opleidingsinstituut 

voeren enkele gesprekken. Het opleidingsinstituut onderzoekt daarin, wat er 

speelt bij de adviseurs, in de organisatie en in de omgeving van de organisatie. 

Het opleidingsinstituut maakt een concept programma. Het adviesbureau gaat 

akkoord. In het programma hebben de onderwerpen processturing, samenwer-

king en kennisuitwisseling een nadrukkelijke plek. Het programma moet leiden 

tot een collectief handboek van de deelnemers. In dit handboek werken zij idee-

en, aanpakken en voorstellen rondom deze onderwerpen uit. Gaandeweg het 

programma is dit handboek het middel, waarlangs de adviseurs samenwerking 

onderzoeken. Het handboek heeft tevens het doel om een collectief geheugen 

te maken. Daarnaast maken de adviseurs een persoonlijk handboek waarin zij 

vooral de persoonlijke stijl en het eigen adviesprofiel onderzoeken.

December 2001 Voorlichtingsbijeenkomst voor de medewerkers van Bureau 

 Anker door het opleidingsinstituut. Presentatie van het programma en inhoude-

lijke toelichting.

Januari 2002 De intake. Een begeleider van het opleidingsinstituut (ikzelf) voert 

met elke deelnemer een individueel intakegesprek. Daarin worden wederzijdse 

verwachtingen van de deelnemers en het opleidingsinstituut afgestemd en wor-

den leervragen van de deelnemers geïnventariseerd. Deelnemers schrijven voor-

afgaande aan dit gesprek een notitie over hun dagelijkse praktijk.

Januari 2002 De startconferentie. Deze bijeenkomst is sterk inputgericht en 

heeft het karakter van een tour d’horizon. Het betreft een tweedaagse bijeen-

komst waarin de deelnemers topadviseurs ontmoeten die hun sporen hebben 

verdiend in grote complexe vraagstukken. De topadviseurs vertellen hoe zij in 

de praktijk werken. In deze ontmoetingen bekijken zij met de deelnemers prak-

tijkvraagstukken en dilemma’s in het adviesvak. Op basis van deze bijeenkomst 

maken de deelnemende adviseurs een werkdocument. Daarin focussen zij op de 

vragen en ontwikkelingen waar zij in hun dagelijkse praktijk mee worstelen. In 

deze werkdocumenten komt het aspect van samenwerken sterk naar voren.

Februari 2002 Kick-off bijeenkomst. In dit derde onderdeel van het programma 

maakt het opleidingsinstituut per adviseur en met de groep een leercontract. De 
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werkdocumenten zijn de input voor deze bijeenkomst. In de bijeenkomst stellen 

de adviseurs - op basis van de leercontracten – de thema’s vast waaraan zij in de 

werkateliers willen werken. 

Februari 2002 Enkele deelnemers bereiden het eerste werkatelier voor, in over-

leg met begeleiders van het opleidingsinstituut. De eigen werkpraktijk is het ca-

susmateriaal voor het werkatelier. In elk werkatelier nodigen de deelnemers, in 

overleg met het opleidingsinstituut, een gastdocent uit. 

Maart 2002 Werkatelier 1. Thema is ‘Omgaan met onzekerheid’. Hoe kun je 

grenzen overschrijden, samenwerking zoeken en nieuwe invalshoeken in beeld 

krijgen, zonder dat je verloren raakt in onzekerheid? Het gaat om situaties, waar-

in de opdrachtgever het niet weet en de adviseur geen directe oplossingen heeft. 

Hoe kun je elkaar (als adviseurs) en de organisatie in zulke situaties gebruiken? 

In het werkatelier ontstaat, in aansluiting op deze vraag, het idee om het collec-

tieve handboek als een ‘ontmoetingsplek’ te zien. De adviseurs vervangen het 

woord ‘collectief handboek’ door het woord ‘guesthouse ‘. Kern van het idee is, 

dat alleen in ontmoeting met anderen, samenwerking vorm kan krijgen, kennis 

uitgewisseld kan worden en goede ideeën kunnen worden bedacht. 

Maart 2002 Deelnemers werken door aan eigen vraagstukken en twee deelne-

mers bereiden werkatelier 2 voor, in overleg met de begeleiders van het oplei-

dingsinstituut.

April 2002 Werkatelier 2. Thema is ‘Procesregie en creatieve concurrentie’. De 

vraag die centraal staat, is hoe je met meer spelers die verschillende en sterk uit-

eenlopende visies hebben tot vruchtbare oplossingen kunt komen. We bespre-

ken praktijken van deelnemers vanuit deze invalshoeken. Daarbij komen verschil-

lende theorieën aan de orde waaronder het concept van creatieve concurrentie.

April 2002 Doorwerken aan eigen vraagstuk, aan idee guesthouse en voorbe-

reiden van werkatelier 3 door deelnemers in overleg met begeleiders van het 

opleidingsinstituut.

Mei 2002 Werkatelier 3. Thema is ‘Rollen in samenwerking’. Thema gaat over 

zelf regisseren en overlaten van taken en verantwoordelijkheden aan anderen. 

Aan de hand van oefeningen onderzoeken de deelnemers rollen en onderlig-

gende patronen van handelen in adviessituaties.

Mei 2002 Koppelen van inzichten en eigen praktijken aan idee van guesthouse 

en doorwerken aan eigen vraagstuk en voorbereiden werkatelier 4.

Juni 2002 Werkatelier 4. Thema is ‘Betrokkenheid’. Het thema gaat over in hoe-

verre je als adviseur op afstand moet blijven of juist contact moet zoeken met 

partijen waar je mee te maken krijgt. Verschillende vragen komen daarin aan de 

orde: Moet je in samenwerking meebewegen of juist tegengas geven? Hoeveel 

afstand moet je houden om scherp te blijven en positie te maken? Hoeveel na-

bijheid is nodig om vertrouwen te maken? Hoe spelen de eigen organisatie en 

de klantorganisatie daarin een rol? Het werkatelier gaat over het lezen van de 

omgeving, het spelen van het spel en elkaar helpen. Onderwerpen als netwerk-
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ontwikkeling en de rol van taal komen aan de orde. Dit alles aan de hand van 

praktijkvoorbeelden. Tweede aandachtspunt is het stollen van inzichten in de 

eigen organisatie aan de hand van het guesthouse idee (zie maart 2002). In het 

werkatelier maken deelnemers schetsen en werken zij ideeën uit over de inhoud 

en de vorm van het guesthouse. 

September 2002 Werkatelier 5. Thema ‘Interventies’. Hoe ga je om met fricties 

die hebben geleid tot conflictsituaties? Hoe forceer je trendbreuken? Hoe kun 

je schudden aan oude werkwijzen? Tweede onderdeel van werkatelier 5 is de 

voortgang van het guesthouse, waarin de deelnemers vooral praten over hoe het 

guesthouse te realiseren is.

Oktober 2002 Afronding. Presentatie van het leer-/onderzoeksproces door de 

deelnemende adviseurs. De adviseurs komen met individuele presentaties op 

basis van hun individuele leertraject. Het opleidingsinstituut en de adviseurs 

voeren een nagesprek over het guesthouse waarin intenties en voornemens op 

tafel komen. Tot een echte realisatie van het guesthouse komt het niet. In het 

najaar van 2002 (al tijdens het programma) begint de terugval van Bureau Anker 

zichtbaar te worden. Ten minste de helft van de deelnemers voelt nattigheid en 

vertrekt naar andere organisaties. 

6.4.2 Karakteristiek van de duale leeromgeving
Het ontwerp van de leeromgeving baseert zich op een aantal principes uit de 
laboratoriumaanpak van Lewin en Bion, die in hoofdstuk 3 werd toegelicht. 
Dat is een aanpak om, wat heet ‘tussenmenselijke verhoudingen’ te verbete-
ren. In die naoorlogse opvatting krijgt de relatie tussen theorie en praktijk 
veel aandacht vanuit het idee dat wat iemand in het hier en nu doet, een 
afspiegeling is van wat hij in zijn werk doet. Door naar het handelen in het 
hier en nu te kijken, krijgt een deelnemer zicht op zijn gedrag en rol in de 
groep. Dat gedrag is hetzelfde gedrag dat een deelnemer ook in een werk-
situatie heeft. Door te kijken naar het effect van zijn gedrag op de leergroep 
krijgt hij zicht op zijn functioneren in zijn werk. Bij het ontwikkelen van een 
leeromgeving voor Bureau Anker maakt het opleidingsinstituut gebruik van 
inzichten, die onder meer terug te voeren zijn op díe opvatting over leren. 
De leeromgeving verschilt op een aantal punten nadrukkelijk van die 1e 
generatie. Bruikbare inzichten blijven behouden en nieuwe inzichten worden 
toegevoegd. Hieronder licht ik die karakteristiek van de leeromgeving voor 
Bureau Anker puntsgewijs toe. 

Pendelen tussen leren en werken
De 2e generatie is een duale leeromgeving. De leersituatie en de praktijk zijn 
twee zelfstandige entiteiten waartussen adviseurs pendelen. Zo kunnen advi-
seurs een wisselwerking tot stand brengen tussen leren en werken. Ervarin-
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gen uit de praktijk kunnen zij inbrengen in leeractiviteiten. Nieuwe inzichten 
uit hun leeractiviteiten kunnen zij toepassen in hun praktijk. Dat leidt weer 
tot nieuwe ervaringen die zij weer in hun leeractiviteiten kunnen inbrengen. 
Hierin verschilt de leeromgeving van de 1e generatie. Bij de 1e generatie gaat 
de begeleiding er vanuit dat alles wat je in de praktijk doet, je ook in het hier 
en nu doet. De praktijk hoeft dus niet apart in beeld te worden gebracht. Niet-
temin gebruik je het hier en nu principe in de duale leeromgeving, maar niet 
als enig en zaligmakend principe. Het is een principe om gedrag en relaties in 
beeld te brengen.

Bij beide generaties is dus sprake van een aparte leercontext, maar bij de dua-
le leeromgeving is er een verbinding met de praktijk. In de duale leeromgeving 
geven de begeleiders/ontwikkelaars een andere betekenis aan de integratie van 
leren en werken. De praktijk dient bij de duale leeromgeving meer doelen. Ten 
eerste is zij uitgangspunt voor het programma (vakvragen en leervragen), ten 
tweede levert zij casusmateriaal waarmee deelnemers oefenen, ten derde is zij 
de specifieke werkcontext waarin deelnemers inzichten toepassen. 

Werkateliers
Een effect van deze nieuwe betekenis van integratie van leren en werken is de 
wijze waarop de begeleiders/ontwikkelaars de leeractiviteiten structureren. In 
de 2e generatie werken zij met werkateliers. Een werkatelier is een leersitu-
atie waarin deelnemers werken aan praktijkvraagstukken door middel van 
oefeningen en theoretische en persoonlijk reflectie. In werkateliers koppelen 
deelnemers ‘state of the art’-inzichten aan hun werkervaringen en belevings- 
werelden. Eigen projecten vormen het hart van het werkatelier. Iedere deel-
nemer brengt een eigen actuele praktijkopdracht in. Inzichten, nieuwe kennis 
en nieuwe vaardigheden nemen deelnemers mee terug naar de praktijk. Zij 
werken met een (minimale) outputdefinitie. Dat is ondenkbaar in de 1e 
generatie. Op basis van problemen uit de praktijken van deelnemers maakt 
het opleidingsinstituut, samen met deelnemers, een inhoudelijk programma, 
waarin samenwerken, processturing en kennisuitwisseling centraal staan. 

…“Een werkatelier duurde een dag. Twee van ons deden de voorberei-
ding vanuit eigen praktijkvragen. In overleg met de leermanager ko-
zen we een thema. We maakten een programma en nodigden een gast-
docent uit. Mijn thema was: Hoe ga je om met verschillende rollen in 
samenwerkingen? Enerzijds ben je de expert, maar tegelijkertijd ben 
je ook regisseur of coach enzo (…) In het thema kwamen zaken aan de 
orde als: De spanning tussen zelf doen en overlaten aan anderen: Hoe 
en wanneer betrek je daar andere disciplines bij? Welke rol kies je in 
relaties met externe partijen? We brachten allemaal een eigen prak-
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tijksituatie in. J. had ons gevraagd om een nauwkeurige beschrijving 
te maken van een bepaalde situatie. In het werkatelier oefenden we 
aan de hand van de praktijkbeschrijvingen vanuit een specifieke werk-
vorm. J. was de docent die ons begeleidde en daar ervaring in had.”…

Individuele intakes 
Deelnemers worden geselecteerd aan de hand van een intakegesprek. In dit 
intakegesprek onderzoeken potentiële deelnemers en begeleiders elkaar ver-
wachtingen. Wanneer die aansluiten maken zij een leercontract. 

Collectief handboek als derde
Om de wisselwerking tussen leren en werken te bevorderen, werken de bege-
leiders met het principe van derde (van Dongen, zie hoofdstuk 4). Het idee 
van een derde is dat je een tijdelijke plek creëert, een hulpstructuur om de 
verbinding tussen leren en werken te maken. Dit principe passen begeleiders 
toe door deelnemers de opdracht te geven om een collectief handboek te ma-
ken. Dat is de beoogde generator, waarmee deelnemers zaken in de praktijk 
in beweging kunnen brengen. In het collectief handboek beschrijven zij hun 
ideeën, aanpakken en voorstellen over processturing, samenwerking en ken-
nisuitwisseling. Gaandeweg het programma blijkt dit handboek het middel te 
zijn, waarlangs adviseurs mogelijkheden voor interdisciplinair samenwerken 
onderzoeken. 

Meta-methodologie
Bij de ontwikkeling van de leeromgeving maken begeleiders gebruik van 
principes die uit actieleren afkomstig zijn. Eén daarvan is het betrekken 
van deelnemers bij de ontwikkeling van het ontwerp. Hierin verschilt de 
duale leeromgeving van de 1e generatie, waarin helemaal geen sprake van 
een programma is. Deelnemers bepalen wat de thema’s zijn, zoeken uit hoe 
zij die onderzoeken, brengen eigen praktijk in als casuïstiek en gaan zelf op 
zoek naar kennisbronnen. Feitelijk is er sprake van een meta-methodologie: 
Kaders waarmee een, op de leergroep toegesneden, methodologie kan worden 
ontwikkeld. Dit gebeurt in afstemming met deelnemers, op basis van hun 
praktijk en toegesneden op de ontwikkelingen in de groep en individuen, 
tijdens het programma. 

Variëteit en waardering van verschil
Een uitgangspunt is: Samenwerken tussen disciplines vanuit kijken naar 
verschil. Dus niet: Op zoek naar de grootste gemene deler, maar: Hoe kun je 
constructief gebruik maken van verschillen? En hoe kun je zorgen dat je uit 
de valkuil van consensus blijft? Voor dit principe is nodig:
• Genoeg variëteit onder deelnemers om verschil te kunnen maken.
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• Het verschil leren waarderen.
Begeleiders zorgen ervoor dat verschillen van deelnemers mogen bestaan.

(Zelf)reflectie
Een van de principes die onveranderd terug te vinden zijn bij de 1e generatie 
is zelfreflectie of introspectie. Het gaat daarbij om bewustwording van het 
eigen gedrag en ontwikkelen van zelfinzicht van deelnemers door zelfreflectie. 
Daarbij maken begeleiders gebruik van confrontaties met het eigen zelfbeeld 
en met beelden die deelnemers over elkaar hebben.

Werken met een kleine groep 
Werken met een kleine groep, maar groot genoeg voor voldoende variëteit 
voor het inbrengen van variatie in praktijken en denkwerelden, voert terug 
naar de 1e generatie. Variatie bevorder je door het betrekken van gastspre-
kers, klanten en andere partijen uit het werkveld. Het contact met derden 
‘buiten het systeem’ is ondenkbaar in de 1e generatie. Daarin verschilt de 
duale leeromgeving van haar voorganger.

6.4.3 Opbrengsten
De opbrengsten zijn gerelateerd aan de uitgangssituatie en het doel van de 
leeromgeving. Zijn er na afloop leereffecten waar te nemen in de praktijk? 
Hebben de adviseurs van Bureau Anker leren samenwerken? De leeractivitei-
ten leveren een aantal inzichten voor de deelnemers waarmee zij hun profiel 
van adviseur kunnen versterken en waarmee zij de samenwerking in de eigen 
organisatie en in opdrachtrelaties kunnen verbeteren. De deelnemers maken 
tijdens hun leeractiviteiten afspraken en spreken voornemens uit om binnen 
de eigen organisatie een aantal veranderingen door te voeren. Door het fail-
lissement, dat al kort na afronding van het programma ingezet wordt, komt 
er van die afspraken en voornemens weinig terecht. Veel deelnemers gaan er-
gens anders werken, wanneer de eerste tekenen van ‘het einde’ zich aankon-
digen. In een evaluatie noemen deelnemers onderstaande opbrengsten. Merk 
op dat deze punten inspelen op bevindingen uit het verkenningenhoofdstuk 
(Hoofdstuk 1), zoals het lastig vinden om samenwerking te zoeken, verschil-
len in ideeën, achtergrond en opvattingen waaruit fricties ontstaan, of de 
context van samenwerken die een cruciale rol speelt zoals hier de unitstruc-
tuur. De opbrengsten variëren van inzichten tot concrete veranderingen. De 
citaten zijn van de deelnemers.

Voor samenwerken tussen verschillende disciplines zijn condities nodig  
binnen Bureau Anker
Om tot samenwerken te komen is het essentieel dat de missie, filosofie en 
de inrichting van Bureau Anker ondersteunend zijn. Wanneer Bureau Anker 
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tegengestelde boodschappen afgeeft in wat het wil en wat het doet, hebben 
deze doorgaans een negatieve en ontmoedigende werking op potentiële 
samenwerkingsrelaties.

…“Wij willen het verandervermogen van de klant versterken, inter-
disciplinair samenwerken en komen tot integrale oplossingen. Maar 
we worden steeds afgerekend op kostenbeheersing en controle en we 
worden gepushed om te focussen op acquisitie en billabiliteit. Dat zijn 
ambivalente boodschappen.”…

Deelnemers komen tot ideeën en inventieve oplossingen om samenwerking te 
bevorderen
Deelnemers komen zelf met verrassende voorstellen en ideeën om samenwer-
king onderling te bevorderen en te zorgen dat er een uitwisseling ontstaat, 
met vakgenoten en partijen uit het veld waarmee zij te maken hebben of 
mogelijk te maken krijgen. Plannen daarvoor onder de naam ‘Guesthouse’ 
ontwikkelen zij tijdens de werkateliers.

Versterking profiel adviseur als ‘deskundige in samenwerken’
Door de nadruk te leggen op het organiseren van samenwerkingsrelaties, 
taken uit te besteden en competenties van anderen erbij te halen, kan een 
adviseur zich blijven toeleggen op zijn expertrol, zonder de gevraagde proces-
gang tekort te doen. Het gaat daarbij niet primair om het zelf eigen maken 
van vaardigheden. Het gaat erom dat adviseurs leren hoe samenwerking te 
zoeken, taken te verdelen, zaken uit te besteden, allianties aan te gaan en 
verbindingen te maken.

Onzekerheid zien als mogelijkheid tot vernieuwing
In plaats van onzekerheid te reduceren en op zoek te gaan naar overzicht en 
duidelijkheid, kan het gunstig zijn om onzekerheid ‘uit te duren’ 2. Onzeker-
heid uitduren is het laten bestaan van onzekerheid zolang als dat nodig of 
wenselijk is. Onzekerheid brengt in beeld waar de kwetsbare schakels in een 
organiseerproces zitten. In die kwetsbare schakels liggen mogelijkheden 
tot verandering en vernieuwing die adviseurs gemakkelijk over het hoofd 
zien. Meer specifiek verwijst dit punt naar pogingen van Bureau Anker om 
garanties van bijdragen van externe partijen als voorwaarde te zien om een 
samenwerking aan te gaan. In onderstaand voorbeeld hebben adviseurs geen 

2 ‘Onzekerheid uitduren’ is een term van Otmar Donnenberg, docent in het werkatelier ‘om-
gaan met onzekerheid’. De term wordt een gevleugelde uitspraak binnen de groep. Tijdens 
leertrajecten adapteren deelnemers woorden waarmee zij betekenis kunnen geven aan situa-
ties. Daar is dit een voorbeeld van. 
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vertrouwen in de betrokken partijen omdat ze geen zekerheid hebben over 
het verloop van het proces. Het voorbeeld laat zien hoe Bureau Anker denkt 
garantie nodig te hebben om verder te kunnen. Zonder zekerheid denkt het 
niet door te kunnen in het proces. 

…“Bureau Jeugdzorg kan niet garanderen dat het de maatregelen die 
het afspreekt met de andere partijen, in alle gevallen kan naleven. 
Ook de scholen en de wijkorganisaties zien nogal wat haken en ogen 
aan de maatregelen, hoewel ze toch in de grond positief zijn over het 
plan. We kunnen dus geen stap verder komen. Je moet wel eerst zeker 
weten dat je kunt vertrouwen op de andere partijen voordat je een 
volgende stap neemt.”…

Concurrentie zien als bron voor creativiteit
Een adviseur krijgt vaak te maken met partijen die een eigen agenda hebben, 
die niet overeen komen met de agenda van de adviseur. De concurrerende 
werking die daarvan uit gaat, kan een winst zijn omdat daar een creatieve 
kracht mee aan te spreken is. 

…“Bij zo’n opdracht om een advies te schrijven over veiligheid in het 
openbaar vervoer zijn veel partijen betrokken die verschillende opvat-
tingen hebben over wat er veiliger moet, hoe dat georganiseerd moet 
worden, waar prioriteiten liggen, wie er een rol spelen en zouden 
moeten spelen. De vraag is, beginnen we bij de stations of in de trei-
nen? Kijken we naar sancties of naar preventie? Is het een kwestie 
van moraal of van ongelijkheid? Door veel verschillende ideeën over 
aanpakken te horen, de verschillende agenda’s op tafel te krijgen en 
deze te leren begrijpen, hebben we geleerd om tot nieuwe inzichten en 
creatieve oplossingen te komen.”…

Variatie in rollen draagt bij aan grensoverschrijdend samenwerken 
Adviseurs leren samenwerken zien als schakelen tussen zelf regisseren en 
overlaten aan anderen. Daar passen verschillende rollen bij. Door verschil-
lende rollen te reconstrueren, te benoemen, te oefenen en te bespreken, 
ontdekken adviseurs bij welke rollen hun kracht ligt en wat de variatie van 
de rollen is, die ze in hun werk kunnen toepassen of waar het nodig is om 
anderen te betrekken.

…“Ik realiseerde mij wel dat ik in meerdere spagaten zit, maar ik wist 
niet wat ik er aan kon doen. Ik moest de zaak vlot trekken en tege-
lijkertijd zorgen dat anderen het heft in handen namen. Een interne 
beleidsmedewerker bij de afdeling Welzijn van de gemeente benaderde 
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mij steeds als expert, terwijl ik mij nu realiseer dat ik nodig was als 
procesbegeleider. Ik zie nu dat de gemeente zelf het grootste obstakel 
was voor het terugbrengen van de overlast van drugsgebruikers. Door 
te schakelen tussen rollen, allianties aan te gaan met andere partijen 
en spelers en het proces te regisseren had ik uit de spagaat kunnen 
komen.”…

Samenwerken met andere partijen is eerder een sociale relatie dan een zake-
lijk contract
Door de dynamiek van samenwerkingsprocessen te onderzoeken krijgen deel-
nemers in beeld op welke momenten het zinvol is om mee te bewegen met 
meedenkers en stakeholders en op welke momenten het goed is om tegengas 
te geven. Samenwerken met andere partijen is eerder een relatie dan een con-
tract. In samenwerkingen moet je als adviseur weten om te gaan met emoties, 
belangen, angsten, zorgen, schaamte, gezichtverlies van verschillende betrok-
kenen. Om daar zinvol op in te spelen is het noodzakelijk om soms mee te 
bewegen en in andere situaties juist de confrontatie aan te gaan.

Lezen van de omgeving is een voorwaarde voor samenwerken
De samenwerkingen spelen zich altijd af in en tussen organisaties en partijen. 
Zicht hebben op de context van waaruit betrokkenen handelen, geeft de advi-
seurs de mogelijkheid een samenwerking te zoeken en aan te gaan.

…“De casus naleving regels veiligheid bij brand of ander calamiteiten 
was een duidelijk voorbeeld waarbij informatie over de context ont-
brak (zie p. 3). Dat ging dus niet goed.”…

Het bouwen van een netwerk is een vorm van samenwerken
Adviseurs krijgen vanuit hun eigen profiel en dat van de organisatie waar zij 
bij werken, te maken met een bepaald type opdrachten en met verschillende 
werelden waarbinnen en waartussen een vraagstuk speelt. Door voortdurend 
in contact te blijven met die werelden en te bouwen aan netwerken creëert 
een adviseur een voedingsbodem voor zijn (toekomstig) handelen.

Grote veranderingen, zoals het forceren van trendbreuken, beginnen bij 
samenwerken
Grote veranderingen zijn complexe en intensieve sociale processen waarin 
samenwerken in uiteenlopende definities een rol speelt. Veranderingen kun 
je zien als processen van samenwerken, waarbinnen patronen van interactie 
te herkennen zijn. Voor de adviseur betekent dit dat ieder verandering in 
complexe vraagstukken begint bij het betrekken van de juiste partijen en het 
sturen op interacties. 
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…“Zo’n vraagstuk rondom geweld en racisme is helemaal niet op te los-
sen. Het gaat erom dat mensen anders leren kijken, anders met elkaar 
leren omgaan. Dat is een duivelstoer waaraan iedereen dan wel moet 
meewerken.”…

6.4.4 Vergelijk 1e generatie en 2e generatie
De leeromgeving voor Bureau Anker heb ik de duale leeromgeving genoemd. 
Kern van die duale leeromgeving is dat leren en werken met elkaar verbonden 
zijn door inzichten uit de praktijk in te brengen in de leeromgeving en om-
gekeerd leerinzichten toe te passen in de praktijk. In de duale leeromgeving 
wordt als het ware gependeld tussen leren en werken. De duale leeromgeving 
is de 2e generatie. Ik ben mij, als ontwikkelaar en begeleider, bewust van de 
bruikbaarheid van de principes uit de laboratoriumaanpak, de 1e generatie, 
die in het ontwerp van de duale leeromgeving terugkomen, maar de herkomst 
is mij, op het moment waarop de leeromgeving is ontwikkeld, nog onbekend. 
In het kader van het onderzoek ben ik daarom een studie gaan doen naar 
de historische achtergronden van de leerprincipes waarmee het opleidings-
instituut werkt. De historische leeromgeving die daarmee in beeld komt 
(hoofdstuk 3) noem ik naderhand de 1e generatie; de hier en nu leeromgeving. 
Op basis van deze historische, maar actuele studie, ontstaat het idee om in 
het veldonderzoek met generaties te werken. De studie naar die 1e generatie 
levert mij veel bruikbare inzichten op en plaatst de veldstudie van Bureau 
 Anker niet alleen in een historisch, maar ook in een toekomstig perspectief: 
De actualiteit van de historische bevindingen werpt zijn schaduw in de 
toekomst vooruit. De leeromgeving voor Bureau Anker is de 2e generatie en 
kreeg de naam: De duale leeromgeving. De 2e generatie bouwt door op de 
werkzame bestanddelen van haar voorganger, de 1e generatie ofwel de hier 
en nu leeromgeving. Onderstaand overzicht laat zien wat wel en niet werd 
meegenomen uit de 1e generatie.

Wat niet werd overgenomen 

uit de 1e generatie

•	 	Werken	in	ongestructureerde	

groepen

•	 Werken	zonder	programma

•	 Begeleiding	door	observatie

•	 Hier	en	nu	als	leidend	principe

•	 	Uitsluitend	individuele		

ontwikkeling

Wat wel overgenomen werd 

van de 1e generatie

•	 	Ontwikkelen	van	zelfinzicht

•	 	Aandacht	voor	ervaring	en	

belevingswereld

•	 Confrontatie	eigen	zelfbeeld

•	 Grondslagen	groepsdynamiek

•	 	Zelfreflectie	en	wederzijdse	

beïnvloeding

Wat nieuw was in de 2e 

generatie

•	 	Inbreng	casuïstiek	over	

samenwerken

•	 	Aandacht	voor	vakvragen	en	

praktijkvragen

•	 	Aandacht	voor	specifieke	

werkcontexten
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6.5 Evaluatie van de veldstudie

6.5.1 Evaluatie aan de hand van de onderzoeksvragen
De evaluatie van de veldstudie gaat over de vragen: Wat heeft er wel en niet 
gewerkt in de ontwikkeling en de uitwerking van de leeromgeving? Welke 
inzichten kan ik meenemen naar een volgende generatie? Wat zegt de veld-
studie over de theoretische concepten die als werkhypothesen zijn gebruikt? 
En hoe is de methodologie toegepast? Leidraad bij de evaluatie zijn de onder-
zoeksvragen, (hoofdstuk 2) de theoretische uitgangspunten (hoofdstuk 4) en 
de eigen methodologie (hoofdstuk 5). De bevindingen die direct betrekking 
hebben op de vragen en de praktijk van Bureau Anker zijn hierboven aan de 
orde gekomen. Hieronder gaat het om aspecten van de leeromgeving die een 
algemener karakter hebben. De inzichten zijn letterlijk wat het woord zegt: 
Je krijgt de mogelijkheid om dieper in de situatie te kunnen zien, waarmee je 
in een volgende situatie meer handelingsrepertoire en begrip hebt over leren 
samenwerken. Aan de hand van onderzoeksvragen breng ik in onderstaande 
paragrafen in beeld wat werkzame bestanddelen zijn en wat de bezwaren zijn 
van de duale leeromgeving. Steeds geef ik per onderzoeksvraag aan wat de 
inzichten, en eventueel aandachtspunten, zijn voor een volgende generatie.

1. Hoe leren actoren die de zorg hebben voor een veranderproces 
of innovatietraject beter samenwerken en wat is daar voor nodig? 
Deze vraag is de centrale vraagstelling van het onderzoek. De vraag richt zich
op de overkoepelende conclusie die gaat over de wijze waarop de duale leeromge-
ving bijdraagt aan leren samenwerken. Ik vond de volgende werkzame inzichten: 

•	 	Primaire	focus	op	persoonlijk-

heidsvragen

•	 	Duur	(een	aaneengesloten	

periode	van	tenminste	vijf	

dagen)

•	 Werken	in	kleine	groepen

•	 	Hier	en	nu	principe	als	een	

van	de	mogelijke	werk-	

principes

•	 	Wisselwerking	theorie	en	

praktijk

•	 	Interacties	zien	als	werkveld	

voor	verandering

•	 Richtinggevende	kaders

•	 Structurering	door	werkvormen

•	 Minimale	output	definitie

•	 	Aandacht	voor	wat	verschillen	

zijn	en	hoe	je	die	kunt		

gebruiken

•	 	Inbrengen	variatie	door	

gastsprekers,	klanten,	andere	

partijen
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•  Creëren gemeenschappelijk referentiekader. Door manieren te zoeken waar-
mee ze verschillen van werken, discipline en werkopvatting kunnen inzetten 
of overstijgen leren actoren kansen te zien voor samenwerken. Bij Bureau 
Anker werken de adviseurs aan een collectief handboek of ‘guesthouse’ met 
de functie van een gemeenschappelijk referentiekader binnen de leergroep. 
Dat kader biedt hun de mogelijkheid inzichten, ervaringen, ideeën, vragen 
en kennis bij elkaar te brengen. Het idee is om het guesthouse in de organi-
satie te introduceren om daarmee een thuishaven te maken voor het bureau 
en alle betrokkenen uit de buitenwereld.

•  Versterken eigen identiteit door versterken binding buitenwereld en vice versa. 
Door verbinding met de buitenwereld te zoeken kunnen adviseurs hun eigen 
identiteit versterken en, omgekeerd, door hun eigen identiteit te versterken 
is het makkelijker om verbinding met de buitenwereld te zoeken. Verbin-
ding met de buitenwereld zoeken betekent dan: Kijken waar aanknopings-
punten zijn voor contact. Versterken eigen identiteit biedt meer zicht op 
wat aanknopingspunten kunnen zijn. Bij aanknopingspunten gaat het over 
vakinhoudelijke kennis, zicht op sociale dynamiek, je kunnen verplaatsen 
in de ander, kunnen spelen met rollen en kunnen omgaan met concurrentie. 
De thema’s van de werkateliers zijn in deze aanknopingspunten terug te 
vinden.

•  Onderscheiden van verschillende soorten kennis. Door naast inhoudelijke (cog-
nitieve) kennis andere vormen van kennis te onderkennen en te gebruiken, 
is de adviseur beter in staat om breder te kijken, zodat zoeken van samen-
werking en het omgaan met verschil makkelijker gaat. Grofweg kan kennis 
ingedeeld worden in cognitieve en sociale kennis. In de casus Anker gaat het 
om een uitbreiding van sociale kennis.

Aandachtspunten voor een volgende generatie
Naast bovenstaande punten geeft de duale omgeving zicht op zaken die 
belemmerend werkten of die juist nodig zijn maar ontbreken:
•  Vraag om heldere outputdefinitie. De duale leeromgeving werkt met een 

outputdefinitie, maar een die ongedefinieerd is. Een ongedefinieerde output 
werkt vertragend. Vooraf kunnen deelnemers met elkaar afspreken wat 
die output ofwel de (gezamenlijke) opbrengsten van het leerprogramma 
kunnen zijn. Het definiëren en contracteren van wat deelnemers met elkaar 
hebben uit te zoeken en wat mogelijke opbrengsten zijn, helpt om inzich-
ten te vertalen naar acties in de praktijk. Dit is bij Bureau Anker te weinig 
gebeurd.

•  Vertalen ideeën naar acties. Een gedeeld referentiekader in de vorm van een 
collectieve activiteit helpt om tot ideeën te komen en energie en enthousi-
asme te genereren. Maar er is meer nodig om ideeën te vertalen naar acties. 
De condities daarvoor ontbreken in de leeromgeving.
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•  Dagelijkse praktijk nog te weinig aanwezig in gebruik leeromgeving. Er is meer 
verbinding met de dagelijkse praktijk nodig. De praktijk als referentiekader 
of als ingebrachte casus blijft in de casus Bureau Anker te theoretisch. Deel-
nemers passen inzichten nauwelijks toe in hun praktijk. Dat komt omdat de 
leeromgeving toepassing van inzichten in de praktijk niet faciliteert.

•  Open programmering laat essentiële kennis liggen. Omdat deelnemers het 
programma zelf ontwikkelen op een manier die aansluit op de specifieke 
praktijken van de deelnemers, komen bepaalde ‘state of the art’-inzichten 
en algemene kennis niet aan de orde. Het gaat daarbij om cognitieve kennis, 
maar ook om sociale kennis. Een systematische verkenning van nodige ken-
nis lijkt gewenst.

2. Wat is het nut van leren samenwerken? 
Deze tweede vraag gaat over effectiviteit: Wat levert het mij als veranderaar 
op om te leren hoe ik moet samenwerken? Alle zaken die hierover gaan zijn 
samen te vatten in één inzicht:
•  Versterking profiel van de veranderaar. Een adviseur (veranderaar) die weet 

hoe hij moet samenwerken heeft een pre op andere adviseurs. Hij kan 
ambigue situaties aan en verandering veroorzaken op een dieper niveau. De 
duale leeromgeving lijkt een passende noemer te zijn om deze leeromgeving 
te faciliteren.

3. Wat is er nodig voor grensoverschrijdend samenwerken? 
De derde vraag is evenals de tweede een subvraag van de eerste. In de duale 
leeromgeving zijn de volgende zaken naar voor gekomen, die nodig zijn om te 
kunnen samenwerken voorbij de grenzen van de dagelijkse routines.
•  Commitment zoeken bij mogelijke partners. Zoek naar de ‘geheime knop’ 

waarmee je anderen meekrijgt in je project.
•  Heldere contractering met mogelijke partners. Maak duidelijk wat de meer-

waarde is voor de andere partijen: ‘What’s in for them’ en contracteer die 
meerwaarde.

•  Aandacht voor zowel interne en externe samenwerking. Grensoverschrijdend 
samenwerken kent zowel een interne als een externe verschijning. Wissel-
werking tussen deze twee verschijningen is noodzakelijk. 

4. Hoe kunnen fricties bijdragen aan grensoverschrijdend 
samenwerken?
De duale leeromgeving geeft weinig zicht op de manier waarop fricties 
daadwerkelijk bijdragen aan non-routine-samenwerkingen. Deelnemers zien 
mogelijkheden om zaken in hun praktijk anders te doen, maar maken de ver-
taalslag naar de praktijk niet. Uit deze leerpraktijk komen de volgende lessen:
•  Inzicht alleen is niet genoeg. Fricties onderzoeken op mogelijkheden voor 
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samenwerken krijgt aandacht in gesprekken en discussies en leidt tot 
nieuwe inzichten en ideeën, maar de adviseurs passen inzichten (nog) niet 
(zichtbaar) toe in de werksituatie. Er is meer nodig om de vertaalslag naar 
de praktijk te maken.

•  Onderstromen komen in beeld maar niet systematisch. Aannames en voor-
onderstellingen en defensieve patronen komen aan de orde in oefeningen 
en besprekingen van werksituaties, maar deelnemers onderzoeken niet 
systematisch wat er speelt. Een overzicht of samenhangend beeld van wat 
er speelt en nodig is bij Anker, komt niet echt tot stand. Het gaat niet alleen 
om fricties, maar ook om het totaal van fricties en activiteiten en de onder-
linge samenhang. 

5. Waar moeten leeromgevingen aan voldoen die het doel 
hebben om samenwerken in veranderprocessen te bevorderen?
Deze vraag gaat over condities voor leren. Anders dan bij vraag drie, waar het 
gaat om condities voor samenwerken. Hieronder volgen een nieuwe inzichten 
en bezwaren waar ontwerpers en begeleiders rekening mee kunnen houden: 
•  Genoeg variëteit. Variatie in ervaringen, achtergronden en werkvelden van 

deelnemers is nodig om het idee van gebruik maken van verschil uit te 
vergroten en inzichtelijk te maken. 

•  Activiteit die gemeenschappelijkheid en verschil waarborgt. Wanneer activitei-
ten in de leeromgeving of derde activiteit voldoende aanknopingspunten 
hebben voor deelnemers en de mogelijkheid bieden om verschillen te exploi-
teren, kan grensoverschrijdend samenwerken in het hier en nu plaatsvinden. 

•  Heldere probleemanalyse. De leeromgeving moet gelegenheid bieden om de 
complexiteit en lastigheid van grensoverschrijdend samenwerken zichtbaar 
en ervaarbaar te maken door het maken van helder probleemanalyses van 
casussen die deelnemers zelf inbrengen.

•  Open leeromgeving. Een open leeromgeving gaat uit van betrokkenheid van 
deelnemers, sluit aan bij de energie van deelnemers en genereert activiteit 
en experiment. 

•  Actors definitie van de situatie. Door werkendeweg deelnemers te betrekken 
in de vormgeving en invulling van werkateliers, onderzoeken en vergelijken 
zij hun situaties en vraagstukken en komen tot gedeelde definities. Bevin-
dingen brengen zij in de werkateliers in. Thema’s die spelen, krijgen extra 
aandacht. De leeromgeving faciliteert verschillende leertrajecten waarvan 
de deelnemers zelf het maatwerk leveren.

Aandachtspunten voor de volgende generatie
•  Zoeken naar een betere balans tussen sturing en open. In de casus is de begelei-

ding te veel ondersteunend en te weinig sturend. De begeleiding kan meer 
sturing nemen op het programma in inhoudelijke zin. Het gaat er om een 
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juiste balans te vinden tussen een open structuur, waarin deelnemers zelf aan 
het roer staan, en voldoende (bij)sturing, waardoor relevante zaken systema-
tisch en structureel aan de orde komen en de vaart in het programma blijft. 

•  Doorlooptijd langer maken. Doorlooptijd en duur van de programmaonderde-
len zijn een kritische factor. Het programma is in omvang en in doorlooptijd 
te kort. De tijd tussen de verschillende onderdelen en bijeenkomsten is wel 
goed, maar omdat het programma zelf te kort is, is de tijd die inzichten no-
dig hebben om in te dalen en deelnemers tot nieuwe vormen van handelen 
te bewegen, te kort. In het programma ontwikkelen de adviseurs inzichten, 
maar de acties die daaruit voortvloeien, kunnen niet meer in de context 
van het programma plaatsvinden. Het blijft bij afspraken en voornemens 
die deelnemers met elkaar gaandeweg en aan het eind maken. Zij krijgen 
niet de tijd om te oogsten in hun eigen praktijk tijdens de looptijd van het 
programma.

6.5.2  Evaluatie van de toepassing van het conceptueel 
kader

Naast inzichten uit de 1e generatie zijn inzichten uit de theorie (hoofdstuk 
4) gebruikt. Voorbeelden daarvan zijn het onderzoeken van aannames aan 
de hand van beleden theorie en de gebruikstheorie (espoused theory en 
theory in use, zie Chris Argyris, 1990) en de introductie van een ‘derde’ (Van 
 Dongen). Onderstaande box laat systematisch zien op welke wijze de theore-
tische uitgangspunten in het ontwerp zijn verwerkt. De eerste kolom noemt 
het uitgangspunt, de tweede kolom geeft aan hoe het uitgangspunt wordt 
toegepast en de derde kolom geeft een reflectie op die toepassingen. 

Evaluatie conceptueel kader toepassing 2e generatie

Theoretische uitgangspunten

1. Werken en leren integreren

•	 	Hoe	kun	je	zorgen	dat	je	leert	

samenwerken	in	de	praktijk	in	

plaats	van	kennis	krijgen	over	

de	praktijk?

Hoe is het uitgangspunt 

toegepast?

De duale leeromgeving gaat uit 

van een wisselwerking tussen 

leersituatie en praktijk. Beide 

situaties versterken elkaar en 

maken gebruik van elkaars 

inzichten.

Evaluatie en reflectie  

(i.s.m. deelnemers)

De wisselwerking komt niet 

volledig tot stand. Deelnemers 

maken wel de verbinding en 

komen tot nieuwe inzichten, 

maar dit leidt niet direct tot 

nieuwe activiteiten.

Tip voor de nieuwe generatie: 

Zoeken naar aanpakken om 

leren en werken daadwerkelijk 

te integreren.
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2. Fricties zien als mogelijkheid 

voor samenwerken

•	 	Hoe	los	je	problemen	op?	Hoe	

voorkom	je	problemen?

•	 	Welke	fricties	zorgen	voor	die	

problemen?

•	 	Kun	je	fricties	anders	zien	en	

constructief	inzetten?

3. Leren hoe assumpties te 

onderzoeken en bespreekbaar 

te maken

•	 	Hoe	kun	je	komen	tot	een	

model	II	gebruikstheorie?

•	 	Wat	zijn	de	defensieve	routines	

in	deze	activiteit?

•	 	Welke	verborgen	regels	en	

aannames	zorgen	voor	die	

routines?

4. Creëren van een derde/een 

in between.

Hoe	kun	je	een	tijdelijke	situatie	

creëren	die	je	helpt	om	tot	een	

model	-II	gebruikstheorie	te	

komen?

5. Context meenemen

Hoe	zorg	je	dat	je	je	bewust	

wordt	van	je	context	en	hoe	leer	

je	inspelen	op	zones	van	nabije	

ontwikkeling?

Het onderzoek naar fricties en 

mogelijke toepassingen daar

van, heeft een plek gekregen 

in gesprekken, discussies en 

reflecties. Worstelingen en 

fricties zijn op tafel gekomen.

Het programma speelt in (door 

middel van gerichte opdrachten 

en werkvormen) op actuele 

vraag vraagstukken waar 

deelnemers mee worstelen. 

Deelnemers brengen assump

ties in beeld door analyses van 

werksituaties en oefeningen.

De derde is het collectief 

handboek dat door acties van 

deelnemers transformeert in 

een ontmoetingsplek ofwel 

‘guesthouse’. Het begrip guest

house genereert bij deelnemers 

veel energie en creativiteit en 

nieuwe ideeën om tot een ande

re handelingspraktijk te komen. 

Het idee lijkt veelbelovend.

Deelnemers brengen de 

context in, door deze steeds te 

benoemen en te gebruiken als 

referentie.

Het inzicht om anders naar fric

ties te kijken, leidt tot nieuwe 

ideeën en nieuwe energie.

De vertaalslag naar de praktijk 

in termen van acties maken 

deelnemers niet. 

Tip voor nieuwe generatie: Ver

talen en omzetten van inzichten 

naar acties waarin fricties gezien 

worden als vruchtbare mogelijk

heden voor samenwerken.

De wijze waarop aannames 

kunnen worden onderzocht, 

krijgt veel aandacht en leidt 

tot verrassende inzichten. 

Een systematische analyse 

ontbreekt echter.

Tip voor nieuwe generatie: 

Systematisch analyse van as

sumpties en ‘verborgen regels’.

Adviseurs houden creativiteit en 

energie niet vast en brengen het 

niet in hun praktijk in. Onderling 

maken zij geen afspraken. 

Vooral in woorden en beschouw

ingen (omdat acties in de prak

tijk niet van de grond komen). 

Tip voor nieuwe generatie: 

Maken contextanalyse en daar 

acties aan verbinden.
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6.5.3 Evaluatie van de eigen onderzoeksmethodologie
Voor het onderzoek werd een eigen methodologie ontwikkeld die beschreven 
staat in hoofdstuk 5. Ik ga puntsgewijs in op de toepassing en het gebruik van 
deze methodologie.
•  Meervoudig kijken en zoeken naar verschil als bron voor vernieuwing. 

In deze casus zijn drie onderzoeksactiviteiten te onderscheiden. In die drie 
onderzoeksactiviteiten is er steeds aandacht voor verschillende stemmen, 
invalshoeken en zienswijzen. In de eerste activiteit is er gekeken naar wat 
er speelt door het doen van interviews en het geven van opdrachten. Wat 
vertellen adviseurs over hun praktijk? Wat zegt dat over samenwerken? De 
verhalen maken met elkaar een beeld, maar laten daarin ook verschillen 
zien. Die verschillen gebruiken begeleiders om adviseurs inzicht te geven in 
hoe verschillende zienswijzen naast elkaar kunnen bestaan. In de tweede 
activiteit gaat het om het benoemen van fricties en interventies. Daarin is 
verschil en meervoudig kijken een leidend principe. De derde activiteit is het 
bouwen van een leeromgeving. In de activiteit komen genoemde fricties en 
interventies, gebaseerd op zienswijzen en invalshoeken terug, zowel in de 
thema’s voor de leersessies als in de vormgeving daarvan.

•  Interactieve aanpak. Deelnemers hebben een actieve rol in het ontwikkelen 
en vormgeven van de leeromgeving zelf. Het benoemen van problemen en 
het definiëren van fricties en interventies is samen met deelnemers in het 
begin van het traject gedaan. Op grond daarvan hebben deelnemers, bege-
leiders, onderzoekers met elkaar thema’s voor de leersessies vastgesteld.

6. Aandacht voor impliciete 

kennis

•		Hoe	kun	je	kennis	van	elkaar	in	

beeld	krijgen?

7. Interactie zien als basis voor 

veranderen

Hoe	kom	je	van	een	geplande	

verandering	naar	een	praktijk	

die	vanuit	interacties	een	veran-

dering	of	innovatie	ontwikkelt?

Dit punt is niet geagendeerd. 

Wel is er uitwisseling over 

elkaars praktijk en elkaars 

handelen waarmee impliciete 

kennis in beeld komt.

De werkateliers hebben 

interactie als uitgangspunt. 

De bijeenkomsten leiden tot 

nieuwe inzichten en ideeën over 

hoe samenwerking aan te jagen 

en vorm te geven

Inzicht in wat impliciete kennis 

(tacit knowledge) is en waarom 

het belangrijk is om daar inzicht 

in te krijgen en uitwisseling over 

te hebben, is niet aan de orde 

geweest. 

Tip voor de nieuwe generatie: 

Deelnemers informeren over het 

belang van impliciete kennis.

Interactie vindt in de werk

ateliers plaats, maar krijgt geen 

vervolg in de praktijk.
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•  De betrokkenen leren zèlf van het onderzoek. Het ontwikkelen van de leerom-
geving samen met de deelnemers leidt tot inzichten in samenwerken. Het 
toepassen van deze inzichten is echter minimaal. Dat heeft mijn inziens 
meer te maken met de aard van de leeromgeving dan met de onderzoeks-
methodologie.

•  Aandacht voor onbevangen waarnemen. Deelnemers maken aan de hand van 
door henzelf vastgestelde thema’s per leersessie vette beschrijvingen van 
waarnemingen over hun werkpraktijk, met daarin aandacht voor details. Zo 
maken zij bijvoorbeeld beschrijvingen van rollen in samenwerkingen (zie 
hiervoor de chronologie). Daarnaast maken zij, evenals onderzoekers en 
begeleiders, procesbeschrijvingen. Deze beschrijvingen zijn de input voor 
oefeningen, evaluatiegesprekken en feedbackkoppelingen.

•  Generatief gebruik van inzichten. Inzichten uit de 1e generatie worden al 
dan niet bewust ingebracht in de leeromgeving. Op het moment waarop de 
veldstudie plaatsvindt, is het historisch perspectief (de 1e generatie) nog 
niet onderzocht. Toch zijn de inzichten waarmee door de ontwikkelaars van 
leeromgevingen (Sioo) gewerkt wordt in de loop der jaren overgeleverd en 
toegepast. De samenhang, herkomst en scherpte wordt naderhand met het 
historisch onderzoek door mij zichtbaar gemaakt en benoemd. 

•  Focus op mogelijkheden. In de aanpak van de thema’s, in de oefeningen en in 
het doen van waarnemingen focussen deelnemers op mogelijkheden. Toch 
komt de probleemoriëntatie steeds als duveltje uit het doosje weer terug. 
Leren focussen op mogelijkheden vraagt om ‘inoefening’.

•  Emergent design. De situatie en de tijd waarin het onderzoek wordt gedaan, 
laat een duidelijke urgentie zien. De praktijk leert ons naderhand (het fail-
lissement) dat het punt van urgentie wellicht al is gepasseerd. Dat roept de 
vraag op: Kan het ook te laat zijn voor een leeromgeving of voor het doen 
van interventies?

•  Werken met voorlopige hypothesen. Deze hypothesen betreffen het onderzoek 
als geheel en zijn uitgangspunt bij de verschillende veldstudies, bijvoor-
beeld: leren en werk integreren of context meenemen.

•  Systemisch onderzoeken. Ervaringen worden voortdurend in de context 
beschouwd en in breder verband getrokken. Leidraad zijn de vragen die per 
thema zijn geformuleerd (zie de chronologie). Bijvoorbeeld: Wat betekent 
het om grenzen te overschrijden, samenwerking te zoeken en nieuwe invals-
hoeken in beeld te krijgen voor de klantorganisatie en/of het werkveld?

6.5.4 Samenvatting 
Dit hoofdstuk beschrijft de duale leeromgeving. De duale leeromgeving 
beoogt een wisselwerking tussen de praktijk en de leersituatie. Deelnemers 
brengen inzichten uit de praktijk in de leeromgeving in. Geleerde inzichten 
nemen zij mee naar de praktijk. De 2e generatie bouwt voort op een aantal 
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inzichten uit de 1e generatie die goed stand blijken te houden in deze 2e gene-
ratie leeromgeving, maar zij verschilt op een aantal punten fundamenteel van 
haar voorganger. Het grootste verschil is de manier waarop werken en leren 
met elkaar worden verbonden. De 1e generatie gaat uit van het hier en nu 
principe. Dat wil zeggen deelnemers nemen hun gedrag mee in het hier en nu. 
Inzichten en veranderingen in dat gedrag zullen vanzelf ook in het dagelijks 
werk tot uitdrukking komen. De duale leeromgeving stelt dat er meer nodig is.
Door een wisselwerking tussen leren en werken op gang te brengen versterken 
praktijkinzichten en leerinzichten elkaar. De duale leeromgeving pendelt als 
het ware tussen leren en werken. De duale leeromgeving wordt toegelicht aan 
de hand van de casus ‘Bureau Anker’, een adviesbureau voor maatschappelijke 
vraagstukken. Voor Bureau Anker wordt een leeromgeving gemaakt waarin 
leren samenwerken centraal staat. 

Uit de evaluatie van de duale leeromgeving heb ik een aantal inzichten en 
bezwaren gehaald, die ik meeneem naar een 3e generatie. Samengevat komen 
die neer op de volgende punten. Deelnemers verkrijgen kennis en inzicht in 
de dynamiek van samenwerken, kunnen reflecteren op hun eigen situatie 
en zijen in staat te beoordelen wat er nodig is aan verandering in hun eigen 
situatie. Zij komen met voorstellen en ideeën om samenwerken in de eigen 
organisatie te bevorderen en werken deze uit tot concrete plannen. Maar tot 
realisatie is het niet gekomen. De verbinding met de praktijk is er wat betreft 
kennis en inzicht, maar wordt niet toegepast in handelen en veranderen. In 
een volgende generatie ga ik op zoek naar een andere verbinding tussen prak-
tijk en theorie om concrete veranderingen te veroorzaken. 
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Leren samenwerken in 
organisatieverandervraagstukken

De 3e generatie leeromgevingen betreft een veldstudie van Giardini 
Bloemenveiling1. 
Giardini is een bedrijf dat voortdurend in verandering is. Het gaat daarbij 
om logistieke, geografische, organisatorische, technologische en culturele 
veranderingen. In het veilingbedrijf werken interne adviseurs die zich met 
de veranderingen in de veiling bezighouden. Recent heeft de veiling te ma-
ken gekregen met een drievoudige fusie. Dat heeft grote gevolgen voor de 
werkwijze van de adviseurs. Door de schaalvergroting, het toenemende 
internationale karakter en de stroom van nieuwe ontwikkelingen, zijn de 
eisen die de veiling aan de adviseurs stelt, veranderd. De vraagstukken 
waar de adviseurs mee te maken krijgen, overschrijden de grenzen van het 
eigen aandachtsgebied en de eigen unit. Samenwerken met andere partijen 
is noodzakelijk. Dit hoofdstuk beschrijft de leeromgeving die tot doel heeft 
interne adviseurs van Giardini te leren om grensoverschrijdend samen te 
werken; om over de grenzen heen te kijken van de eigen unit en de eigen 
expertise.

7.1  Veldstudie Giardini Bloemenveiling

7.1.1 Inleiding
Door de fusies krijgt Giardini te maken met meer vestigingen; er zijn nu vijf 
locaties waar bloemen en planten worden geveild. Elke vestiging is opgedeeld 
in units die uitsluitend functioneel op elkaar zijn afgestemd. De fusies 
brengen grote veranderingen mee. De adviseurs krijgen veranderopdrachten 
die de grenzen van de eigen unit of vestiging overstijgen. Verandervraag-
stukken kunnen zij niet meer binnen een afdeling of unit aanpakken. Een 
integrale aanpak is noodzakelijk. Een opleidingsinstituut krijgt de vraag om 
een leertraject te ontwikkelen waarin adviseurs leren om met deze nieuwe 
complexiteit om te gaan. Het opleidingsinstituut maakt een leeromgeving 
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1 Giardini is een fictieve organisatie. De data zijn ontleend aan meerdere veilingorganisaties.
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waarin grensoverschrijdend samenwerken centraal staat. Ik ben één van de 
drie ontwikkelaars van die leeromgeving en speel een begeleidende rol in de 
leertrajecten die in die omgeving plaatsvinden. Dat geeft de mogelijkheid om 
bij Giardini Bloemenveiling de tweede veldstudie te doen naar leren samen-
werken.

De leeromgeving speelt in op de dagelijkse praktijk van de interne adviseurs 
en zijn specifieke vaardigheden. Uitgangspunt is: Hoe worden adviseurs van 
Giardini professionele partners in adviesrelaties? Daarbij is er veel aandacht 
voor wie de andere partners kunnen zijn, hoe je die kunt vinden en hoe je 
daar mee kunt samenwerken. In de leeromgeving gaat het naast kennisover-
dracht, om praktijkexperimenten waarmee adviseurs hun handelingsreper-
toire om met anderen samen te werken, vergroten. Dit hoofdstuk beschrijft 
deze leeromgeving. Ik laat zien hoe de leeromgeving werd ontwikkeld en sta 
stil bij de opbrengsten en effectiviteit van de leeromgeving. 
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd: 
•  Paragraaf 7.1 beschrijft de dagelijkse praktijk van Giardini adviseurs. Na een 

toelichting op de veiling, ga ik in op de rol van de adviseurs en beschrijf de 
vraag naar een leertraject die voort komt uit recente ontwikkelingen bij de 
veiling. 

•  Paragraaf 7.2 beschrijft de problematiek van samenwerken bij non-routine 
vraagstukken bij Giardini en laat de noodzaak zien van samenwerken en het 
onvermogen van de adviseurs om dat te doen. Aan de hand van praktijksitu-
aties beschrijf ik de problemen die adviseurs in hun praktijk tegen komen. 

•  Paragraaf 7.3 brengt fricties en mogelijke interventies in beeld aan de hand 
van het activiteitensysteemmodel van Engeström. 

•  Paragraaf 7.4 geeft een toelichting op het ontwerp en de opbrengsten van de 
leeromgeving.

•  Paragraaf 7.5 is een reflectie op de leeromgeving en bestaat uit een evaluatie 
aan de hand van de onderzoeksvragen en een evaluatie van de toepassing 
van het conceptueel kader.

7.1.2 De veilingpraktijk
Giardini is een organisatie waarin distributie en logistiek kernactiviteiten zijn. 
De veiling bestaat uit verschillende vestigingen. Elke vestiging is een kleine 
stad met gebouwen, straten, hallen, kantoorgebouwen en voorzieningen. De 
‘klok’ is het hart van de veiling en hangt in de afmijnzaal. Een afmijn zaal ziet 
er uit als een grote theaterzaal met een podium waarboven een aantal giganti-
sche klokken. De klokken zijn het gereedschap van het veilen van bloemen en 
planten. Tijdens het veilen komen om de beurt partijen bloemen of planten 
voor de klok. Veilingmedewerkers tonen de partij en de veilingmeester noemt 
daarbij de naam van de teler. Hij vermeldt eventuele aanmerkingen van de 
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keurmeester. Het veilen gebeurt bij afslag. De zaal zit vol handelaren. Iedere 
handelaar heeft een toetsenbord voor zich. De handelaar die het eerste op 
een van de toetsen drukt, brengt de cursor van de klok tot stilstand op een 
bepaalde prijs. Hij geeft daarbij aan via het toetsenbord hoeveel hij wil kopen. 
Veilen is spannend en dat voel je als je in de afmijnzaal zit. De koper wil een 
goed product voor de gunstigste prijs. De teler wil de beste prijs voor zijn 
product.

In 2002 vindt de fusie plaats tussen vier verschillende veilingorganisaties die 
gehuisvest zijn op verschillende locaties, verspreid over het hele land. Het 
nieuwe veilingbedrijf heet Giardini Bloemenveiling en is opgebouwd uit vijf 
vestigingen. Door de fusie tussen de verschillende veilingorganisaties is de 
veiling veel grootschaliger geworden. Dagelijks worden miljoenen bloemen en 
planten verhandeld bij Giardini. Honderden vrachtwagens komen af en aan. 
Duizenden veilingkarren vinden hun weg door de hallen en langs de verschil-
lende functies van de veiling; van kweker tot klant. Elke vestiging kent meer 
dan een klok. In totaal zijn er over de vijf vestigingen tweeëntwintig klokken. 
De distributiehallen en koelhallen hebben een enorme verwerkingscapaciteit. 
In enkele uren verhandelt de veiling tienduizenden producten. Het bedrijf 
zet miljoenen euro’s om, dag in dag uit. Tijd is geld. Hoe sneller het proces 
verloopt, hoe eerder de producten bij de klant zijn. Het gaat hier om dagverse 
producten. Onmiddellijk nadat de producten zijn verkocht gaan ze van de 
klok naar de distributiehallen. Distributiewerknemers zorgen er voor dat de 
gekochte bloemen en planten bij de juiste klant terecht komen. De distributie 
garandeert dat meer dan 40.000 transacties per dag worden afgehandeld. Een 
deel van alle geveilde bloemen en planten blijft in Nederland. Ruim 80% is 
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bestemd voor export. De exporteurs in de veiling zorgen voor transport over 
de hele wereld. Naast schaalvergroting door fusie zijn er ontwikkelingen in de 
markt die voor verandering zorgen. Groei van aanvoer, kopen op afstand, ICT 
ontwikkelingen en veranderingen in het gedrag van de kopers (kleinere hoe-
veelheden en meer orders) zorgen voor wijzigingen in het hele veilingbedrijf. 

7.1.3 Een leertraject voor interne adviseurs
De fusie heeft grote gevolgen voor de maat van de organisatie, de logistieke 
processen, de informatie- en communicatiestromen, de mate van standaar-
disatie en de rollen van medewerkers die in het nieuwe veilingbedrijf te 
maken hebben met verschillende units, verschillende disciplines, verschil-
lende vestigingen. Adviseurs bij Giardini hebben een gecombineerde functie. 
Naast intern adviseur, zijn zij bijvoorbeeld productmanager Chrysant of 
leider Import en behoren zij tot een specifieke unit. De afdelingen Import, 
Human Resource Management, Productgroepen of de Klok hebben alle hun 
eigen adviseur. De adviseurs hebben te maken met organisatieontwikkeling 
en innovatievraagstukken. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies, bege-
leiden projecten en houden zich bezig met veranderprocessen. De fusie stelt 
niet alleen andere eisen aan de vaardigheden van hun rol als adviseur en 
begeleider van verandertrajecten, maar leidt ook (of zou moeten leiden) tot 
samenwerkingen met andere disciplines en partijen die verspreid over de 
verschillende vestigingen een rol spelen. De organisatie is opgezet volgens 
een functionele structuur, genaamd unitstructuur. De reorganisatie waarmee 
de unitstructuur is geïntroduceerd vond plaats in 1995, toen de veiling (toen 
nog bloemenveiling West) al bezig was met het fusieproces. Met de invoering 
van de unitstructuur delegeert het management verantwoordelijkheden in de 
organisatie. Daarmee wordt de organisatie overzichtelijker, maar worden ook 
de schotten tussen de units opgetrokken. 

In het voorjaar van 2002 geeft de unitmanager van Human Resource Manage-
ment een opdracht aan een opleidingsinstituut om hun interne adviseurs 
nieuwe adviesvaardigheden bij te brengen. Aanleiding zijn de recente fusies 
en de gevolgen die deze hebben voor het werk van de adviseurs. Als medewer-
ker van het instituut ontwikkel ik samen met twee collega’s een leeromgeving, 
waarin deelnemers een leertraject kunnen doorlopen. Doel is het verbeteren 
van adviescompetenties met daarin aandacht voor interdisciplinair samen-
werken. Het leertraject heeft een doorlooptijd van zes maanden. Deelnemers 
zijn adviseurs. Zij geven sturing aan veranderingen en maken deel uit van 
teams die zich met verandervraagstukken bezighouden. Uitgangspunt voor 
de leeromgeving, die het leertraject faciliteert, is om de dagelijkse werkprak-
tijk en de problemen en uitdagingen die daar in voor komen, te verbinden 
met inzichten en kennis over veranderen en samenwerken. De volgende 
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paragraaf gaat dieper in op de verandervraagstukken en de problemen die 
adviseurs in hun werk tegen komen

7.2   Samenwerken bij non-routine 
vraagstukken: De problematiek

7.2.1 Verandervraagstukken
De voorgaande paragraaf gaf een toelichting op het veilingbedrijf en de rol 
van interne adviseurs daarin. Deze paragraaf gaat dieper in op hun prak-
tijk. Opdrachten krijgen zij vanuit hun unit of vanuit de directie. Daarnaast 
signaleren zij zelf vraagstukken die soms leiden tot een verandertraject. De 
meeste van deze adviseurs werken binnen een unit. De grenzen van de unit 
overschrijden zij niet gemakkelijk. Zij werken doorgaans in adviesteams die 
samengesteld zijn binnen de unit. Toch geven veel vraagstukken aanleiding 
om interdisciplinair en vestigingoverstijgend te werken. Voorbeelden daarvan 
zijn: de introductie van een nieuw distributiesysteem heeft gevolgen voor 
zowel Logistiek, Human resource management, Import als De Klok. Unifor-
meren van slotplaten van de meer dan tweehonderd zestig duizend stapelwa-
gens is een grote verandering in het veilingbedrijf, waar naast verschillende 
units ook leveranciers en afnemers mee te maken krijgen. Snijrijpheidscode-
ring voor snijbloemen lijkt een eenvoudige toepassing, maar betekent een 
grote verandering voor bijvoorbeeld de dagelijkse routines van kwekers of 
de distributieafdeling. De unit Automatisering moet daarvoor ingrijpende 
veranderingen aanbrengen in het veilingproces. In de taakgroep Autovrije vei-
ling komen logistieke processen, milieuvraagstukken en ruimtevraagstukken 
bij elkaar. Verschillende afdelingen zoals Huisvesting, Logistiek, de Klok maar 
ook kwekers en kopers zijn daarbij betrokken. Nieuwe ontwikkelingen in de 
sierteelt, nieuwe cultivars of een teruglopende vraag naar chrysanten zijn 
vraagstukken die voorbij grenzen van de unit reiken en vragen om nieuwe 
samenwerkingen. 

7.2.2 Problemen in samenwerken
De inhoudelijke expertise van de adviseurs sluit aan bij de aard en de activitei-
ten van hun unit. Zij zijn gewend om vragen zoveel mogelijk binnen de eigen 
unit op te lossen en ‘anderen er niet mee lastig te vallen’. 
Maar tegenwoordig werkt dat vaak niet meer. Recente ontwikkelingen nood-
zaken tot grensoverschrijdend samenwerken. Maar dat is niet gemakkelijk. In 
hun werkpraktijken komen adviseurs in situaties terecht die samenwerking 
frustreren. Onderstaande paragrafen geven voorbeelden van problemen die 
adviseurs tegenkomen in het aangaan van samenwerkingsrelaties.
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Conflicterende belangen
Bij vraagstukken waar meer partijen bij betrokken zijn, spelen verschillende 
belangen. Die belangen kunnen elkaar tegenspreken. Wat voor de één gunstig 
is, is nadelig voor de ander.

Voorbeeld: Taakgroep autovrije veiling. 
Schaalvergroting brengt een enorme toename van verkeer met zich mee. 
Dat heeft geleid tot overlast. Vrachtwagens en auto’s nemen veel ruimte in 
beslag en produceren een hoop uitlaatgassen. Waar auto’s staan, kan de vei-
ling geen handel huisvesten. De giftige gassen werken slecht uit op de bloe-
men en planten. De veiling is genoodzaakt bepaalde delen van de veiling-
gebouwen autovrij te maken om handelshuisvesting te verbeteren en de 
vrachtwagens uit de veilinghallen te weren. In het vraagstuk spelen er ver-
schillende belangen. Betrokken zijn de afdelingen Huisvesting, Logistiek, 
Klok, kwekers en kopers. Een autovrije veiling leidt tot extra logistieke 
inspanning. Partijen zullen moeten worden verladen en getransporteerd 
naar speciale, nieuw te bouwen laadplatforms. Er is extra mankracht nodig 
en ruimte rondom de hallen om de nieuwe laadplatforms te realiseren. 
Die ruimte kan alleen vrij gemaakt worden door die van handelaren af te 
nemen. Commercie geeft aan dat handelaren er niet op zitten te wachten 
om hun boxen in te leveren ten behoeve van de ruimte die Logistiek nodig 
heeft voor overladen. Bovendien komen bestaande parkeerplaatsen op het 
veilingterrein in het gedrang en ontstaat er een parkeerprobleem. 

… “Die verschillende uitkomsten van deelproblemen zijn dan niet met 
elkaar te rijmen. Als je de verschillende ideeën naast elkaar legt dan 
zie je verschillende aandachtspunten en belangen vanuit de logistieke 
hoek of vanuit de commerciële hoek. Uitgangspunt is dat je die colonne 
vrachtwagens niet meer binnen hebt…. Maar dan moet je wel nieuwe 
ladingsplaatsen creëren, maar door het autovrij maken is er al gebrek 
aan parkeerruimte gekomen op het terrein. Dat wringt dus. Logistiek 
zegt: Wij kunnen wel zorgen dat producten verladen worden maar dan 
hebben we wel extra ruimte nodig. Maar dan moeten er boxen van 
kooplui weg. (…) Daar komt bij dat we extra personeel nodig hebben 
voor het verladen.”…

Over de schutting gooien/geen eigenaarschap
Actoren kijken vaak niet verder dan de grenzen van de eigen unit. Alles wat ze 
niet binnen de unit kunnen oplossen, gooien ze over ‘de schutting’. Vaak zijn 
vraagstukken echter niet op te delen in deelvraagstukken. Zulke vraagstukken 
lopen het gevaar om geen eigenaar te hebben en kunnen gaan rondzingen in 
de veiling. 
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Voorbeeld: Snijrijpheidscodering 
De schaalvergroting maakt het contact tussen koper en klant erg klein. Als 
koper heb je minder zicht op de productie en de snijrijpheid van bloemen. 
Binnen de veiling is de behoefte bij kopers ontstaan om van bloemen de 
snijrijpte op de klok gecommuniceerd te krijgen. Daartoe dient de veiling 
een coderingssysteem op te zetten en te implementeren. Naast de kwekers 
en de kopers zijn betrokken de afdelingen: Klok, Productunits, Marketing, 
Kwaliteitsdiensten en de juridische afdelingen. Het vraagstuk betreft de 
hele branche. In termen van eigenaarschap is het niet duidelijk waar het 
vraagstuk thuis hoort. Bij de Productgroep snijbloemen? Bij de Klok? Bij 
Automatisering?

…“Op gegeven moment kwam naar boven: Er is behoefte aan een co-
dering. We hebben dat bij automatisering neergelegd en gevraagd: 
Waarom hebben we dat niet? Antwoord: Omdat er geen opdracht- 
gever is.”...
...“En dan wordt er op unitniveau gezegd van: Nou dan lossen die dat 
maar op. En dan ben ik mijn probleem kwijt en ligt het op een ander 
bordje.”…

…“Op zo’n hele grote veiling is men verantwoordelijk voor een klein 
stukje, ik zeg maar wat, voor aanvoer bijvoorbeeld. Dat is het heilig-
dom van een paar mensen. Ze weten eigenlijk niet eens wat er elders 
plaatsvindt. En als ze zo’n vraagstuk kwijt willen, leggen ze dat neer 
bij een hele andere afdeling. Wat er verder mee gebeurt, weten ze niet 
eens (…) Die andere afdelingen zien ze alleen bij het feest één keer in 
het jaar.”…

…“En dan zie je mensen zoeken naar: Ben ik nou verantwoordelijk of jij, 
in plaats van los dat nou gezamenlijk op met elkaar, zonder dat je op 
papier wilt zetten wie de eindbeslissing mag nemen.”…

Het is lastig om aandacht voor het vraagstuk krijgen
Als een vraagstuk wel een eigenaar heeft en het vraagstuk raakt aan allerlei 
andere disciplines, units en vestigingen, is het vaak lastig om er aandacht 
voor te krijgen van andere partijen die er bij betrokken zijn. Niet omdat 
anderen niet willen, maar omdat prioriteiten anders liggen. Onderstaande 
paragrafen geeft twee voorbeelden van zulke vraagstukken die door product-
units zijn opgepakt. De twee casussen zijn voorbeelden van vraagstukken die 
gerelateerd zijn aan de innovatie of promotie van een specifiek product. 
Voorbeeld: Gebruikswaardenonderzoek nieuwe stijl Tulpen 
Als veiling moet je actueel zijn en regelmatig met nieuwe producten komen. 
Op het gebied van bloemen en planten ontwikkelen kwekers nieuwe 
soorten. Net als in de kledingbranche zijn er per seizoen weer nieuwe col-
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lecties, nieuwe trends en nieuwe kleuren. Het gebruikswaardenonderzoek 
naar nieuwe stijl Tulpen is een landelijk project om de gebruikwaarde van 
nieuwe cultivars van tulpen in beeld te brengen. Daarbij werkt Giardini 
Bloemenveiling samen met verschillende organisaties uit de tulpensector.

Voorbeeld: Chrysanten effect langere termijn
De chrysant genereert een substantieel deel van de omzet. Het aanbod 
van chrysanten daalde het afgelopen jaar. De directie maakt zich zorgen 
over deze terugloop en heeft aan de afdeling Product Markt Relaties om 
een strategisch advies gevraagd; hoe kan zij het dalende marktaandeel 
chrysanten ombuigen? Het project gaat over het vinden en beoordelen van 
mogelijkheden, doorvoeren van vernieuwingen en kiezen van logistieke 
en commerciële opties. Betrokken zijn de klokken van diverse vestigingen, 
het bemiddelingsbureau, de afdeling Product Markt relaties, kwekers en 
kopers en buitenlandse spelers.Het blijkt erg lastig om aandacht te krijgen 
voor het vraagstuk bij de andere partijen, ondanks het feit dat die ook baat 
hebben bij het vergroten van het marktaandeel. Het vraagstuk heeft bij 
verschillende partijen nog geen enkele prioriteit. Er zijn andere zaken die 
aandacht vragen. 

…“Als ik met de mensen van het bemiddelingsbureau praat, merk ik dat 
die zich echt niet druk maken om deze dingen. Die maken zich om hun 
eigen vakken druk. Als ik praat met een veilingmeester, praat hij over 
hele andere dingen en zegt dat ie er nu even geen tijd voor heeft. Als 
ik praat met Logistiek, hebben zij het er over dat avondaanvoer meer 
prioriteit heeft.”…



210

07

Zonder wrijving geen glans - A. van Staveren

Vraagstuk loopt stuk op maat en complexiteit
Soms lijken vraagstukken eenvoudig op te lossen, maar door de maat van de 
veiling en de complexiteit die daarmee samenhangt, verzanden zulke vraag-
stukken in procedures. Het is lastig om die procedures open te breken.

Voorbeeld: Behandeling zomerbloemen 
Er is veel aanvoer van zomerbloemen in de zomer. De zomerbloemen 
gaan, zoals alle andere bloemen, vanuit de koeling van de kweker in een 
transport naar de veiling en worden daar gebufferd en gaan dan weer een 
koeling in om daarna geveild te worden. De afwisseling van niet-gekoeld 
en koeling (koeling, transport, buffering) is slecht voor sommige bloemen- 
soorten. Vooral zomerbloemen zijn er gevoelig voor. Dus de kwekers van 
die zomerbloemen willen dat hun bloemen gelijk de koelcel ingaan. De 
kwekers worden doorverwezen naar de trekkers van de stapelwagens 
waarmee de bloemen verladen en vervoerd worden. Maar op de trekkers 
zitten 130 nationaliteiten die de opdracht hebben van hun baas om te 
wachten tot er een sleep is van 15 of 20 wagens van één productsoort. De 
medewerker die op de trekker zit, kan de sleep dan brengen naar locatie 
A84 in de koelcel en eerder niet. De instructies die de medewerker krijgt, 
laten geen afwijkende behandeling toe.

…“Dus als die kweker naar zo’n knul toe stapt en zegt: Je moet dit doen, 
zegt die knul: Ikke nie doen.”…

De kwekers van zomerbloemen klagen er vervolgens over bij de product-
manager Zomerbloemen. Die productmanager stapt dan naar de chef 
Aanvoerverwerking om de klacht door te geven. Maar de chef Aanvoerver-
werking heeft geen aandacht voor de klacht omdat hij andere zaken aan 
zijn hoofd heeft.

…“Jahaa die man heeft hele andere sores. Die heeft een hoog ziektever-
zuim en die heeft verloop en die heeft mensen die alleen maar willen 
overwerken of niet willen overwerken of whatever, dus die heeft hele-
maal geen boodschap aan dat ene probleem van mijnheer De Vries of 
zo. Totdat dat probleem heel groot wordt en dan gaan ze er wat aan 
doen. En dat is niet omdat die man er tegen is, die man is er helemaal 
niet tegen. Hij maakt dan de afweging: Ga ik dat nu tegen die trek-
kerchauffeur zeggen dat.. of hij komt er niet aan toe, of hij begint er 
al niet eens aan of zo’n medewerker zegt: En gisteren zei je nog, afijn 
allerlei afwegingen. Op een lager niveau wordt dat allemaal afgewo-
gen en op een hoger niveau speelt dan heel vaak van: Ik heb mijn eigen 
agenda, die moet ik dan nu gaan stopzetten? Of ik heb geen budget en 
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dat moet ik dan nu gaan forceren? Of ik heb net mijn mensen in die 
richting en dan moet ik ineens zeggen: Even laten vallen want… en 
dat zit te diep in de hele structuur en in de maat ook van de veiling.”…

Eendimensionale benadering leidt tot onbruikbare oplossingen
Een oplossing die vanuit een specifieke invalshoek wordt ontwikkeld, loopt 
het gevaar niet aan te sluiten bij bestaande werkprocessen en systemen. Die 
eendimensionale benadering voor complexe vraagstukken is dan onbruikbaar.

Voorbeeld: Ontwikkeling van een nieuw distributiesysteem
Door de veranderingen in de veiling is het nodig om een nieuw distributie-
systeem te ontwikkelen. Het oude systeem is te traag, niet efficiënt genoeg 
en speelt niet in op het huidige koopgedrag van de klanten. De opdracht 
komt terecht bij de afdeling Logistiek. De lijnmanager stelt een team 
samen van acht technische specialisten afkomstig uit de units Logistiek 
en Huisvesting. Twee jaar lang werkt het team aan een nieuw systeem. 
Het team huurt technische experts in, maakt calculaties en verdiept zich 
in technische hardware. Het team informeert zich over de state of the art 
van distributiesystemen. Op basis van deze informatie maakt het team een 
hightech ontwerp waar de veiling trots op zal zijn. Het project lijkt zich 
succesvol te ontwikkelen, de teamleden zijn enthousiast en ze zijn over-
tuigd van het product waaraan zij werken. Toch gaat het mis. Verschillende 
betrokkenen beginnen zich gaandeweg te realiseren dat er iets niet goed 
zit, maar niemand grijpt in.

… “Niemand die aan de rem trok. Ik vond het zelf zó absurd, maar ik 
heb daar dus niet mijn gevoelens in laten blijken. Ik heb maar wel 
volgehouden en gedacht van nou als het nou echt doorgaat dan moet 
ik misschien echt aan de noodrem trekken. Ik heb mensen die in dat 
project zaten langzaam zitten prikken van hoe zit dat eigenlijk? Maar 
nooit klip en klaar gezegd wat mijn zorgen waren. Tja aangaande de 
techniek, dat was een heel mooi systeem, leuk om te doen. Maar in 
mijn achterhoofd speelde de gedachte van waar ben ik mee bezig?”…

Uiteindelijk spreekt een van de teamleden zijn zorgen uit bij het manage-
mentteam. Het hele project wordt een halt toegeroepen. De kosten zijn on-
realistisch hoog. Het hele systeem blijkt onbruikbaar. Het team heeft geen 
onderzoek gedaan naar de effecten van het systeem. De inpassing ervan in 
de veiling lijkt grote problemen te geven. De processen in de organisatie zijn 
niet ingericht op het systeem. Pas nu wordt duidelijk dat het onderliggende 
probleem, dat aanleiding was voor de ontwikkeling van het distributiesys-
teem, veel breder ligt dan de vraag naar technische vernieuwing. Het pro-
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bleem is gedefinieerd als een puur technisch vraagstuk, terwijl het vraagstuk 
een veilingbreed vraagstuk blijkt te zijn, waarbij klantcontacten, financie-
ring, beheersstructuren, human resource management en werksystemen, 
de inrichting van de klok en de klantenservice allemaal een rol spelen. Het 
projectteam heeft te eenzijdig aan een nieuw distributiesysteem gewerkt.

…“Ja, ja er was héél sterk een technische focus. Het middel was het 
doel. Dat is echt fnuikend. Het team wilde ook geen discussie voeren. 
Er ontstond wel eens wat wrevel: Wat zijn we nu eigenlijk aan het 
doen. Maar er was geen ruimte voor die discussie.”…

…”We zaten met zijn allen in een koker.., met één uitgang en daar 
moesten we naar toe. De manier van samenwerken om door de koker 
heen te komen die was goed, niet om de koker open te breken. Die was 
slecht.”…

…“We zijn te ver doorgedraafd. Zonder achterover te leunen en te kij-
ken van hé waar zijn we nu mee bezig?”…

Botsingen van werkroutines en culturen
Wanneer afdelingen, organisaties of vestigingen met elkaar moeten samen-
werken om tot uniformering van werkwijzen te komen, stuit dat op hevig 
verzet. De verschillende werkroutines staan voor de identiteit en de geschie-
denis van een groep mensen. Een nieuwe aanpassing ervaren zij als diskwalifi-
catie van de manier waarop zij het altijd al hebben gedaan. Uniformering van 
werkwijzen is een technische, maar vooral ook een culturele verandering.

Voorbeeld: Uniformering slotplaten 
Door de fusie krijgt de veiling te maken met verschillende systemen die 
niet op elkaar passen. Een voorbeeld daarvan is de verhuurstructuur 
van stapelwagens en het gebruik van slotplaten. Over de verschillende 
vestigingen zijn er zo’n 260.000 stapelwagens in omloop. Dat zijn de 
veilingkarren waarmee de bloemen en planten het hele proces doorlopen. 
De veiling verhuurt die stapelwagens aan kopers en telers om de gekochte 
of verkochte bloemen en planten mee te vervoeren. Bloemen gaan met 
stapelwagens en al de vrachtwagens in, maar ook in het veilingbedrijf zelf 
zijn deze wagens de dragers van het fysieke proces. Als je door het veiling-
bedrijf wandelt, zie je overal stapelwagens. De verhuur van die wagens is 
gekoppeld aan procedures, werkwijzen, verhuurstructuur en slotplaten. 
Met de fusie moet de veiling dat uniformeren. Dat leidt tot fricties tussen 
de vestigingen. Jarenlang hebben de verschillende vestigingen goed ge-
werkt met hun eigen systeem. Nu verandert de veiling iets wat altijd goed 
heeft gefunctioneerd. Dat leidt tot rivaliteit tussen de vestigingen. Wie 
gaat zich aanpassen? 
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…“Zij (de andere vestigingen) hebben het gevoel wij worden nu over 
genomen door de grootste vestiging, maar wij hebben het altijd goed 
gedaan en waarom zou dat nou plotseling slecht zijn? En daar merk je 
heel erg dat conflict en dan moet je gaan schipperen.”…

…“Kijk overal liggen redenen aan ten grondslag. Er is niemand die hier 
dingen door heeft gedrukt omdat ze dat nou zo graag wilden. Iedereen 
had redenen. Op gegeven moment zeg je: Ja en dan zeg je: Ik schat in 
bij vestiging Oost, nou dat is geen probleem, kom op jongens we gaan 
door. Zie het nou eens van die kant, zweet op het voorhoofd, eindelijk 
een compromis, gauw uitschrijven dat je het maar precies op papier 
hebt met komma’s en punten zoals men wilde en je verzendt het en je 
krijgt het terug, gefeliciteerd, akkoord, we zijn het er hartstikke mee 
eens, okay, nou nog effe naar vestiging Zuid en dan is het rond. Maar 
die komen met zo’n verhaal terug, ja maar dit werkt zo niet bij ons. 
Dan begin je weer van voor af aan.”…

Bovenstaande problemen laten zien hoe lastig samenwerken kan zijn en 
hoe belangrijk het soms is om grensoverschrijdend te werken. Als adviseurs 
willen leren hoe zij deze problemen kunnen voorkomen of hoe zij er mee om 
kunnen gaan is het essentieel te begrijpen wat samenwerken in de specifieke 
context van Giardini betekent. Daarvoor is het nodig meer zicht te krijgen op 
de onderliggende dynamiek van de problemen. Daarover meer in de volgende 
paragraaf die ingaat op vragen als: Waar komen de conflicterende belangen 
vandaan? Wat maakt dat vraagstukken zo vaak over de schutting worden 
gegooid? Hoe ga je om met verschillende prioriteiten en hoe kun je toch 
aandacht krijgen voor een vraagstuk? Wat te doen met botsingen in werk-
routines? Hoe voorkom je een eendimensionale focus? 
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7.3   Fricties zien als mogelijkheid voor verandering

7.3.1  Kijken naar problemen met het activiteitensysteem-
model 

De problemen die hierboven zijn beschreven, laten zien hoe lastig adviseurs 
het vinden om veranderingen te realiseren. Hoe kunnen zij nu met deze 
problemen omgaan? Door op een andere manier tegen de problemen aan te 
kijken. Het activiteitensysteemmodel van Engeström kan daar bij helpen. 
Het model brengt de situatie in beeld aan de hand van factoren waarmee een 
verandering wordt gemaakt. Door deze factoren nader te beschouwen, krijgen 
ze zicht op de onderliggende fricties die leiden tot de hierboven beschreven 
problemen. Door factoren aan elkaar te relateren komen interventies in beeld 
waarmee actoren fricties beter gaan hanteren en er mogelijkheden in beeld 
komen. Een uitgebreidere toelichting op het model is te vinden in hoofdstuk 
4 en een samenvatting van de werking van het model staat in hoofdstuk 7. 
Hieronder ga ik in op de toepassing van het model bij Giardini. Het model 
gaat uit van een samenhang tussen adviseur, uitkomst en werkomgeving. 
Daarbij zijn de aanpak van de adviseur, taak en rolverdeling, het speelveld en 
de regels van invloed. Schematisch ziet dat er voor Giardini als volgt uit:
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     probleemoplossing 
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binnen units 
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4. concepten/instrumenten
projecten met expertaanpak

3. betrokken partijen
veilingbedrijf en veld
(organisatie en
klantsysteem)

5. regels en speelveld
- geen vuile was buiten
- twijfels houd je voor je
- problemen oplossen 
  binnen unit
- tijd is sturingsmechanisme
- naar binnen kijken
- beheersen en controleren
- werken binnen unit/
  vestiging

1. actor
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Om de werking van het model te laten zien heb ik als voorbeeld genomen het 
probleem ‘ontwikkeling van een nieuw distributiesysteem’. Op elk vraagstuk 
kan het systeemmodel op die manier worden toegepast. Bij toepassing op dit 
vraagstuk ontstaat het volgende beeld: 
1.  Actor: De adviseur krijgt een probleem op zijn bord: Het bestaande distri-

butiesysteem is niet meer toerijkend. 
2.  Uitkomst: Er moet een oplossing komen die het vraagstuk (een ontoerei-

kend bestaand systeem) oplost. Die verandering (uitkomst) is hier een 
nieuw toerijkend distributiesysteem dat geen vertraging en geen fouten 
kent. 

3.  Betrokken partijen: Aan de ontwikkeling van het nieuwe distributiesys-
teem werken verschillende mensen in een adviesteam samen.

4.  Concepten en instrumenten: Naar aanleiding van het probleem zet de advi-
seur een project op. In het voorbeeld is dat de ontwikkeling van een nieuw 
distributiesysteem. 

5.  Regels en speelveld: In de veiling zijn geschreven en ongeschreven regels en 
opvattingen geldig. Die zijn van invloed op de manier waarop de adviseur 
werkt. Deze regels leiden tot routines en aannames, die een groot en vaak 
onbedoeld effect hebben op het eindresultaat. 

6.  Rol-/taakverdeling: Het adviesteam maakt deel uit van een groter geheel 
(unit, vestiging, veilingbedrijf). De veiling en het werkveld vormen samen 
het sociaal systeem waarin de adviseur een schakeltje is.

7.3.2 Routines en aannames die fricties veroorzaken
Engeström’s activiteitensysteemmodel laat een aantal factoren zien die met 
elkaar een activiteit maken. Op één van die factoren, te weten Speelveld en 
regels, wil ik iets dieper ingaan. Deze factor geeft goed inzicht hoe fricties 
kunnen ontstaan. Het speelveld wordt onder meer bepaald door de sector 
(bloemenwereld), de activiteit (het veilen en bemiddelen) en de ruimte waar-
binnen die activiteit zich afspeelt, zoals bijvoorbeeld de locatie of tijdspanne 
van de activiteit (iedere ochtend tussen 4 en 9 uur). Zo zijn er tal van factoren 
die het speelveld bepalen en van invloed zijn op hoe de adviseur werkt. 
Daarnaast zijn er ook regels die gekoppeld zijn aan dat speelveld. Die gaan 
over: Hier doen we het zo. Die regels kunnen expliciet of verborgen zijn. Elke 
organisatie kent eigen regels. Voorbeelden van regels zijn de kernwaarden van 
de veiling. Eén van die kernwaarden is samenwerken. Maar verborgen regels 
kunnen die kernwaarde ondermijnen. Voorbeelden van verborgen regels 
bij de veiling zijn: Je moet altijd hard en efficiënt werken, problemen los je op 
zonder anderen ermee lastig te vallen, twijfels houd je voor je, je hangt geen vuile 
was buiten, tijd is een primaire factor, we kiezen voor oplossingen die we kunnen 
beheersen en controleren. Verborgen regels leiden tot aannames en routines die 
vaak onbewust zijn. Het effect van bovengenoemde verborgen regels is dat 
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units naar binnen zijn gericht en actoren niet vanzelfsprekend samenwerken 
over de grenzen van hun eigen unit. Regels, aannames en routines maken het 
sociale systeem van Giardini, maar ook de problemen die er spelen.

Het activiteitensysteemmodel van Engeström laat zien dat de adviseur, zijn 
opdracht, de beoogde verandering, de andere spelers, het sociaal systeem 
waar hij deel van uit maakt en de heersende regels, met elkaar verbonden 
zijn. Soms ontstaan er in die verbindingen fricties. Dat gebeurt als factoren 
elkaar tegenspreken of niet aansluiten op elkaar. De kans dat zo’n frictie 
een probleem wordt, ligt voortdurend op de loer. Problemen frustreren of 
blokkeren het adviestraject. Routines en aannames spelen daarin een niet te 
onderschatten rol. Routines en aannames zijn vaak de onderbouwing van een 
probleem. De leeromgeving is er opgericht om verschillen tussen factoren te 
onderzoeken, de aannames en routines bloot te leggen en op zoek te gaan 
naar de wijze waarop verschillen gebruikt kunnen worden. Factoren die ver-
schillen, elkaar tegenspreken of niet aansluiten, hoeven geen probleem te zijn, 
wanneer je op zoek gaat naar mogelijkheden waarin je die verschillen kunt 
gebruiken. De volgende paragraaf gaat in op de fricties die onder de proble-
men liggen en gaat op zoek naar interventies waarmee je fricties kunt zien als 
mogelijkheden in plaats van problemen. 

7.3.3 Fricties en mogelijke interventies
Veel van de fricties die hieronder ik beschrijf, hebben te maken met het 
verschil tussen de oude en nieuwe praktijk of met het verschil tussen routine 
en experiment. Mensen hebben de neiging om in verschillen problemen te 
zien. De meest voor de hand liggende oplossing is dan het elimineren van 
verschil. Maar door dat te doen kunnen problemen ontstaan. Problemen 
ontstaan in de vruchteloze pogingen om verschillen op te heffen. De moge-
lijke interventies zijn er op gericht het verschil vruchtbaar te maken en dus 
te laten bestaan. Dat kan door fricties te onderzoeken op mogelijkheden in 
plaats van te kijken naar de problemen die zij kunnen veroorzaken. Maar daar 
is ook experiment, het omgaan met onzekerheid en anders handelen voor 
nodig. Hieronder volgen fricties en mogelijke interventies. De schema’s laten 
zien hoe de fricties zijn gedefinieerd uit de relaties tussen de factoren uit 
 Engeström’s activiteitensysteemmodel. 

Frictie 1. Profiel van de adviseur en gevraagde aanpak sluiten niet op elkaar 
aan
Frictie De eerste frictie betreft de adviseur in relatie tot de gewenste veran-
dering (output). Er is een frictie tussen wat de adviseur kan en wat een vraag-
stuk nodig heeft. De expertise en ervaring van de adviseur sluiten niet aan bij 
de complexiteit van de organisatie en de omgeving. Door schaalvergroting is 
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integraal werken noodzakelijk. Maar de adviseurs ontberen kennis, competen-
ties en adviesvaardigheden om goed in te kunnen spelen op de vraagstukken en 
de integrale aanpak die daarbij vereist is. Zij hebben niet geleerd veilingbreed 
te kijken en samen te werken met andere units en andere disciplines. 

Frictie 1: Profiel van de adviseur en gevraagde aanpak sluiten niet op elkaar aan.

Interventie De voorgestelde interventie is tweeledig. Ten eerste is het belang-
rijk dat de adviseur zijn adviesvaardigheden versterkt en dat hij leert hoe 
activiteiten samenhangen. Zo leert hij verbanden in processen en vraagstuk-
ken te zien. Maar minstens zo belangrijk is om samenwerking te leren zoeken 
met andere partijen. Wanneer hij weet waar hij wel en niet goed in is en hoe 
hij andere disciplines kan betrekken, kan hij handelen met de complexiteit 
van de vraagstukken die hij op zijn bord krijgt.

Frictie 2. Oriëntatie op ‘locale oplossingen’ wringt met de noodzaak tot 
integraal werken
Frictie De tweede frictie betreft de aanpak van de adviseur en de aanpak die 
noodzakelijk is om tot een geslaagde verandering te komen. Adviseurs maken 
van alle vraagstukken projecten, met een projectplan en een eindplaatje. De 
veilingorganisatie stimuleert ‘projectmatig werken’. Maar het onderbrengen 
van vraagstukken in projecten komt vaak niet tegemoet aan de complexiteit 
en ambiguïteit van de huidige organisatie: Een projectaanpak is te eenzijdig 
oplossingsgericht. Het effect is dat een oplossing voor een vraagstuk ergens 
anders in de veiling een probleem veroorzaakt. Er is een frictie tussen de 
aanpak die gangbaar is bij de veiling en de aanpak die nodig is om verande-
ringen te veroorzaken; een procesaanpak. Toch biedt de projectaanpak van de 
veiling de adviseurs veel houvast, er is veel expertise beschikbaar en het biedt 

verandering
    (uitkomst)

gevraagde aanpak
(concepten/instrumenten)

profiel adviseur
            (actor)

FRICTIE 1

heeft invloed op

heeft invloed op
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de mogelijkheid anderen te motiveren voor een verandering. Het is dus niet 
zinvol om de projectaanpak volledig over boord te gooien.

Frictie 2: Oriëntatie op ‘locale oplossingen’ wringt met noodzaak tot integrale 

aanpak.

Interventie De voorgestelde interventie is het combineren van projectaanpak 
en procesaanpak en te experimenteren met nieuwe werkvormen. Een proces-
aanpak speelt in op de complexiteit en de veranderlijkheid van de organisatie 
als geheel. Een projectaanpak geeft de mogelijkheid om draagkracht te vinden 
voor verandering en sluit aan bij de bestaande routines. Door te experimente-
ren met werkvormen en per situatie te onderzoeken wat er nodig is, ontwik-
kelen adviseurs een repertoire aan aanpakken, die een verrijking voor de 
veiling kunnen zijn.

Frictie 3. Opvattingen van betrokkenen over wat ‘goed voor de veiling is’ 
verschillen. 
Frictie De derde frictie manifesteert zich als botsingen tussen dominante 
opvattingen over wat goed voor de veiling is en wat de adviseur zelf denkt 
dat goed voor de veiling is. Enerzijds leren de adviseurs vanuit hun vak dat 
verandering vraagt om reflectie en experiment, anderzijds krijgen zij vanuit 
de veiling voortdurend ingeprent dat hard werken en efficiency het succes 
van de veiling is. Veranderingen gedijen echter niet alleen bij hard en efficiënt 
werken, maar hebben tijd nodig om ruimte te maken en anderen mee te 
nemen in het proces. Om deze frictie te doorbreken is een mentale omslag 
nodig: Adviseurs en andere medewerkers moeten leren dat hard werken en 
reflectie of efficiency en experiment elkaar niet hoeven uit te sluiten, maar 
elkaar kunnen versterken.

verandering 
       (uitkomst)

om aan alle betrokkenen partijen tegemoet
te komen is integrale aanpak nodig

adviseur brengt
locale oplossing
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Interventie De voorgestelde interventie is zichtbaar maken welke opvat-
tingen er leven, waar deze vandaan komen en onderzoeken hoe ze bijdragen 
aan problemen. Door dat te doen, in combinatie met andere voorgestelde 
interventies, rekken de denkkaders van betrokkenen op en ontstaat er meer 
ruimte voor experiment.

Frictie 4. Expertrol adviseur wringt met procesaanpak
Frictie De vierde frictie betreft de rol van de adviseur in relatie tot het advies-
team waar hij deel van uit maakt. Veel adviseurs in de veiling zijn experts. Dat 
is niet zo gek, omdat zij hun adviesrol combineren met een inhoudelijke rol 
zoals projectmanager Chrysant. Het effect is dat ook de adviesrol veelal wordt 
ingevuld vanuit een specifieke afdeling of unit. Bij verandervraagstukken 
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       (uitkomst)
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dit is goed voor de veiling
(regels/speelveld)

adviseur: dit is beter
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Frictie 4: Expertrol adviseur wringt met procesaanpak.
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die vanuit zijn unit zijn gedefinieerd gaat de adviseur op zoek naar mensen 
binnen zijn unit voor de samenstelling van het adviesteam. Het eenzijdige 
adviesteam benadrukt de adviseur in zijn expertrol. Het adviesteam bevestigt 
zo de eenzijdige rolopvatting (expertrol) van de adviseur. Adviseur en advies-
team versterken elkaars eenzijdigheid. Er is hier sprake van een tangconstruc-
tie (of een versterkende lus). De frictie betreft de benodigde procesrol van de 
adviseur en de werkelijke rol van de adviseur. Samenwerken is weliswaar een 
van de cultuurwaarden van de veiling, maar wordt doorgaans monodiscipli-
nair opgevat. Een opvatting die voor verandervraagstukken te beperkt is. 

Interventie De voorgestelde interventie is sturen op interdisciplinaire en 
dynamische tijdelijke werkverbanden. Door interdisciplinair samen te werken 
kan de adviseur het integrale veranderproces faciliteren in plaats van de 
expertrol te pakken waarin hij vanuit een specifieke discipline een oplossing 
aandraagt: Hij kan meervoudig werken (door de verschillende invalshoeken 
die andere spelers aandragen) en tot rijkere en creatievere oplossingen komen. 

Frictie 5. Verschil tussen disciplines
Frictie nummer vijf is de frictie tussen verschillende ‘disciplines’. Adviseurs 
werken vanuit de heersende opvatting dat problemen kunnen worden 
opgelost aan de hand van vakinhoudelijke oplossingen en nieuwe procedures. 
Adviesteams gaan op zoek naar logische rationele aanpakken die gericht zijn 
op verbeteren van functionaliteit en efficiency. Elke discipline kent zijn eigen 
‘rationaliteit’. Bij grensoverschrijdende vraagstukken botsen de verschillende 
disciplines. Binnen samenwerkingen blijven actoren vasthouden aan een 
monodisciplinaire oplossing.

Frictie 5: Verschil tussen disciplines.

verandering (uitkomst)

monodisciplinaire
oplossing
(taakverdeling)

interdisciplinaire aanpak
(betrokken partijen)
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Interventie De voorgestelde interventie is het zichtbaar maken van de 
verschillende disciplinaire rationaliteiten en te laten zien hoe deze elkaar 
belemmeren. Door dit te doen kunnen adviseurs onderzoeken of de verschil-
len ook gezien kunnen worden als mogelijkheden. De tweede interventie is de 
adviseurs te leren om de oplossing die de opdrachtgever vraagt samen met de 
betrokken units te onderzoeken door de vraag te stellen: Voor welk probleem 
is dit de oplossing? Daarmee ontstaat de mogelijkheid om achter de vraag of de 
opdracht te kijken en de focus op de monodisciplinaire oplossing los te laten.

Frictie 6. Ongeschreven regels conflicteren met vraag om vernieuwing
Frictie De laatste frictie betreft de ongeschreven regels in de veiling die voor 
een belangrijk deel de identiteit van de organisatie uitmaken, maar conflic-
teren met regels van ‘experiment en vernieuwing’ die voor een verandering 
nodig zijn. Experimenteren is noodzakelijk. Maar de ongeschreven regel 
‘beheersen en naar binnen kijken’ belemmert experimenteren. Reflecteren is 
noodzakelijk voor verandering en vernieuwing, maar de ongeschreven regel: 
‘We werken allemaal hard’ belemmert reflecteren. De ongeschreven regels 
belemmeren experiment en vernieuwing. Tegelijkertijd versterkt de mono-
disciplinaire aanpak van de adviseur bestaande ongeschreven regels, zoals 
naar binnen kijken en beheersen in plaats van het avontuur aangaan en naar 
buiten kijken. Er is hier sprake van een versterkende lus. Het ene probleem 
versterkt het andere probleem. 

Frictie 6: Ongeschreven regels conflicteren met vraag om vernieuwing.

Interventie Een mogelijke interventie is aannames onderzoeken en reflecteren 
op regels en deze onderhandelbaar maken. Door het naar binnen kijken aan de 
orde te stellen en de beheersaanpak te ondervragen ontstaat ruimte voor een 
integrale aanpak die unit- en vestigingoverstijgend is. Door het expliciet maken 
van aannames en door verborgen regels zichtbaar te maken kan de organisatie 
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regels bijstellen en deze onderhandelbaar, situationeel en dynamisch maken. 
Bovenstaande fricties en interventies zijn het ‘materiaal’ waarmee je een 
leeromgeving kunt ontwikkelen waarin adviseurs van Giardini leren samen-
werken. De problemen, de onderliggende fricties en de interventies bieden 
aanknopingspunten voor de adviseurs om te leren samenwerken. Boven-
staande laat zien dat zij een leeromgeving nodig hebben waarin zij: 
• Vaardigheden van samenwerken leren, zoals:

- Professionaliseren op systeemdenken.
- Samenwerking leren zoeken en aangaan met andere partijen.
- Procesaanpak en projectaanpak combineren.
- Experimenteren met nieuwe werkvormen.
- Leren sturen op een integrale veranderaanpak.

• Hun eigen handelen leren onderzoeken door: 
-  Aannames te onderzoeken en reflecteren op geschreven en onge-

schreven regels en deze onderhandelbaar maken.
- Defensieve routines te ondervragen.
- Het effect van eigen handelen op de omgeving te bekijken.
- Beheersaanpak ondervragen en leren wanneer en hoe los te laten.

• Anders naar adviesvragen leren kijken door:
- Crosslinks te maken met andere verandervraagstukken.
-  Te werken in interdisciplinairs adviesteams en dynamische tijde-

lijke werkverbanden.
-  Mentale schotten tussen units te doorbreken door verschillende 

rationaliteiten zichtbaar te maken.
-  Adviesopdrachten te onderzoeken op de vraag: voor welke proble-

men is dit de oplossing?
- Het naar binnen kijken aan de orde te stellen.

De volgende paragraaf beschrijft een leeromgeving die aan deze wensen tege-
moet heeft willen komen.

7.4   Een gekoppelde leeromgeving:  
De 3e generatie

7.4.1 Reconstructie van de leeromgeving
Een extern instituut ontwikkelt de leeromgeving. Het leertraject mag een 
doorlooptijd hebben van ongeveer tien maanden, is voor een groep van twin-
tig deelnemers en heeft als doel om adviseurs te versterken in hun profiel. 
Grensoverschrijdend samenwerken is daarin een speerpunt. Ik ben, naast 
onderzoeker, een van de ontwikkelaars van de leeromgeving en een van de 
begeleiders van de leertrajecten. In onderstaand overzicht staat de ontwikke-
ling van de leeromgeving en het gebruik ervan chronologisch beschreven. 
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Reconstructie van de leeromgeving

Voorjaar 2002 Giardini Bloemenveiling benadert een opleidingsinstituut voor 

een professionaliseringstraject voor haar interne adviseurs. Giardini heeft recent 

een aantal fusies achter de rug. De adviseurs hebben te maken gekregen met 

verandervraagstukken die de grenzen van hun eigen werkdomein overschrijden. 

Het instituut doet een verkenning naar wat de schaalvergroting betekent voor de 

rol van adviseur en onderzoekt met welke vragen adviseurs worstelen. Uit de ge-

sprekken met verschillende spelers in de organisatie blijkt grensoverschrijdend 

samenwerken een thema te zijn. 

Juni 2002 In juni vinden er intakegesprekken plaats met potentiële deelnemers. 

Uiteindelijk selecteert het instituut twintig deelnemers die mee doen. Criteria zijn 

de aard van de werkpraktijk van de adviseurs, de ervaring die zij hebben en de 

motivatie om mee te doen.

September 2002 Startbijeenkomst: Ontmoeting van alle deelnemers en begelei-

ding. Deelnemers krijgen toelichting op het programma. 

September 2002 Module 1: Een tweedaags seminar. Deze module richt zich 

op het eerste klantcontact en het opbouwen van een professionele adviesre-

latie. In de eerste module start ook het leer-/adviestraject. Deelnemers werken 

in interdisciplinaire teams van vijf adviseurs gedurende vier maanden aan een 

reële praktijkopdracht binnen de veilingorganisatie. Opdrachtgevers zijn leden 

van het directieteam. Het gaat om complexe vraagstukken die door de hele vei-

ling spelen. 

Oktober 2002 Adviseurs voeren eerste gesprekken met opdrachtgevers in het 

kader van hun leer-/advies opdracht en passen inzichten uit de eerste module 

toe. In dezelfde maand vindt ook de tweede module plaats. Twee dagen houden 

deelnemers zich bezig met het thema: Van contact naar contract. Deze module 

richt zich op het contracteren met interne klanten. Deelnemers oefenen met ver-

schillende modellen en inzichten om gesprekken in te richten en om in gesprek-

ken te interveniëren. Daarnaast besteden ze aandacht aan de rollen die de advi-

seur kan kiezen. Omdat de adviseur in veel gevallen afspraken, posities en rollen 

moet herzien als de omstandigheden wijzigen, komt tot slot het belang aan de 

orde van ‘hercontracteren’. Dat vraagt een aparte bekwaamheid en vaardigheid.

November 2002 Inzichten uit de tweede module passen deelnemers toe in de 

adviesopdrachten. De deelnemers voeren gesprekken met de opdrachtgever 

en andere partijen die een rol spelen of kunnen spelen in het adviestraject. Ze 

starten onderzoekstrajecten op en inventariseren het vraagstuk. De adviseurs 

schrijven procesverslagen over het adviestraject en reflectierapporten over hun 

eigen rol en bijdrage.

December 2002 Het adviestraject loopt door. Tegen Kerstmis vindt een derde 

module plaats waarin positionering van de eigen rol binnen de context van het 

veilingbedrijf het centrale thema is. Aan de orde komen politieke aspecten van 
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posities en rollen: Welke invloed heb je als adviseur in een bepaalde positie of 

vanuit een bepaalde rol? Welke actoren bepalen het spel? Daarnaast is er aan-

dacht voor het krachtenveld: De markt, de coöperatie, de interne organisatie. 

Deelnemers brengen de ervaringen van de adviestrajecten in.

Januari 2002 De deelnemers zijn bezig om samen met andere betrokkenen en 

met de opdrachtgever een advies te ontwikkelen. De verschillende adviesgroe-

pen kiezen verschillende werkvormen. Deelnemers doen oefeningen en brengen 

de ongeschreven regels in beeld, die samenwerken belemmeren. 

Februari 2002 De deelnemers presenteren de adviezen aan de opdrachtgevers. 

Dit is tevens een eindpresentatie van de leertrajecten. De adviseurs krijgen feed-

back vanuit het opleidingsinstituut en vanuit de eigen organisatie. Deelnemers 

maken met de directie afspraken over de wijze waarop nieuwe inzichten binnen 

de veiling een plek kunnen krijgen. 

De leeromgeving bestaat uit drie hoofdonderdelen: 
•  Dagelijkse praktijk; in de dagelijkse praktijk passen deelnemers inzichten uit 

de modules toe. Daarnaast levert de dagelijkse praktijk casusmateriaal voor 
de modules. 

•  Modules; in de tweedaagse modules kunnen deelnemers vraagstukken 
uitdiepen, oefenen in vaardigheden, modellen in een gesimuleerde praktijk 
toepassen en leren reflecteren op hun eigen handelen. 

•  Leer-/adviesopdrachten; het derde onderdeel is een praktijksituatie die 
de verbinding vormt tussen modules en dagelijkse praktijk. Het betreft 
een ontworpen nieuwe toegevoegde praktijk, waarin deelnemers met een 
opdracht in de veiling aan de slag gaan. Het gaat daarbij om echte advies-
opdrachten die de directie van de veiling speciaal voor het leertraject heeft 
uitgezet.

De modules vinden plaats in een conferentieoord op de hei. Daar leren de 
adviseurs hoe zij anders naar adviesvragen kunnen kijken, hoe zij hun eigen 
handelen kunnen onderzoeken en wat er allemaal bij grensoverschrijdend 
samenwerken komt kijken. De modules zijn gestructureerd. De tweehoofdige 
begeleiding heeft een uitgelijnd programma gemaakt met thema’s bij elke 
module, vooraf gedefinieerde werkvormen, docenten en opdrachten. Bij de 
invulling van de werkvormen stuurt de begeleiding aan op het maken van 
verbindingen met de adviesopdrachten en de eigen werkpraktijk. 
De adviesopdrachten doen adviseurs op de reguliere werkplek: De veiling zelf. 
Daarin passen zij toe wat zij geleerd hebben in de modules, werken zij in in-
terdisciplinaire teams, experimenteren zij met nieuwe werkvormen, gaan zij 
de grenzen over van hun units, sturen zij op een integrale aanpak en maken 
crosslinks met andere verandervraagstukken. De adviesteams zijn interdis-
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ciplinair. Deelnemers leren zo om vanuit verschillende disciplines met elkaar 
samen te werken en kennis en inzichten toe te passen die in de modules 
aan de orde komen. Aan het eind van het traject presenteren deelnemers de 
uitkomsten van hun adviesopdrachten aan de directie van de veiling en aan 
de begeleiding van het leertraject. De dagelijkse praktijk van de deelnemers en 
de ervaringen die zij daarin eerder opdoen, vormen een referentie voor beide 
andere onderdelen. Het uitgangspunt van de leeromgeving is dat er een wis-
selwerking plaatsvindt tussen de modules, adviesopdrachten en de praktijk. 
De deelnemers werken in adviesteams. Het programma start in juni 2002 met 
intakegesprekken en eindigt in februari 2003 met de eindpresentaties van de 
adviesopdrachten. 

7.4.2 Karakteristiek van de gekoppelde leeromgeving
De leeromgeving krijgt achteraf de naam ‘gekoppelde leeromgeving’ en is de 
3e generatie. De karakteristieken van die 3e generatie is als volgt: 

Leren en werken zijn los-vast gekoppeld
De verbinding tussen leren en werken is los-vast gekoppeld. Er is een afge-
bakende leerplek en er is een dagelijkse praktijk. Om te zorgen dat er een 
wisselwerking ontstaat tussen inzichten en ervaringen op die twee plekken 
is er een tijdelijke extra ruimte (derde) gemaakt, waarin geëxperimenteerd 
kan worden. Deze extra ruimte is een soort werkeiland, een in-between, een 
tijdelijke ondersteuning.

Intake deelnemers én management
De begeleiding heeft een intakegesprek met elke deelnemer waarin een leer-
contract gemaakt wordt tussen deelnemer en begeleider. In dit leercontract 
verbindt de deelnemer zich aan het doel en de uitgangspunten van de leer-
omgeving. Om er voor te zorgen dat de veilingorganisatie zelf ook leert, is het 
belangrijk dat een aantal spelers uit het management een actieve rol spelen 
en condities maken voor de verankering van de opbrengsten van de leertrajec-
ten. Ook met hen wordt een intakegesprek gevoerd waarin afspraken worden 
gemaakt.

Inhoudelijke modules als oefenruimte
De leerplek bestaat uit tweedaagse modules met een programma. De inhoud 
van het programma van de modules is vooraf vastgesteld. In de modules 
bestuderen adviseurs theoretische inzichten en modellen en doen zij oefenin-
gen op basis van die theorie. Bij de ontwikkeling van het programma zijn de 
volgende ontwerpprincipes gebruikt:
•  Interactie en context bepalen elkaar; theorie en oefeningen worden altijd in-

gebed in de context. Bijvoorbeeld, wat betekent samenwerken in de veiling? 



226

07

Zonder wrijving geen glans - A. van Staveren

Hoe ziet het onderzoeken van ongeschreven regels er in de veiling uit?
•  De deelnemers leren hoe ze aannames kunnen onderzoeken en routines 

bespreekbaar kunnen maken.
•  Actors definitie van de situatie is van belang; de deelnemers hebben eigen 

ideeën en ervaringen. Bijvoorbeeld over wat samenwerken is. Deelnemers 
hebben daar verschillende ideeën over die allemaal waar zijn. In de modules 
onderzoeken ze die ideeën. 

Wat is samenwerken?

• ‘Samenwerken is het uitwisselen van kennis om tot een keuze te komen’.

• ‘Samenwerken is anderen helpen bij het realiseren van veranderingen’.

•  ‘Samenwerken gaat het beste als je vanuit een deskundigheid dingen voor 

 elkaar krijgt waar je anderen bij nodig hebt en waar je geen bevoegdheid hebt 

tot het zelf nemen van de beslissing’.

• ‘Samenwerken is een vorm van invloed uitoefenen’.

•  ‘Samenwerken is iets leren van een ander door goed te kijken en de ander te 

begrijpen’.

• ‘Samenwerken is een manier om je onvermogen af te dekken’.

• ‘Samenwerken is een relatie opbouwen om een vraagstuk te verhelderen’.

• ‘Samenwerken is anderen uitdagen om tot ideeën te komen’.

• ‘Samenwerking is zoeken naar harmonie’.

•  ‘Samenwerking is een managementinstrument in termen van tijd, geld en con-

trole’.

Advies-/leeropdrachten als derde of ‘in-between’
Het leertraject legt een relatie met de praktijk door middel van advies-/leer-
opdrachten. De advies-/leeropdracht helpt de adviseurs om onderling en met 
andere partijen verbinding te maken en nieuwe leerinzichten toe te passen 
in de praktijk. Advies-/leeropdrachten betreffen vraagstukken die in de 
veiling spelen. Het management van de veiling speelt een actieve rol in deze 
advies-/leeropdrachten. Leden van het managementteam zijn opdrachtgever. 
Van de opdrachtgever wordt een actieve rol verlangt. De adviseurs werken in 
interdisciplinaire teams van vier tot vijf leden. Het team is zo samengesteld 
dat onderling verschillende beelden die de adviseurs hebben over wat er 
veilingbreed speelt, in het team vertegenwoordigd zijn.

Voorbeeld advies-/leeropdracht: Inrichting Klantenservice. 

De opdracht betreft de inrichting van de klantenservice binnen één van de ves-

tigingen. De bestaande klantenservice leidt tot ontevredenheid bij de klanten. 
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De klantcontacten zijn verspreid over verschillende afdelingen. Er is gebrek aan 

transparantie (bij wie moet ik zijn?) klantgerichtheid (waarmee helpt de adviseur 

de klant?), toegankelijkheid (de relatie met klanten komt onder druk te staan) en 

efficiency (het kost allemaal veel tijd en dus geld, zowel voor de veiling als voor 

de klant). De veiling wijst klanten (kopers en kwekers) te vaak door, of zij komen 

terecht bij een verkeerde afdeling of een verkeerde persoon. Opdrachtgever van 

de adviesopdracht is De Klok. Het vraagstuk is vestiging overstijgend.

Voorbeeld advies-/leeropdracht: Service Level Agreements (SLA’s) 

Een van de opdrachten is de vraag hoe de veiling kosten beter kan beheersen nu 

ze te maken heeft met zo’n schaalvergroting. De verantwoordelijke financiële af-

deling heeft tevergeefs al geprobeerd een controlesysteem te introduceren. Een 

interdisciplinair adviesteam gaat aan de gang met het vraagstuk. Zij onderzoekt 

of de veiling kan werken met service level agreements.

...“We kregen de opdracht om met een advies te komen hoe onze orga-

nisatie service level agreements zou kunnen gebruiken. Na vele mislukte 

pogingen van de afdeling financiën om dergelijke maatregelen in de orga-

nisatie te laten functioneren, werd het probleem van kostenbeheersing bij 

ons neer gelegd. Na onderzoek in de organisatie kwamen we tot het inzicht 

dat de veiling service level agreements kan gebruiken als een mogelijkheid 

om cultuurverschillen te overbruggen.”... 

Het gaat hier om cultuurverschillen die zijn ontstaan door de fusie. Service level 

agreements kun je zien als informatiesystemen voor de afdelingen, de staf, het 

management en de klanten. Door helderheid in de informatiestromen te bren-

gen wordt de organisatie transparanter. Als een gevolg daarvan kan de veiling 

kosten reduceren. Het adviesteam kiest hier voor een andere benadering dan de 

financiële afdeling dat steeds heeft gedaan. Door niet alleen vanuit de financiële 

invalshoek te kijken en door te onderzoeken wie er op welke manier mee te 

maken heeft, kan de veiling de service level agreements op een andere manier 

positioneren; niet als controlemaatregel maar als een structurele verbetering van 

de organisatie zelf. 

Eindbeoordeling en vooruitblik
Deelnemers sluiten de leertrajecten af aan de hand van individuele leerversla-
gen en een presentatie van het leer-/adviestraject aan het managementteam 
van de veiling. In deze presentaties kijken deelnemers en managementteam 
hoe de adviestrajecten een vervolg kunnen krijgen en wat er op basis van 
bevindingen nodig is om de adviseurs hun werk te kunnen laten doen. De 
begeleiding van het leertraject en externe accessoren geven feedback op deze 
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presentaties. De accessoren zijn uitgenodigde beoordelaars van buiten, die 
deskundig zijn op het gebied van veranderen en innoveren.

Methodologie op basis van triangulatie
De methodologie van de leeromgeving is, evenals in de 2e generatie, een meta-
methodologie en voert terug naar drie theoretische uitgangspunten:
•  Waarderend onderzoeken (appreciative inquiry); zoeken naar energie voor 

verandering en op zoek gaan naar mogelijkheden in plaats van problemen. 
De adviesopdrachten hebben een appreciative karakter. Door een nieuwe 
ervaring naast een oude te zetten wordt zichtbaar dat je er ook anders naar 
kunt kijken.

•  Meervoudig handelingsrepertoire. Streven naar variëteit. Verschil productief 
maken.

•  Actieleren en feedbackloops. Werken met feedbackloops. In het programma 
zijn oefeningen, theorie en reflectie zo ingebouwd, dat deelnemers steeds 
terugkijken op hoe de toepassing van inzichten in de praktijk uitwerken. 

Verschillende disciplines, identieke rollen
De totale leergroep is samengesteld op basis van identieke rollen, maar vanuit 
verschillende disciplines. Vanuit hun adviesrol kunnen deelnemers zich 
herkennen in het doel en de uitgangspunten van de leeromgeving. Vanuit 
hun discipline geven ze daar, op verschillende wijze invulling aan waardoor er 
sprake is van verschillende leertrajecten. In de ontmoeting tussen disciplines 
kunnen deelnemers elkaars kennis, standpunten en problemen onderzoeken 
en kunnen zij zich verrijken met elkaars inzichten.
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Introspectie en reflectie op de omgeving
Reflecteren kan op meer dan een manier. Je kunt naar je eigen handelen kij-
ken en daar van leren en je kunt naar het effect van je handelen op de omge-
ving kijken en daarop reflecteren. Hier gaat erom dat deelnemers beide doen 
en de verbinding leggen tussen naar binnen kijken en naar buiten kijken.

7.4.3 De opbrengsten
Het leertraject heeft voor de deelnemers een aantal inzichten, ervaringen en 
vaardigheden opgeleverd. Onderstaande punten betreffen opbrengsten die 
specifiek gaan over leren samenwerken. 

Procesaanpak is een goede basis voor non-routine vraagstukken, waarbij 
interdisciplinair samenwerken noodzakelijk is
De werkwijze in de leer-/adviestrajecten wijkt af van de gebruikelijke expert-
georiënteerde projectaanpak, waarin eerst een oplossing wordt bedacht en 
deze vervolgens wordt vertaald naar een plan van aanpak. De hier gebruikte 
procesaanpak bestaat niet uit projectplannen, mijlpalen en eindplaatjes, maar 
is er op gericht om te onderzoeken wat het vraagstuk eigenlijk is. Dat geeft 
niet alleen de ruimte voor experiment en creativiteit, maar bevordert ook 
het werken met andere disciplines en werelden. Dat neemt niet weg dat in de 
leer-/adviestrajecten adviseurs hun eigen expertkennis goed kunnen inzetten. 
De procesaanpak maakt het mogelijk om vragen eerst te onderzoeken op wat 
er werkelijk speelt. Van daaruit formuleren deelnemers vanuit hun expertise 
nieuwe handelingsrichtingen waarmee mogelijke oplossingen in beeld komen. 

...“Procesmatig werken is interactie, het is interdisciplinair samen-
werken waarbij ieder zijn eigen kennis heeft, zijn eigen deskundig-
heid, maar wel een gemeenschappelijk resultaat bereikt waar eigenlijk 
 iedereen die ermee moeten werken, voelt van: Hier kan ik wat mee. 
Hier voel ik me ook eigenaar van.”…

Kijken naar vraagstukken als cultuurvraagstukken én structuurvraagstuk-
ken nodigt uit tot integraal werken en interdisciplinair samenwerken
De gebruikelijke aanpak is: Vraagstukken oppakken als structuurvraagstuk-
ken, oplossingen zoeken in nieuwe systemen, procedures of technische inno-
vaties. Door vraagstukken ook als cultuurvraagstukken te onderzoeken, ko-
men andere aspecten in beeld die de grenzen van een enkele discipline of unit 
overgaan. Voorbeelden van zulke aspecten zijn reputatie, macht, competitie, 
competenties, rolverdeling, leiderschap, toekomstverwachtingen en status. 

…“Het gaat erom vraagstukken breder te benaderen: Wat doet dit pro-
ject nu met de veiling? Of waar zou je het kunnen plaatsen? Kan je ook 
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nog andere dingen gaan verzinnen? Waarom distribueer je eigenlijk 
nog? Waarom doe je het zo?”…

Inzicht: De problematiek van samenwerken is gefragmenteerd
Samenwerken gaat gepaard met moeilijkheden op interactieniveau bij en 
tussen verschillende hiërarchische lagen, in en tussen de units, in en tussen 
de vestigingen. De problematiek van samenwerken is gelaagd (hiërarchisch) 
en gefragmenteerd (horizontale structurering). Door samenwerken te zien als 
een gelaagde problematiek, waarin hiërarchie, identificatie, macht en lidmaat-
schap (van een specifieke groep) een rol spelen, kunnen adviseurs daarop 
anticiperen en inspelen.

…“Wat een eye-opener voor mij was, is dat je ziet dat mensen op an-
dere posities of op andere vestigingen dingen op een ander manier be-
leven.”…

Samenwerken in tijdelijke en dynamische werkverbanden geeft ruimte om 
werken met andere disciplines, werelden of units aan te gaan
Door samenwerkingsverbanden open te houden, met de mogelijkheid te 
veranderen of de relatie te beëindigen door tijdelijke contracten te maken 
en te hercontracteren, ontstaat de mogelijkheid een samenwerking met een 
onbekende persoon of binnen een onbekend terrein aan te gaan.

…“We hebben allemaal een andere kijk en dat is ook wel grappig. ….Er 
zit iemand van een productafdeling in, die is heel erg gericht op kwe-
kers, contact met klanten en je merkt ook dat vanuit zijn rol hij iedere 
keer weer zegt van ja maar denk daar en daar aan. Dat is zijn kwe-
kersblik zeg maar. Ik ben meer analytisch. Ik zoek meer de lijn erin, 
eerst dit en dan dat en dan komen we tot eindelijk een doel en ik zoek 
dat er heel erg in. En dan hebben we nog iemand uit de HR-hoek, die 
zit meer op dat proces en werken met elkaar.”…

Giardini kent eigen typen fricties en vraagstukken die geworteld zijn in de 
cultuur en de business van de veiling
Giardini Bloemenveiling kent eigen typen fricties en vraagstukken die inspe-
len op dynamiek van de hele organisatie en de omgeving: De ‘typisch Giardini 
vraagstukken’. Zo gaan veel vraagstukken, bijvoorbeeld, over de communi-
catie tussen kwekers en kopers en de bemiddelende rol die de veiling daarin 
speelt. Problemen die je daar ziet, gaan vaak over conflicterende belangen. 
Andere voorbeelden van ‘Giardini vraagstukken’ zijn uniformeringvraagstuk-
ken en logistieke vraagstukken, waarin veel ‘over de schutting gooien’-gedrag 
voor komt en vraagstukken stuk lopen op maat en complexiteit.  
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Door deze typen te kennen, kunnen adviseurs hun trajecten versnellen.

Gunnen is een belangrijke kernwaarde voor samenwerken 
Geldig voor elk samenwerkingsvraagstuk is dat betrokken partijen elkaar iets 
moeten gunnen. Een van de adviseurs heeft dit het gun-effect genoemd. Door 
het gun-effect te expliciteren en daarmee te oefenen komt energie en enthou-
siasme in verandertrajecten die de samenwerking goed doet. 

Anders kijken naar unitstructuur maakt andere units meer toegankelijk
In de veiling spreken medewerkers over schotten tussen units, over de 
schutting gooien en over eilandencultuur. Medewerkers zien elkaar meer als 
representant van een unit, dan als medewerker van Giardini. Door bewust 
anders te kijken naar de unitstructuur: Een unit te zien als een huis met een 
eigen identiteit dat deel uit maakt van een grotere gemeenschap, komt er 
ruimte voor samenwerking.

…“Juist het combineren van samenwerking en unitstructuur geeft je 
ruimte voor de eigen identiteit, maar ook de verplichting om er collec-
tief uit te komen. Als je dat op een goede manier organiseert, want je 
moet oppassen dat je niet allerlei overlegsituaties moet creëren.”…

…“Door de unitstructuur te zien als een belemmering die in je hoofd 
zit en er in de praktijk niet hoeft te zijn en de verschillen in identiteit, 
omgang en aanpak van de verschillende units te exploreren en te ex-
ploiteren, kun je samenwerken verrijken. Zo is de unitstructuur een 
rijke voedingsbodem.”…

Vroegtijdig betrekken managementteam en anderen met beslismacht, kennis, 
tijd en relaties vergroot handelingruimte 
Een inzicht is: Niet eerst zelf een plan uitdenken en dat voorleggen, maar 
anderen met kennis, macht, tijd en relaties vroegtijdig betrekken en samen 
dingen uitdenken. 

…“Nou één van die dingen is bijvoorbeeld als ik nu een probleem heb of 
ergens tegen aan loop dan heb ik nu wel zoiets… ik ga nu veel eerder 
dat delen met anderen om eruit te komen of een oplossing te vinden. 
Een van mijn dingen was omgaan met het management. Ik claim ge-
woon tijd nu. Ik zeg gewoon van dit is voor mij heel belangrijk en ik wil 
gewoon een afspraak met je en dat lukt ….en dat levert heel veel op en 
dat is wel heel prettig.”…

Verborgen regels onderzoeken geeft ruimte voor samenwerken
Het bloot leggen van de verborgen regels en zien hoe deze van grote invloed 
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kunnen zijn op het aangaan en vormgeven van samenwerking helpt om 
weerstanden die samenwerken tegenhouden te doorbreken en grenzen over 
te gaan. Toepassen van dit inzicht helpt adviseurs om nieuwe strategieën en 
interventies te ontwikkelen, waarmee deze ongeschreven regels niet langer 
belemmerend hoeven te werken. 

…“ik zie dat het goed is om te ventileren wat je er zelf daadwerkelijk 
van vindt en te onderzoeken waar dat vandaan komt. Kijken wat dat 
voor invloed heeft op het denkpatroon van de tegenpartij, dat onder-
zoeken. Vragen stellen: Waarom doen we het eigenlijk altijd zo?”…

7.4.4 Vergelijk met voorgaande generaties
De leeromgeving krijgt de naam ‘gekoppelde leeromgeving’. De naam verwijst 
naar de koppeling die gemaakt wordt tussen leren en werken door een ‘in- 
between of derde’ in de organisatie te creëren. Hierin ‘vermomt’ de leeracti-
viteit zich als werk. Tegelijkertijd is er ook een leeromgeving die los van het 
werk plaatsvindt in de vorm van de modules. De gekoppelde leeromgeving 
bouwt door op ervaringen en inzichten uit eerdere generaties. Het schema 
hieronder geeft aan wat wel en wat niet werd meegenomen uit de vorige 
 generatie, wat nieuw is in deze 3e generatie en wat de constanten zijn in deze 
en de twee eerdere generaties. Merk op dat in het veld ‘wat nieuw is’ lessen 
terug te vinden zijn, die uit de 2e generatie naar voren zijn gekomen.

Wat niet werd overgenomen uit de 2e 

generatie

•	 Werken	zonder	outputdefinitie

•	 Open	programmering

•	 	Pendelen	tussen	leren	en	werken

•	 Korte	doorlooptijd

Wat constant is in alle generaties

•	 	Hier	en	nu	principe	als	een	van	de	mogelijke	

werkprincipes

•	 Werken	met	kleine	groepen

•	 Integraal	kijken

Wat wel overgenomen werd van de 2e 

generatie

••		Werken	met	het	principe	van	een	derde/	

in-between

•	 Procesaanpak

•	 Structurering	door	middel	van	metamethodologie

•	 Vakinhoudelijke	kennis

•	 Meervoudig	kijken

•	 Variëteit

Wat nieuw is in de 3e generatie

•	 Contracteren	management	in	leertraject

•	 Werken	met	advies-/leer	opdrachten

•	 Werken	met	tijdelijke	interdisciplinaire	teams

•	 	Structurele	aandacht	voor	het	onderzoeken	van	

aannames	en	systematische	analyse
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7.5  Reflectie op de leeromgeving

7.5.1 Evaluatie aan de hand van onderzoeksvragen
Aan de hand van de onderzoeksvragen brengt onderstaande evaluatie in beeld 
wat inzichten, werkzame bestanddelen en mogelijke aandachtspunten voor 
een volgende generatie zijn.

1. Hoe leren actoren die de zorg hebben voor een veranderproces 
of innovatietraject beter samenwerken en wat is daar voor nodig?
Deze vraag is de centrale vraagstelling van het onderzoek. De vraag gaat over de 
wijze waarop de gekoppelde leeromgeving bijdraagt aan leren samenwerken. Ik 
noem de belangrijkste inzichten en aandachtspunten voor de volgende generatie.
•  Creëren van een derde: De leer-/adviesopdrachten geven mogelijkheid om te 

experimenteren in de praktijk. De leer-/adviesopdrachten werken als voor-
beeldfunctie. Deelnemers zien en ervaren hoe je samenwerkingen tussen 
disciplines kunt realiseren. De leer-/adviesopdrachten laten zien dat er een 
andere praktijk mogelijk is, waarbij verschillende partijen inclusief manage-
mentteam betrokken zijn.

•  Betrekken context en kijken op systeemniveau benadrukt belang van grensover-
schrijdend samenwerken. Door vraagstukken te onderzoeken vanuit de core 
business van de veiling en verschillende invalshoeken te onderzoeken, zien 
actoren het belang van grensoverschrijdend samenwerken in.

•  In het onderzoeken van aannames is het belangrijk om steeds aan te sluiten bij 
de actors definitie. Ook aannames en verborgen regels zijn sociale construc-
ties. Het is daarom van belang om actoren te stimuleren om elkaar voort-
durend te blijven bevragen op wat zij bij elkaar en in de veiling waarnemen 
en welke betekenis ze daar aan geven. Wanneer dat niet gebeurt, ontstaan 
aannames over wat aannames zijn. 

•  Inspelen op macht en hiërarchie. Macht en hiërarchie kunnen als hefboom 
worden gebruikt om doorbraken te forceren.

Aandachtspunten voor de volgende generatie
Naast bovenstaande punten geeft de gekoppelde leeromgeving zicht op zaken 
die belemmerend werkten, of die ontbraken.
•  Verankering: Inspelen op kritieke balans tussen snelle effecten enerzijds en 

•	 Ontwikkelen	zelfinzicht

•	 Grondslagen	groepsdynamiek

•	 Werken	met	een	intake

•	 Langere	doorlooptijd

•	 Beoordeling	van	output

•	 Aandacht	voor	versterken	eigen	identiteit

•	 Aanbod	basiskennis
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opbouwen van vertrouwen om effecten van samenwerking te laten beklijven 
anderzijds. In de leeromgeving komt een aantal succesvolle samenwerkingen 
tot stand. Partijen vinden elkaar, gebruiken elkaar en komen tot nieuwe 
inzichten en creatieve integrale oplossingsrichtingen.  
Maar na afronding van de leer-/adviestrajecten verandert er weinig. Wat is 
er nodig om te zorgen dat de organisatie duurzaam verandert? Er is draag-
vlak bij het management, maar voor een andere werkwijze moeten ook de 
routines in de organisatie veranderen. Daar zijn veel mensen bij nodig die 
daar in mee willen gaan. En daar is weer vertrouwen voor nodig. En dat kost 
veel tijd. Maar er is tegelijkertijd ook druk nodig om dingen snel te laten 
werken. Dat is een kritieke balans. De leeromgeving kan inspelen op deze 
vraag naar verankering.

2. Wat is het nut van leren samenwerken?
Deze tweede vraag gaat over effectiviteit: Wat levert leren samenwerken mij 
als veranderaar op en wat levert het voor mijn organisatie op?
•  Oplossingen gaan werken. Door grensoverstijgend samenwerken komen 

actoren met elkaar tot handelingsrichtingen met een integraal karakter. 
Onderliggende problemen hebben zij in beeld gebracht en meegenomen.

•  Er ontstaat een grotere voedingsbodem voor creativiteit en innovatie. Wan-
neer actoren ideeën, kennis en opvattingen uitwisselen en met elkaar de 
verschillen onderzoeken, ontstaat er ruimte voor anders denken en anders 
handelen en daarmee een voedingsbodem voor innovatie.

•  Actoren krijgen begrip en respect voor andere disciplines, units en vestigingen. 
Actoren gaan elkaar beter begrijpen en respecteren.

•  Grensoverschrijdend samenwerken werkt als vliegwiel. Grensoverschrijdend 
samenwerken versterkt de mogelijkheid en de ruimte om weer nieuwe 
samenwerkingen aan te gaan.

3. Wat is er nodig voor grensoverschrijdend samenwerken?
In de gekoppelde leeromgeving is een aantal zaken genoemd dat nodig is voor 
grensoverschrijdend samenwerken. De volgende punten kunnen daaraan 
worden toegevoegd.
•  Commitment op hoog niveau. Betrokkenheid op het vraagstuk door manage-

ment en directie genereert handelingsruimte en biedt de mogelijkheid 
macht en hiërarchie in te zetten om doorbraken te forceren.

•  Eigenwaarde en een herkenbare identiteit als drager en interventie-instrument 
voor samenwerken. Eigenwaarde en een herkenbare identiteit is een voertuig 
om fricties om te buigen. Om anders te durven kijken is een vaste basis 
nodig waarop je kunt terugvallen. Eigenwaarde is zo’n basis. Het kan gaan 
om eigenwaarde van een individu, maar ook van een groep of unit.

•  Tijd en beslissingbevoegdheid. Te weinig tijd en geen beslissingsbevoegdheid 
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leidt veelal tot snelle cosmetische oplossingen; pleisters op wonden in plaats 
van een grondige therapie. 

•  Onafhankelijke rol adviseurs. Adviseurs moeten de mogelijkheid hebben om 
tegen de stroom in te denken en te handelen. Onafhankelijkheid zit zowel 
in het hoofd van de adviseurs als de manier waarop een organisatie invulling 
geeft aan de rol van de adviseur.

4. Hoe kunnen fricties bijdragen aan grensoverschrijdend 
samenwerken?
Fricties kunnen een ingang zijn om anders naar conflicten en problemen te 
kijken. Ze dragen daarmee bij aan samenwerken. Uit de casus komen de vol-
gende inzichten die iets meer zeggen over wat die ingang om anders te kijken 
dan is, of hoe die werkt:
•  Benoemen fricties werkt als eye-opener. Fricties zijn signalen die aangeven: 

Hier op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden.
•  De notie van fricties genereert al beweging. Het inzicht dat problemen 

constructies zijn en geen onweerlegbare barrières, brengt al ruimte in het 
denken van actoren en daarmee in het interactieproces.

•  De notie van fricties creëert de mogelijkheid van het denken in en benutten van 
verschillen. De notie van fricties brengt een ommekeer in het denken op 
gang: De mogelijkheid van verschil, tegenstrijdigheid en dissonanten als 
werkzame bestanddelen.

5. Waar moeten leeromgevingen aan voldoen die het doel 
hebben om samenwerken in veranderprocessen te bevorderen?
Deze vraag gaat over condities voor leren. Anders dan bij vraag drie, waar het 
ging om condities voor samenwerken. Hieronder volgen nieuwe inzichten toe 
en aandachtspunten. Beiden kunnen in het ontwerpproces van een volgende 
generatie worden meegenomen.
•  Neem in ontwerp van de leeromgevingen ‘verschil’ als uitgangspunt. Door met 

iedere deelnemer een eigen leertraject te ontwikkelen, maar wel koppelin-
gen te maken tussen de individuele leertrajecten en gemeenschappelijke 
uitgangspunten en voorlopige doelen te formuleren ontstaat congruentie 
tussen wat de leeromgeving beoogt en hoe die ontwikkeld is. Dit versterkt 
de werking van de leeromgeving.

•  Zoek balans tussen dynamisch en statisch. Door de tijdelijke samenwerkings-
verbanden open te houden blijft er ruimte voor nieuwe ideeën en initiatie- 
ven. Tegelijkertijd is het belangrijk om af en toe iets (voorlopig) vast te 
 zetten om aan de slag te kunnen. De leeromgeving moet aandacht hebben 
voor de balans tussen openhouden en vastzetten. 

•  Structureel inbouwen van tijd voor introspectie en reflexief kijken.  Door tijd 
voor reflectie te programmeren en oefeningen en technieken voor intro-



236

07

Zonder wrijving geen glans - A. van Staveren

spectie en reflexief kijken aan te bieden, kunnen deelnemers een attitude 
van ‘reflection on action in action’ ontwikkelen (Schön, 1983) zie hoofdstuk 4).

Aandachtspunten voor ontwerp volgende generatie
•  Nog sterkere verwevenheid van leren en werken. Werken met een derde werkt 

goed uit, maar het effect ebt langzaam weg. De vraag die steeds als een 
rode draad door de verschillende leeromgevingen heen loopt is: Hoe kun je 
werken en leren zo integreren dat er een duurzaam effect vanuit gaat. Ook 
bij de 3e generatie is er nog een slag te maken.

•  Aandacht voor specifieke contexten. Context is een aandachtspunt maar kan 
verfijnd worden in typen contexten en vraagstukken. In de casus Giardini 
speelt bijvoorbeeld de geografische context en de historische context een 
grote rol. Aandacht voor typen contexten rekt het referentiekader van 
actoren op en dat is weer bevorderlijk voor het zien van mogelijkheden in 
verschil.

7.5.2  Evaluatie van de toepassing van het conceptueel 
kader

Naast inzichten uit de 1e generatie zijn de inzichten uit de theorie (hoofd-
stuk 4) gebruikt. Voorbeelden daarvan zijn het onderzoeken van aannames 
aan de hand van espoused theory en theory in use (Argyris, 1990) en de 
introductie van een ‘derde of in-between’ (Latour, 1987; van Dongen, 1996). 
Onderstaande box laat zien op welke wijze de theoretische uitgangspunten 
in het ontwerp zijn verwerkt. De eerste kolom noemt het uitgangspunt, de 
tweede kolom geeft aan hoe het uitgangspunt wordt toegepast en de derde 
kolom geeft een reflectie op die toepassingen. Merk op dat er een overlap is 
tussen de bevindingen die hierboven zijn beschreven naar aanleiding van de 
onderzoeksvragen en onderstaande conclusies. Dat is niet zo vreemd. In het 
ontwerp van de 3e generatie en haar voorgangers zijn theoretische inzichten 
gebruikt, die over de generaties heen ook zijn geëvalueerd. Theorie wordt op 
die manier praktijk. Bij het opvolgen van de generaties, waarbij werkzame 
inzichten worden behouden en meegenomen, ontstaat er zoiets als een 
‘oersoep’: De basisingrediënten die de toets van verschillende contexten en 
leeromgevingen kunnen doorstaan.
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Evaluatie conceptuele kaders toepassing 3e generatie

Theoretische uitgangspunten

1. Werken en leren integreren

Hoe	kun	je	zorgen	dat	je	leert	

samenwerken	in	de	praktijk	in	

plaats	van	kennis	krijgen	over	

de	praktijk?

2. Fricties zien als mogelijkheid 

voor samenwerken

Hoe	los	je	problemen	op?	Of:	

Hoe	voorkom	je	problemen?

Hoe	kun	je	fricties	anders	zien	

en	constructief	inzetten?

Hoe is het uitgangspunt 

toegepast?

In de gekoppelde leeromgeving 

zijn werken en leren aan elkaar 

gekoppeld via leer-/advies-

trajecten. Dat zijn tijdelijke 

experimenteerruimten om in de 

praktijk te leren samenwerken.

Dit uitgangspunt is als volgt 

toegepast: Vraagstukken 

onderzoeken op de vraag: Waar 

is dit een oplossing voor?

Vraagstuk integraal aanpakken 

(systemisch kijken); onderzoek 

naar onderliggende samenhan-

gende problemen.

Waarderen en gebruik maken 

van verschil door toepassen 

inzicht en oefenen in tijdelijke 

interdisciplinaire teams.

Evaluatie en reflectie  

(i.s.m. deelnemers)

De drie sporen: Modules en 

praktijk verbonden door leer-/ 

adviesopdrachten lijken een 

goede basis te zijn om leren 

en werken te integreren. De 

opbrengsten tijdens de leertra-

jecten zijn goed en overstijgen 

de verwachtingen. De bezwaren 

komen pas naderhand op tafel. 

De oude routines verdrijven 

langzamerhand een nieuwe 

manier van werken. De context 

biedt niet genoeg ondersteu-

ning voor een nieuwe werkwijze. 

Werken en leren integreren 

vraagt niet alleen om een 

passende leeromgeving, maar 

ook om het creëren van nieuwe 

condities in de context waarin 

adviseurs werken. Daar ligt een 

uitdaging voor de 4e generatie.

De drievoudige aanpak: 

Onderzoeken van de vraag, 

systemisch kijken en waarderen 

van verschil leidt tot helder 

krijgen van fricties en zicht op 

mogelijke toepassingsvormen 

daarvan.
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3. Leren hoe assumpties zijn te 

onderzoeken en bespreekbaar 

te maken

Hoe	komen	defensieve	routines	

in	beeld?

Hoe	ga	je	om	met	assumpties	

en	regels	die	defensieve	routi-

nes	veroorzaken?	

Hoe	kun	je	komen	tot	een	

model-II	gebruikstheorie?

4. Creëren van een derde/ 

in-between. 

Hoe	kun	je	een	tijdelijke	situatie	

creëren	die	je	helpt	om	tot	

nieuw	gedrag	(een	model-II	

gebruikstheorie)	te	komen?

5. Context meenemen

Hoe	zorg	je	dat	je	je	bewust	

wordt	van	de	context?

Met behulp van een leersetting 

(modules) reflecteren deel-

nemers op eigen praktijk. Zij 

maken de defensieve routines 

en onderliggende dynamiek 

(regels en aannames) zichtbaar 

en oefenen met interventies. Zo 

vergroten zij hun handelings-

repertoire en leren zij hoe 

ze beweging in vraagstukken 

kunnen krijgen.

Door leer-/adviesopdrachten. 

In deze tijdelijke interdiscipli-

naire samenwerkingsverbanden 

komen deelnemers tot een 

model-II gebruikstheorie; zij

doorbreken bestaande routines 

en gaan op zoek naar nieuwe 

mogelijkheden. Zij overschrij-

den de grenzen van units en 

vestigingen en bekijken het 

vraagstuk integraal. Zij onder-

zoeken voor welke problemen 

de opdracht die zij krijgen, de 

oplossing moet zijn.

Veilingorganisaties kennen 

eigen typen vraagstukken met 

een eigen dynamiek. Daar is 

op ingespeeld door steeds de 

verbinding te maken met erva-

ringen uit de eigen werkpraktijk 

en leer-/advies-opdrachten 

en de bredere context van de 

veiling.

De aanpak in het onderzoeken 

van assumpties is effectief, 

maar eenzijdig rationeel en 

analytisch. Het onderzoeken 

van aannames met behulp van 

intuïtieve, beeldende en fysieke 

middelen is onderbelicht en 

brengt mogelijk nieuwe inzich-

ten in beeld.

Het gebruik van een derde als 

‘steppingstone’ is effectief en 

laat een mooie integratie van 

leren en werken zien.

Leer-/adviesopdrachten zijn 

echter geen garantie voor 

duurzame verandering; transfer 

naar dagelijkse werkpraktijk 

model-II gebruikstheorie blijft 

een probleem. Gevaar voor 

terugglijden in oude situatie is 

erg groot. Wel zijn de inzichten 

blijvend en nemen adviseurs de 

inzichten mee.

De contextuele manier van  

werken maakt dat het kijken 

naar interacties en assumpties 

wordt ingebed in culturele, 

historische, maatschappelijke, 

economische en fysieke/ruim-

telijke/geografische contexten, 

maar structurele en systema-

tische aandacht voor typen 

contexten ontbreekt nog. Dit is 

een aandachtspunt voor de 4e 

generatie. 
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Hoe leer je inspelen op zones 

van nabije ontwikkeling?

6. Aandacht voor impliciete 

kennis

Hoe	kun	je	kennis	van	elkaar	in	

beeld	krijgen?

7. interactie zien als basis voor 

innoveren

Hoe	draagt	sociale	interactie	bij	

aan	veranderen	en	innoveren?

Hoe	kom	je	van	een	geplande	

verandering	naar	een	aanpak	

waarin	actoren	in	samenwerking	

vormgeven	aan	verandering	

en/of	innovatie?

Zone van nabije ontwikkeling 

betreft het benutten van leerpo-

tentieel door deelnemers door 

het contextueel maken van le-

ren samenwerken; inspelen op 

eigen ervaringen en referenties 

in de leer-/adviesopdrachten.

Door aandacht voor reflectie; 

zowel in het kijken naar eigen 

handelen (introspectie) als het 

delen en bespreken van reflec-

ties op gezamenlijke ervaringen 

(reflexief kijken).

Sociale interactie is nodig om 

grensoverschrijdend samen te 

werken en dat is weer nodig om 

vraagstukken integraal op te 

kunnen pakken.

Door vervolgacties steeds 

opnieuw te contracteren, 

samenwerkingverbanden als 

tijdelijk te zien, doelen als 

voorlopige doelen te formuleren 

en het vraagstuk voortdurend te 

herformuleren

Door introspectie en reflexief 

kijken krijgen deelnemers zicht 

op eigen en elkaars vermogen 

en onvermogen. 

Aandachtspunt is; nog bewuster 

omgaan met het verschil tussen 

introspectie (hoe heb ik het 

gedaan?) en reflexiviteit: Wat is 

het effect van mijn handelen op 

de omgeving? Door deze twee 

vormen van reflectie uit elkaar 

te trekken, krijgt de context 

expliciet aandacht.

Condities in de leeromgeving 

zijn vooral gericht op interacties 

en gezamenlijke ontwikkeling 

waarmee werkendeweg ruimte 

komt voor creativiteit en  

innovatie. Meer aandacht voor 

de context van interacties en de 

inhoud waarop de interacties 

zich richten. Gerichte aandacht 

hiervoor levert mogelijk nieuwe 

inzichten op het centrale 

vraagstuk van verankering.

Voorstel 4e generatie: Aandacht 

voor specifieke thema’s als 

netwerkontwikkeling, veranke- 

ring en definities van type 

vraagstukken.
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7.5.3 Evaluatie van de eigen onderzoeksmethodologie
De onderzoeksmethodologie is samengevat in een aantal punten. Die punten 
worden onderstaand geëvalueerd. Voor een toelichting op deze punten zie 
hoofdstuk 5 waarin de onderzoeksmethodologie en de totstandkoming daar-
van is toelicht. 
•  Meervoudig kijken. De advies-/leeropdrachten zijn (door ons, de begeleiding) 

samengesteld op basis van variatie in discipline, expertise rol, ervaring, unit 
en vestiging om een optimale meervoudigheid te bewerkstelligen. In de 
oefeningen en opdrachten in de modules wordt meervoudig kijken steeds 
(door ons) benadrukt. We nodigen deelnemers uit om met verschillende 
varianten en oplossingsrichtingen te komen. In het kader van het onder-
zoek bevraag ik deelnemers, opdrachtgevers en begeleiders op hun beelden 
van samenwerken en de vraagstukken die er spelen en maak ik feedbackkop-
pelingen van deze beelden. Ook nodig ik deelnemers uit om dit bij elkaar te 
doen.

•  Zoeken naar verschil als bron voor vernieuwing. ‘Verschil’ brengen we als 
onderwerp in het programma van de modules in. Er is een aparte module in-
terdisciplinair samenwerken waarin aandacht voor configuratiemanagement 
(onder leiding van prof. dr. Ir. Katrien Termeer). In de advies-/leeropdracht 
en de uitwerking daarvan komen er verrassende voorstellen die verschil tot 
inzet hebben en tot nieuwe ideeën leiden. Voorbeelden daarvan zijn: Een 
geheel nieuwe interpretatie en aanpak voor service level agreements of een 
structurele verdieping en verrijking van het beeld van de klant en de conse-
quenties daarvan voor het vormgeven van de klantrelaties.

•  Interactieve aanpak. Bij het duiden van onderzoeksbevindingen is er nauwe-
lijks sprake van interactiviteit. Door de aandacht die de advies-/leerop-
drachten vragen, die zelf een hoge mate van interactiviteit hebben en het 
hart van de leeromgeving vormen, en de betrekkelijke korte doorloop van 
het programma en de druk op de dagelijkse activiteiten, schiet de interac-
tieve aanpak wat betreft het duiden van de bevindingen er bij in. Dit is een 
aandachtspunt voor een volgende leeromgeving. Veel van de data is ont-
leend aan observaties, verslaglegging en thick descriptions van deelnemers, 
begeleiders en onderzoeker, reflectieverslagen en interviews met deelnemers, 
directie en derden. Deze data heb ik zelf geduid. Fricties heb ik samen met 
deelnemers vastgesteld, maar deze zijn naderhand door mijzelf aan de hand 
van Engeström’s activiteitensysteemmodel systematisch benoemd en onder-
bouwd. Wel is de leeromgeving wat betreft het ‘in-between’-stuk nadrukke-
lijk door de deelnemers zelf gemaakt.

•  De betrokkenen leren zèlf van het onderzoek. Betrokkenen en zeker de deel-
nemers leren vooral veel van de advies-/leeropdrachten, die als in-between 
(derde) functioneren. Indirect leren zij dus van het onderzoek. Ook de 
interviews en de feedbackkoppelingen en de groepsgesprekken leiden tot in-
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zichten in samenwerken. Wat betreft het inrichten van leeromgevingen voor 
samenwerken en hoe je daarover kunt denken, leren betrokkenen minder. 
Dit heeft vooral te maken met de geringe interactieve aanpak op dit punt.

•  Aandacht voor onbevangen waarnemen. We bieden oefeningen aan in waarne-
men en bespreken wat waarnemen eigenlijk is en hoe je dat zo onbevangen 
mogelijk zou kunnen doen. In het hele traject blijken ‘vaste’ beelden echter 
hardnekkig terug te komen. 

•  Generatief gebruik van inzichten. In de ontwikkeling van de leeromgeving zijn 
inzichten uit de 1e en 2e generatie meegenomen. Zie hiervoor de toelichting 
in § 7.4.1 (Ontwikkeling leeromgeving). De vergelijkingen met voorgaande 
leeromgevingen heb ik zelf gedaan en teruggekoppeld door middel van peer-
review.

•  Focus op mogelijkheden. In de begeleiding van de advies-/leeropdrachten 
laten we zien wat het effect kan zijn van een probleemoriëntatie (focus op 
oplossingen) en de ruimte die een oriëntatie op mogelijkheden biedt (appre-
ciative inquiry). Dit gedachtegoed wordt selectief met groot enthousiasme 
ontvangen en toegeëigend. Voor anderen is lastiger om uit een probleem 
definitie te stappen.

•  Emergent design. De bloemenveiling bevindt zich tijdens het onderzoek op 
een historisch moment in haar eigen geschiedenis. Zowel intern als extern 
is de organisatie op verschillende fronten tegelijkertijd in verandering. Dat 
leidt tot betrokkenheid van deelnemers, maar ook van de directie en biedt 
ruimte voor experiment. 

•  Werken met voorlopige hypothesen. De voorlopige hypothese (conceptueel 
kader) is op verschillende punten geadresseerd in het programma. Er is een 
in-between in de vorm van advies-/leeropdrachten, er is aandacht voor het 
onderzoeken van aannames en de context wordt meegenomen in het onder-
zoek.

•  Systemisch onderzoeken. De verschillende aggregatieniveaus (professionals, 
individuele klant, de interacties tussen individuen, teams, tijdelijke teams, 
units, vestigingen de branche en omgeving, waaronder kwekers en transpor-
teurs) komen terug in alle opdrachten. De advies-/leeropdrachten spannen 
lijnen door en over de hele organisatie. Ook het coöperatiekarakter van de 
veiling wordt daarin meegenomen.

In het onderzoek zijn waarnemingen gedaan door mijzelf (de onderzoeker) 
en de andere begeleiders van het leertraject. Daarnaast hebben betrokken ac-
toren waarnemingen gedaan aan de hand van gerichte vragen en oefeningen. 
Deze waarnemingen zijn vastgelegd in beschrijvingen en verslagen. Ook zijn 
er gezamenlijke waarnemingen gedaan en besproken in de advies-/leerop-
drachten. Benoemen van fricties (activiteitensysteemmodel van Engeström) 
en interpretaties van gebeurtenissen heb ik zelf gedaan en teruggekoppeld 
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aan betrokkenen. De leeromgeving is in grote lijnen door de begeleiding 
uitgezet en nader ingevuld door de handelende actoren. Een voorbeeld: 
Adviesleer-/opdrachten als werkvorm zijn door de begeleiding bepaald. De 
inhoud van de opdrachten is door de directies bepaald en de wijze waarop de 
opdracht is uitgevoerd is door de actoren zelf bepaald. De manier waarop is 
teruggekoppeld en geëvalueerd is door de begeleiders aangegeven. Hierin zijn 
ideeën en suggesties van betrokkenen welkom.

7.5.4 Samenvatting 
In dit hoofdstuk is  de 3e generatie besproken die de naam gekoppelde 
leeromgeving kreeg. De gekoppelde leeromgeving bestaat uit drie elementen: 
De praktijk, modules en leer-/adviestrajecten. Een leer-/adviestraject vervult 
de rol van derde (in-between) en is ingebouwd in de dagelijkse praktijk van 
de deelnemende adviseurs. Inzichten uit de modules brengen deelnemers via 
het leer-/adviestraject in de praktijk in. In het programma is systematisch 
aandacht voor het onderzoeken van de eigen praktijk, het in beeld brengen 
van eigen aannames en het ontwikkelen van een repertoire om samenwer-
king te zoeken en aan te gaan. De gekoppelde leeromgeving heeft een aantal 
inzichten meegenomen van haar voorgangers, zoals het hier en nu principe, 
systeemdynamisch kijken en werken in kleine groepen. Nieuw zijn de leer-/
adviesopdrachten die een ‘steppingstone’ zijn tussen de theoretische modules 
en de werkpraktijk en nieuw is het betrekken van het management van de 
organisatie in de leeromgeving en nieuw zijn een vooraf gedefinieerd aanbod 
van kennis, doelen die vooraf zijn gecontracteerd en een eindbeoordeling.
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Het onderzoek naar deze 3e generatie levert een aantal nieuwe inzichten in 
grensoverschrijdend samenwerken. Deze inzichten gaan onder meer over het 
werken in tijdelijke interdisciplinaire teams, anders kijken naar structuur, het 
guneffect en het effectief inzetten van macht.

De evaluatie van de 3e generatie laat zien wat werkt en wat niet werkt in de 
leeromgeving. De bezwaren richten zich vooral op het blijvende effect van het 
programma. Adviseurs zijn op een andere manier gaan kijken, hebben inzicht 
verworven en hebben geleerd te reflecteren op hun eigen handelen. In het 
leer-/adviestraject hebben ze nieuwe inzichten toegepast, maar een blijvend 
transfer van inzichten naar de eigen dagelijkse praktijk blijft veelal uit. De 
routines in het veilingbedrijf zijn zo sterk dat het erg lastig is om daar een 
andere houding tegenover te stellen. Met de leer-/adviesopdrachten is een 
eerste stap gemaakt maar er is een tweede stap nodig om concrete verande-
ring in de dagelijkse routine te veroorzaken. Daar ligt de grootste opgave voor 
de 4e generatie. 
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Leren samenwerken in  
systeeminnovaties 

Dit hoofdstuk beschrijft de vierde casus in het onderzoek naar leren 
samenwerken: De geïntegreerde leeromgeving. Deze leeromgeving is ont-
wikkeld voor InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster (verder 
InnovatieNetwerk). InnovatieNetwerk is een netwerkorganisatie die zich 
bezighoudt met het aanjagen van systeeminnovaties. Dat zijn grootscha-
lige innovaties die de samenleving als geheel aangaan. InnovatieNetwerk 
is op zoek naar verheldering van de wijze waarop je dat het beste kan doen. 
Dat leidt tot een onderzoek naar werkwijzen en een leeromgeving waarin 
grensoverschrijdend samenwerken een aandachtspunt is. De leeromgeving 
is de 4e generatie in het onderzoek naar leren samenwerken. Karakteris-
tiek van deze 4e generatie is dat leren en werken verweven zijn. Er is geen 
sprake meer van een leertraject of programma als extra zelfstandige acti-
viteit. 

8.1   Veldstudie InnovatieNetwerk Groene 
Ruimte en Agrocluster

8.1.1 Inleiding
Het platteland kampt met veel problemen: Tekort aan woningen, vergrijzing, 
economische tegenspoed, de vraag naar de toekomst van het landbouwgebied, een 
hoge werkloosheid en wegtrekkende jongeren. 

De landbouwsector heeft te maken met dierziektes als BSE, varkenspest en MKZ. 
Deze dierziektes leiden tot grote beroering in de samenleving en laten zien hoe 
groot de noodzaak is om op een andere manier met de productie van voedsel om te 
gaan; een manier die gericht is op duurzame ontwikkeling, waarbij we aandacht 
hebben voor het welzijn van de dieren, oog hebben voor ecologie, economie, inter-
nationale concurrentie, transport en gebruik van schaarse ruimte.

De wereld van de glastuinbouw vraagt om structurele veranderingen op een groot 
aantal terreinen. Zij heeft onder meer te maken met internationale concurrentie, 
een slecht imago en heeft voortdurend te maken met aanpassingen in logistieke 
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processen. Zij is grootgebruiker van het Nederlands aardgas en is verantwoordelijk 
voor een groot deel van de CO2 uitstoot. De vraagstukken in de glastuinbouw zijn 
groot en divers van aard. 

Deze vraagstukken hebben enkele overeenkomsten. Het zijn clusters van 
zowel maatschappelijke, ruimtelijke als economische problemen. Ze zijn diep 
verankerd in de samenleving. Ze hebben te maken met wetten en regels. Er 
spelen tegengestelde belangen en er zijn vele partijen bij betrokken. Vaak 
spelen collectieve denkbeelden een grote rol. Hoe kun je nu beweging krijgen 
in zulke vraagstukken? Hoe kun je andere manieren vinden om naar deze 
vraagstukken te kijken? Hoe kom je tot verrassende concepten en hoe krijg 
je er een luisterend oor voor? Hoe verander je denkbeelden van mensen die 
innovatie tegen houden? Hoe omzeil je bestaande regels en wetten die alles 
vastzetten? Hoe kom je tot een nieuwe aanpak voor samenhangende vraag-
stukken met tegengestelde belangen? Dat zijn vragen waar een aantal mensen 
in dienst van het ministerie1 van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in 
het jaar 2000 mee aan de gang gaat. Voor sommige vraagstukken is al veel 
onderzoek gedaan, maar de rapporten lijken weinig te veranderen. De 
mensen van LNV maken deel uit van een nieuwe organisatie die ‘Innovatie-
Netwerk Groene Ruimte en Agrocluster’ heet (verder InnovatieNetwerk). 
 InnovatieNetwerk houdt zich bezig met grootschalige vernieuwingen in de 
landbouw en de groene ruimte. 

Er is geen handleiding of leidraad over de wijze waarop je systeeminnovaties 
aanjaagt. De teksten die erover geschreven zijn, zijn wetenschappelijk en 
weinig praktisch. De projectleiders die werkzaam zijn bij InnovatieNetwerk 
hebben behoefte aan instrumenten, inzichten en tips waarmee zij in de prak-
tijk aan de slag kunnen. In een poging om in die behoefte te voorzien, wordt 
er voor hen een leertraject gemaakt. Het leertraject levert niet veel op. De 
projectleiders hebben er weinig mee en vinden het te abstract. In een tweede 
poging zoekt InnovatieNetwerk contact met de Universiteit van Amsterdam2 
en geeft de opdracht voor een onderzoek- en leertraject naar werkwijzen. Het 
idee is om toe te werken naar een nieuwe leidraad of ideaaltypische aanpak 
voor aanjagers van systeeminnovaties. De achterliggende gedachte is dat een 
dergelijk onderzoek de medewerkers van InnovatieNetwerk werkendeweg 
zal voeden met kennis over hoe je systemen innoveert. Het gaat daarbij 

08 Leren samenwerken in systeeminnovaties

1 InnovatieNetwerk heeft een aparte status binnen LNV. De medewerkers zijn in dienst van het ministe-
rie, maar dragen geen beleidsverantwoordelijkheid. InnovatieNetwerk functioneert als een min of meer 
zelfstandige organisatie.
2 ‘Wij’ zijn een onderzoeksteam vanuit De Universiteit van Amsterdam i.s.m. Sioo, Interuniversitair cen-
trum voor organisatie en veranderkunde.
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om nieuwe praktijkkennis die voortkomt uit hun eigen praktijk en die van 
andere, vergelijkbare, organisaties. Samenwerken in non-routine vraagstuk-
ken is daarin een belangrijk aandachtspunt. Het onderzoek moet zicht geven 
op kennis, kwaliteiten en mogelijkheden van de projectleiders en ze leren 
hoe zij van elkaar daarin kunnen leren. Om aan deze doelstelling te kunnen 
voldoen, wordt een leerinstituut in de arm genomen. Zo komt de vraag van 
 InnovatieNetwerk op mijn bord terecht. Ik zie er een uitgelezen kans in om 
van deze opdracht een 4e generatie te maken voor mijn eigen onderzoek naar 
leren samenwerken. 

De leeromgeving en het onderzoekstraject naar werkwijzen schuif ik in elkaar. 
De leeromgeving bouw ik in het onderzoek naar werkwijzen in. Anders dan 
in de vorige veldstudies is er geen sprake van een zelfstandig leertraject. De 
leeromgeving maakt deel uit van een actieonderzoek waarin ‘leren samenwer-
ken’ een doel is. Er is dus sprake van twee onderzoekssporen die met elkaar 
verbonden zijn. Hieronder volgt een toelichting op deze twee sporen.

Het eerste onderzoeksspoor: Onderzoek naar werkwijzen
Vanuit InnovatieNetwerk is er behoefte om meer zicht te krijgen op de wijze 
waarop je grootschalige vernieuwing realiseert en wat daarbij een goede 
aanpak is. Dat is aanleiding voor een onderzoek naar werkwijzen. Grens-
overschrijdend samenwerken is daarin een belangrijk aandachtspunt. Het 
onderzoek naar werkwijzen is als volgt gemotiveerd. Iedere projectleider die 
met een opdracht voor innovatie op pad gaat, doet zijn werk op zijn eigen 
manier. Die manier is doorgaans impliciet. Projectleiders weten zelf niet 
goed welke de werkzame en niet-werkzame bestanddelen van hun handelen 
zijn. Er is bovendien weinig uitwisseling over de werkwijzen tussen project-
leiders. Door explicitering van de individuele werkwijzen kan de organisatie 
er achter komen wat de meest effectieve manier van werken is, om die als 
standaard te nemen. De projectleiders kunnen zich dan met deze standaard, 
de ‘InnovatieNetwerk-aanpak’, beter profileren, van elkaars competenties 
gebruik maken en van elkaar leren. Door werkwijzen in beeld te brengen en te 
onderzoeken leren medewerkers van elkaar en met elkaar.
Deze redenering is aanleiding voor een opdracht tot een onderzoek naar 
werkwijzen aan een onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam 
onder leiding van professor John Grin. Het onderzoek krijgt de naam: Leren 
door innoveren.

Het tweede onderzoeksspoor: Praktijkstudie naar leren samenwerken
De vraag naar leren samenwerken wordt onderwerp voor een zelfstandig 
tweede onderzoeksspoor. 
Centraal in dat traject staat de vraag hóe je een leeromgeving inricht, die 
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zich richt op de manier waarop projectleiders beter leren samenwerken. De 
twee onderzoekssporen overlappen elkaar, worden door de onderzoeksgroep 
gepercipieerd als één activiteit en maken gebruik van een gezamenlijke data-
verzameling: De werkwijzen (eerste spoor) geven inzicht in de manier waarop 
de projectleiders samenwerken en de leeromgeving (tweede spoor) vervult 
een belangrijke rol in het eerste spoor. Over het eerste onderzoeksspoor, het 
onderzoek naar werkwijzen, is in het najaar van 2006 een publicatie versche-
nen.3 Dit hoofdstuk gaat over het tweede onderzoeksspoor en gaat in op de 
manier waarop we de leeromgeving ontwikkelen en hoe het aspect van leren 
samenwerken in non-routine vraagstukken daarin een plek krijgt. 

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd:
•  Paragraaf 8.1 geeft een beschrijving van de casusorganisatie. De paragraaf 

beschrijft wie InnovatieNetwerk is en wat systeeminnovaties zijn en geeft 
aandacht aan het concept ‘lerende netwerken’ dat InnovatieNetwerk in haar 
werkprogramma van vijf jaar heeft geagendeerd.

•  Paragraaf 8.2 gaat in op werken aan de hand van een aantal praktijkvoor-
beelden en bespreekt de vragen en dilemma’s die projectleiders in hun werk 
tegenkomen. 

•  Paragraaf 8.3 licht, aan de hand van het activiteitensysteemmodel van 
Engeström, de fricties toe die onder de vragen en dilemma’s liggen. Hier-
uit volgen enkele mogelijke interventies die uit het onderzoek naar voren 
komen. 

•  Paragraaf 8.4 geeft een karakteristiek van de geïntegreerde leeromgeving, 
maakt een vergelijk met eerdere generaties en beschrijft de inzichten die de 
leeromgeving heeft opgebracht. 

•  Paragraaf 8.5 evalueert de leeromgeving aan de hand van de onderzoeksvra-
gen en het theoretisch onderzoekskader.

8.1.2 InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster 
InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster is een netwerkorganisatie. 
Het heeft een kleine vaste kern van medewerkers met daar omheen een clus-
ter van wisselende netwerken van experts, stakeholders en meedenkers. In 
totaal maken ongeveer driehonderd partijen deel uit van het bredere netwerk. 
InnovatieNetwerk wordt in november 2000 opgericht vanuit LNV, op verzoek 
van verschillende maatschappelijke partijen die geen antwoorden hebben op 
de ambigue vraagstukken die spelen in de landbouw en in de groene ruimte. 
InnovatieNetwerk heeft zichzelf de taak gesteld om grootschalige innovaties 
op gang te brengen in de landbouw en de groene ruimte. Deze systeeminno-

3 John Grin & Arienne van Staveren Werken aan Systeeminnovaties Lessen uit de praktijk, Van 
 Gorcum, 2007. 
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vaties zijn bedoeld om beweging te krijgen in problemen waar geen kant en 
klare oplossingen voor zijn en waar al vele beleidsmakers, adviseurs en onder-
zoekers hun tanden op stuk beten. Dat zijn vraagstukken met betrekking 
tot duurzame landbouw, voedsel, gebruik en beheer van de groene ruimte 
en milieu. InnovatieNetwerk heeft het doel om in vijf jaar enkele tientallen 
systeeminnovaties aan te jagen.

Systeeminnovaties zijn grootschalige veranderingen die een nadruk-

kelijk vernieuwend karakter hebben. Er is een aantal (theoretische) 

uitgangspunten dat InnovatieNetwerk hanteert voor het aanjagen 

van zulke veranderingen:

•  Een systeeminnovatie staat voor een perspectiefwijziging. Een 

systeeminnovatie is gericht op de lange termijn, vraagt een inzet 

van velen en het gaat om een integrale vernieuwing in plaats 

van een partiële verbetering. (uit: NRLO rapport ‘Innoveren met 

Ambitie’).

•  Een systeeminnovatie wordt gezien als een heroriëntatie van 

maatschappelijk handelen: Van kennisgedreven ontwikkeling, 

gericht op sociale en economische vooruitgang via beheersing 

van de (natuurlijke en maatschappelijke) werkelijkheid naar een 

ontwikkeling die leidt tot minder neveneffecten. Omdat be-

staande instituties zijn gegroeid rondom de eerste categorie 

ontwikkelingsprocessen, vereist deze omslag ook institutionele 

aanpassing. (Grin, 2004).

•  In een model over transitie, dat is ontstaan uit een samenwer-

king tussen de universiteiten van Twente en Maastricht, zijn 

drie lagen onderscheiden: Een micro-, meso- en macroschaal, 

waarin het mesosysteemmodel niveau staat voor het bestaande 

regime. Dit regime bestaat uit, onder andere, bestaande wet- 

en regelgeving, instituties, (sociale en harde) infrastructuur en 

veranderingen in denkbeelden van burgers. Deze theorie stelt 

dat er sprake is van systeeminnovatie als dit heersende regime 

(mee)verandert door ontwikkelingen op microniveau, waar bin-

nen niches - bijvoorbeeld nieuwe concepten - worden uitgedacht 

en uitgeprobeerd. Deze nieuwe concepten krijgen dan pas de 

mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en te verspreiden. 

Soms is het mogelijk dat het regimeniveau verandert op grond 

van veranderingen op macroniveau, waardoor ontwikkelingen 

in niches opeens een kans krijgen (Kemp en Geels, Rip, Schot, 

Rotmans, 1999).

•  Systeeminnovaties moeten bij InnovatieNetwerk gericht zijn op 

duurzame ontwikkeling: De drie p’s: Planet, people, profit. Dat 
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wil zeggen dat er sprake moet zijn van een duurzame innovatie 

voor de (natuurlijke) leefomgeving (planet), van een structurele 

verbetering van de sociale omgeving (people) en van een blij-

vende rendementsverbetering (profit). Voor InnovatieNetwerk is 

een spraakmakend concept gericht op duurzame ontwikkeling 

als er minimaal aandacht is voor tenminste twee van de drie p’s.

InnovatieNetwerk bestaat op het moment van schrijven uit een staf van acht 
medewerkers en een driehoofdig secretariaat. Het is gehuisvest in een gang 
met een aantal kamers en wat voorzieningen in een vleugel van het ministerie 
LNV. InnovatieNetwerk is onafhankelijk, hoeft geen directe verantwoording 
aan het ministerie af te leggen en is opgericht voor vijf jaar.4 LNV zorgt voor 
een werkbudget en biedt onderdak. 

In een vleugel van LNV, een gang met aan weerszijden vier of vijf kamers, zijn 
vandaag bijna alle projectleiders aanwezig. Het is maandag en dat betekent dat er 
stafoverleg is. Het is het enige moment in de week dat alle vaste medewerkers er 
proberen te zijn. Hoewel het woord ‘vast’ relatief is. Er zijn medewerkers die ook 
nog ergens anders werken, bij Habiforum of bij Transforum. Er zijn medewerkers 
die gedetacheerd zijn vanuit een andere innovatieclub en er zijn medewerkers die 
niet op de loonlijst staan, maar wel vaste meedenkers zijn. Om half elf gaat de 
bijeenkomst beginnen. Het is themastaf, dat betekent dat er een inhoudelijk on-
derwerp bij de kop genomen wordt. Er zijn zo’n tien mensen aanwezig. De mensen 
van Groene Ruimte zijn er allemaal, van Duurzame Landbouw is er één persoon 
niet omdat hij overleg heeft met de stuurgroep van zijn project ‘Kas als energie- 
bron’. Er is gedoe in het consortium van het project. Het project is weliswaar over-
gedragen, maar het is nodig om toch in te springen om te zorgen dat de zaken weer 
goed op de rails komen. Een ander moet eerder weg, omdat hij een afspraak heeft 
met een directeur van het ministerie die een belangrijke doorbraak moet forceren 
voor zijn project. 

De projectleiders die bij InnovatieNetwerk werken zijn medewerkers met een 
grote staat van dienst. Zij hebben grote inhoudelijke kennis van de landbouw 
en de groene ruimte en kennen het ministerie, het wetenschapsbedrijf en 
de praktijk vaak van binnenuit. Het zijn doorgaans creatieve denkers die 
een kritisch standpunt in durven nemen ten aanzien van hun vakgebied, de 
samenleving en de manier waarop deze is ingericht. Tegelijkertijd willen ze 
een concrete bijdrage leveren aan ingewikkelde vraagstukken waar geen pas-
klare oplossingen voor zijn. Zij treden daarvoor buiten de gebaande paden en 

4 Ondertussen heeft InnovatieNetwerk een tweede termijn van vijf jaar toegezegd gekregen, die is inge-
gaan op 1 januari 2006.
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durven met onconventionele voorstellen te komen. Regelmatig ondervinden 
zij weerstand en stoten zij hun neus, maar dat is ‘part of the game’. Voor ik in 
ga op wat de geïntegreerde leeromgeving eigenlijk is en hoe die uitwerkt, sta 
ik eerst stil bij de vragen en dilemma’s rondom samenwerken bij aanjagen van 
systeeminnovaties. 

8.2   Samenwerken bij non-routine vraagstukken: 
De problematiek

8.2.1 Werken aan grensverleggende vernieuwingen
InnovatieNetwerk wil de verbinding met de praktijk. Zij wil de vertaling ma-
ken van verkenningen en onderzoek, naar concrete vernieuwingen die grens-
verleggend zijn. Dat wil zeggen dat het gaat om innovaties die zo grootschalig 
zijn dat er een verandering plaatsvindt op het niveau van wet- en regelgeving, 
dat mensen anders gaan denken over het onderwerp, zich anders gaan gedragen 
en dat er nieuwe instituties komen. Grensverleggend vernieuwen betekent 
een omslag of transitie voor de samenleving als geheel. InnovatieNetwerk 
ontwikkelt enkele tientallen projecten die aan zo’n grensverleggende vernieu-
wing moeten bijdragen. Hieronder volgen enkele voorbeelden van projecten, 
die deel uit maken van het onderzoek naar werkwijzen.

Voorbeeld Kas als energiebron
Het project Kas als energiebron 
speelt in op twee vraagstukken 
in de glastuinbouw. Het eerste 
vraagstuk is het forse gebruik van 
fossiele brandstoffen, die steeds 
schaarser worden. Het tweede en 
daarmee samenhangende vraag-
stuk is de uitstoot van CO2, die 
ernstige gevolgen heeft voor het 
milieu. Door de kas te beschouwen 
als potentiële bron van duurzame 
energie (en niet langer als een 
grootgebruiker van fossiele ener-
gie) ontstaan oplossingsrichtingen 
voor de vraagstukken.

De ontwikkeling van het project 
is gestart in 2000 en bestaat uit 
twee sporen. Eén spoor betreft 
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het opzetten van een innovatieprogramma waarin geselecteerde sleuteltech-
nologieën worden ontwikkeld. Daarnaast wordt uitgezocht welke wet- en 
regelgeving relevant is, wat de mogelijke gevolgen zijn voor de energie-infra-
structuur en welke partijen betrokken moeten worden. De verkenningen zijn 
gericht op energieleverende kassen in 2020. Maar via een ander spoor is er al 
één complete uitwerking ontstaan voor zo’n kas op basis van een verrassende 
combinatie van bestaande technologieën. Op het moment van schrijven wordt 
er gebouwd aan een pilot. Veel verschillende stakeholders uit het bedrijfs-
leven, de politiek en de wetenschap zijn daarbij betrokken.

Voorbeeld Agro Parken 
Agro Parken is het langstlopende project van 
InnovatieNetwerk en gaat uit van de volgende 
problematiek. De landbouw dreigt zijn zogenoemde 
‘license to produce’ te gaan verliezen vanwege de 
ongewenste effecten van landbouw op het milieu, 
de ruimtelijke kwaliteit, voedselveiligheid en het 
welzijn van dieren. Door nu verschillende sectoren 
van de landbouw, bijvoorbeeld varkens, kippen, 
glastuinbouw en vissen, ruimtelijk te clusteren in 
een agro park kunnen kringlopen gesloten worden, 
is fors te besparen op transport en gaat de kwaliteit 
van de groene ruimte er op vooruit. Omdat clus-
tering van activiteiten tot financiële besparingen 
leidt, kan er meer aandacht worden besteed aan 
dierenwelzijn (bijvoorbeeld ruimere hokken). De 
gecontroleerde wijze van het produceren in een agro 
park draagt bij aan betere voedselveiligheid. LTO 
Nederland, Ministerie van LNV, Wageningen UR en 
andere partijen werken mee aan Agro Parken.

Voorbeeld Nieuwe Dorpen
Nieuwe Dorpen speelt in op de volgende problematiek. De huidige Nederlandse 
dorpen kampen met een tekort aan werkgelegenheid, gebrek aan woningen, 
vergrijzing, woon-/werkverkeer dat het landschap aantast, vermindering van 
voorzieningen zoals winkels, problemen met zorg, afname van sociale betrok-
kenheid en verslechtering van de ruimtelijke kwaliteit doordat de bestaande 
dorpen nu alleen aan de randen uitbreiden. Het project beoogt nieuwe 
denkrichtingen en oplossingsrichtingen te ontwikkelen voor bovengenoemde 
problemen. Het kan gaan om nieuwe woonkernen, maar ook om aanpassingen 
waarmee je de problemen zoals teruglopende economische vitaliteit, leef-
baarheid en ruimtelijke kwaliteit, oplost. De term ‘Nieuwe dorpen’ moet niet 
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al te letterlijk worden genomen. ‘Nieuwe Dorpen’ is een metafoor waaraan 
verschillende, relevante partijen gezamenlijk invulling geven, zoals architec-
ten, gemeenteraden, burgers, provincies en natuurbeschermers. Het project 
‘Nieuwe Dorpen’ zet hen ertoe aan om fris, zonder vooringenomenheid en 
ongehinderd door ruimtelijke beperkingen en bestaande regels, tot grensver-
leggende ontwerpen te komen. 

Voorbeeld Systeeminnovatie in het Landelijk gebied 
Het vierde (afgebroken) project dat deel uit maakt van het onderzoek naar 
werkwijzen is een zogeheten ‘KING’-project (Kennis en Innovatie Netwerken 
in de Groene ruimte). KING is een portefeuille aan projecten en heeft als doel 
om regionale initiatieven te ondersteunen met geld en advies. Het project 
 ‘Systeeminnovatie in het Landelijk gebied‘ is opgestart door enkele lokale 
organisaties in een regio waarin een aantal vraagstukken spelen. Ten eerste 
heeft de regio te maken met een toenemend gebrek aan arbeidskrachten.  
Ten tweede heeft de regio te maken met economische concurrentie uit  
Oost-Europa. Ten derde heeft de regio een slecht imago, waardoor toeris-
tische activiteiten moeizaam van de grond komen. Ten vierde spelen er 
verschillende belangen van kleine en grote boeren. Met de reconstructiewet 
(reconstructie landelijk gebied) die na de varkenspest is ingevoerd, zijn die 
belangen op scherp komen te staan. Ten slotte is er een vraag om behoud en 
ontwikkeling van natuurgebieden. Het betreft een cluster van vraagstukken 
en (toekomstige) problemen. Een aantal betrokken partijen wil niet afwach-
ten tot de overheid iets doet. Ze nemen het initiatief om te kijken of, door 
keteninnovatie en mogelijke samenwerking, de problemen kunnen worden 
aangepakt. Ze zoeken daarbij steun bij InnovatieNetwerk.

8.2.2 Vraagstukken en dilemma’s in samenwerken
Bovenstaande projecten hebben als uitgangspunt dat oplossingen een 
duurzaam karakter moeten hebben, dat de projecten bijdragen aan een goed 
milieu en aan het welzijn van mens en dier en dat er geen deeloplossingen ko-
men waarmee problemen op een ander vlak worden gecreëerd. Projectleiders 
werken niet in hun eentje. Zij bouwen tijdelijke netwerken, waarin zij samen 
met stakeholders en meedenkers samenwerken. In die samenwerkingen over-
stijgen zij de grenzen van verschillende werelden en disciplines. Dat is nodig 
omdat het gaat om non-routine vraagstukken. In de praktijk gaat dat niet 
altijd even gemakkelijk. Samenwerken met anderen leidt vaak tot botsingen 
of lastige situaties. Soms is het lastig om te weten met wie je moet samenwer-
ken of waar je iemand kan vinden. Het werk van de projectleiders betreft twee 
soorten samenwerking: Samenwerken met partijen in tijdelijke netwerken en 
samenwerken binnen de staf. De eerste is noodzakelijk voor de kern van het 
werk, het tweede is facilitair aan de eerste vorm van samenwerken.



25308 Leren samenwerken in systeeminnovaties

Een aantal projecten blijkt niet levensvatbaar blijken te zijn. Om grensver-
leggend te kunnen zijn, moet je risico’s durven nemen. Dat betekent dat je 
regelmatig bakzeil haalt. Mislukken is een graadmeter voor innovativiteit. 
De projecten zijn eigenlijk geen projecten maar trajecten. De uitkomst, de 
richting, de looptijd alles is onzeker. Bij ieder project zijn verschillende 
partijen en organisaties betrokken. Projectleiders van InnovatieNetwerk 
hebben nadrukkelijk een rol als netwerkbouwer en als facilitator van nieuwe 
netwerken en krijgen daarbij regelmatig te maken met het vraagstuk naar 
leren samenwerken: Samenwerken in de projecten en samenwerken binnen 
InnovatieNetwerk zelf. De vragen betreffen onder meer de rollen die zij heb-
ben, uitwisseling en creatie van kennis, verwachtingen over de opbrengsten, 
credits, eigenaarschap en verankering. Onderstaande vragen en dilemma’s 
komen in meer of mindere mate voor in alle projecten. 

Rol en werkwijze projectleiders roept veel vragen op
Projectleiders zijn voortdurend op zoek naar de meest geschikte aanpak. 
Iedereen heeft een andere werkwijze, er is geen duidelijke InnovatieNetwerk- 
aanpak. In de praktijk komen zij veel vragen tegen waar geen pasklare ant-
woorden of voorgeschreven werkwijzen voor bestaan. Dat roept de vraag op 
wat nu eigenlijk de meest effectieve werkwijze is.

De projectleider van de Kas als energiebron onderscheidt drie fasen en 
maakt voor iedere fase een eigen alliantie. De projectleiders van Nieuwe 
dorpen werken niet met fasen, maar met een eigen model dat bestaat uit 
een conceptlijn en een theorielijn. Werkendeweg betrekken zij mensen 
en partijen bij het project. De projectleider van Agroparken werkt met 
een transitiearena, maar één die op themaniveau bijeen komt en niet op 
projectniveau.

…“In de praktijk doet iedereen het anders. Dan is er sprake van een 
eigen professionaliteit en eigen talenten waarmee processen tot ont-
wikkeling worden gebracht. Er is geen handboek Jan Soldaat.”…

Bestaande theorie en bestaande verkenningen zijn niet bruikbaar
Bij de start van InnovatieNetwerk liggen er theoretische verhandelingen over 
hoe je systeeminnovaties realiseert. In de praktijk vinden weinig projectlei-
ders deze theorie bruikbaar. Tegelijkertijd is er de vraag naar hoe het dan wél 
moet. Samenwerkingen komen soms moeilijk van de grond. 

…“We zijn niet in staat om met elkaar constructief met samenwerking 
om te gaan en dan kom je wel bij de grondslagen van InnovatieNetwerk: 
De transitiearena’s.”…
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…“Het theoretisch kader is veel te ingewikkeld en te abstract theore-
tisch. Het overstijgt de werkelijkheid in zulke mate dat het ’t gevaar in 
zich draagt dat er een blauwdruk gaat ontstaan.”…

…“Er is een verschil tussen de studeerkamer en de voeten in de klei. De 
theorie is in de studeerkamer ontwikkeld, de praktijk ziet er anders 
uit.”…

De verkenningen op de vraagstukken door de Raad van Landbouwkundig 
onderzoek (NRLO, de voorganger van InnovatieNetwerk) waar projectleiders 
van InnovatieNetwerk mee aan de gang gaan, zijn nauwelijks bruikbaar.

Het project ‘Nieuwe Dorpen’ heeft niets aan de verkenningen die er liggen. 
De verkenningen maken geen enkele verbinding met de praktijk of de 
denkrichting waarin de projectleiders willen doorpakken op de vraag-
stukken rondom werkloosheid, vergrijzing, economische tegenspoed en 
woningtekort waar het platteland mee kampt.

…“We hadden die oude verkenningen kunnen gebruiken als er hand-
aanreikingen in lagen die aansloten bij onze denkrichting, maar ze 
hadden een te hoog abstractieniveau. Er was geen natuurlijke binding 
tussen de uitkomsten van het rapport en de richting waarin wij door 
wilden pakken. Het kwam niet in de buurt van onze eigen gedachte-
gang.”…

Geen gedeeld beeld over wat systeeminnovatie eigenlijk is
Dit punt heeft te maken met het zoeken naar de manier waarop je systeemin-
novaties aanjaagt. Om dat te doen, is het wel handig dat er een gedeeld beeld 
is over wat een systeeminnovatie is. Daar lopen de ideeën onder projectleiders 
en betrokkenen echter over uiteen. Dit leidt tot ongemakkelijke situaties en 
het frustreert projectleiders in hun werk.

In de ontwikkelfase van ‘de Kas als energiebron’ wordt regelmatig getwij-
feld of het project wel systeeminnovatief genoeg is. Sommige mensen 
vinden het te technologisch, anderen zeggen dat er te weinig aandacht is 
voor wet- en regelgeving. De projectleiders benadrukken dat zij voor een 
werkwijze hebben gekozen waarin eerst zekerheid moet komen of het 
technische verhaal werkt. Als aangetoond is dat het werkt, pas dan kun je 
gaan verbreden naar clusters en regio’s en energiewebs.

…“Door onze werkwijze komt de hele tuinbouw anders te liggen. Er 
zit een duidelijke strategie achter waarom ik zo nadrukkelijk op die 
technologie insteek.”… 
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Waar wij kansen zien, zien anderen alleen belemmeringen
Innovaties vragen om flexibiliteit en omgaan met onzekerheid. Om innova-
ties een kans te geven, moet je risico’s durven nemen. Dat betekent dat je 
kijkt naar mogelijkheden en je niet laat belemmeren door zorgen en bedrei-
gingen. Projectleiders krijgen vaak te maken met ander partijen die beren op 
de weg zien. Daar moet je wel langs heen kunnen.

Voor de kas als energiebron is er opdracht gegeven om een simulatie te 
maken van de kas in technologische zin. Uitgewerkt worden zaken als: 
CO2 installatie, waterzijdige installatie, elektrische installatie en aanstu-
ring van technische systemen. Het bedrijf dat de simulatie uitvoert komt 
met een rapport dat nadruk legt op alle belemmeringen.

…“IMAG stond met de hakken in het zand. Het punt was dat zij uitgin-
gen van belemmeringen en ik van kansen. Toen kwam het eindrapport. 
Dat heb ik niet goedgekeurd. Als ik IMAG zijn gang had laten gaan 
was het einde verhaal geweest.”…

Intercollegiaal leren is onderontwikkeld
Kennisuitwisseling, gebruik maken van elkaars ervaringen, inzichten en com-
petenties of eens experimenteren met andermans werkwijzen vraagt om een 
open werkklimaat, inzet en welwillendheid van alle projectleiders. In de prak-
tijk leert iedereen op verschillende plekken maar niet van elkaar. Dat heeft te 
maken met de nadrukkelijke focus op de eigen projecten. De projectleiders 
zeggen er het volgende over:

…“Onze club is samen niet constructief, die indruk heb ik sterk. Er is 
geen communicatie in termen van gemeenschappelijkheid.”… 

…“Wij oogsten eigenlijk niet en zinken weg in de waan van de dag.”…
…“De praktijk is dat iedereen op projectniveau blijft zitten, binnen zijn 
eigen winkel. Dat is om onzekerheid uit te sluiten en om datgene wat 
je onder handen hebt nog te kunnen managen. Dat hebben we allemaal 
ooit in cursussen projectmanagement geleerd en dat is nu onze val.”…

Het is lastig om aandacht voor een nieuw concept te krijgen
Om aandacht voor een concept te krijgen lijken een aantal zaken belangrijk. 
Anderen moeten er wel in geloven (draagkracht), een concept moet aanspre-
kend zijn (spraakmakendheid) en mensen moeten de kans krijgen, om kennis 
te nemen van het concept en er mee vertrouwd te raken (beeldvorming). In 
onderstaande tekst sta ik stil bij de drie punten.

Draagkracht: Hoe kan ik mensen in iets nieuws laten geloven?
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‘De kas als energiebron’ maakt gebruik van een kanteling in het denken. 
Kassen zijn immers verslinders van energie en geen producenten. Het is 
lastig om in het begin anderen mee te krijgen in deze kanteling. Kan het 
wel of is het boerenbedrog?

…“Bleek al ras dat iedereen dacht ‘wat een stel malloten’. Of ze kre-
gen dollartekens in hun ogen. Iedereen had ook zijn eigen verhaal. Wij 
kwamen dus geen stap verder. Wij stootten steeds onze neuzen.”…

Spraakmakendheid: Wat zijn aansprekende onderwerpen? Hier gaat het over 
de verbeeldingkracht van een concept. Kunnen mensen zich onmiddellijk iets 
voorstellen bij het concept?

Het project Nieuwe Dorpen roept wisselende reacties op. Wat is eigenlijk 
een nieuw dorp? Is het concept aansprekend en spraakmakend of juist niet?

…“Ik was sceptisch. Ik vroeg me af of het concept wel voldoende inhoud 
had om er mee aan de slag te kunnen. Toen kwam Ger Vos. Die was 
enthousiast over Nieuwe Dorpen. Die zei: De term doet het goed. Al-
lerlei mensen zien er iets in. Hij vond Nieuwe Dorpen verfrissend. In 
de praktijk vult ieder het op een eigen manier in. Dat is zowel een 
sterkte als een zwakte.”… 

In het project ‘Systeeminnovatie Landelijk Gebied’ zijn verschillende be-
drijven betrokken die zich verenigd hebben in een regio-overleg. De leden 
van het regio-overleg hebben een belangrijke rol, omdat zij het project 
uiteindelijk moeten dragen. Maar zij kunnen zich weinig voorstellen bij de 
plannen waar de projectgroep mee komt.

…“In de projectgroep waren mensen met visie, maar de leden van het re-
gio-overleg hadden niet veel met het visionaire. Het project is nooit con-
creet genoeg geweest om bij hen tot de verbeelding te kunnen spreken.”…

Beeldvorming: Hoe kun je sturen op bekendheid? Het gaat hier niet alleen om 
de mogelijkheid kennis van het concept te nemen, maar ook om de manier 
waaróp mensen dat doen.

Het project ‘Agroparken’ kwam door de actie van Brinkman, de toenma-
lige minister van Economische Zaken in de grote pers als oplossing voor  
de problemen rondom intensieve veehouderij. Maar het beeld dat neer 
gezet werd was minder gelukkig. De term varkensflat is weliswaar spraak-
makend, maar wordt door velen weerzinwekkend gevonden.
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…“Brinkhorst zei: Ik vind het prachtig en hiermee bekrachtigen jullie 
meteen wat jullie zijn, namelijk een organisatie die met innovaties 
en met ideeën voor innovaties komt. En innovaties gaan met grote 
sprongen en doen altijd van au. Hij zei: Ik verbind daar de persoon-
lijke conclusie aan dat het ministerie ook niet aan de kant kan blijven 
staan. Het gaat niet alleen om kennis te ontwikkelen. Toevallig heb 
ik morgen een afspraak met wethouder Scholten. Dan gaan we in de 
haven van Rotterdam rondvaren en dan gaan we kijken of we een ter-
rein kunnen vinden. Daar was de pers bij en dat was natuurlijk zo hot. 
Als er geen pers bij was geweest of als Brinkhorst zich op de vlakte had 
gehouden, had er nooit een haan naar gekraaid.”…

Lastig om te bepalen: Wanneer zijn we klaar?
Overdragen en borgen is moeilijk. Hoe zorg je dat dingen echt gaan gebeuren? 
De opdracht die projectleiders zichzelf stellen is: Het aanjagen van systeemin-
novaties door spraakmakende projecten. Het gaat er om een vliegwiel in 
beweging te brengen door concepten die vernieuwing in vraagstukken veroor-
zaken. Maar het is lastig te bepalen wanneer die beweging daadwerkelijk op 
gang is gebracht.

Het concept ‘Kas als energiebron’ is op een bepaald moment zover ontwik-
keld en verkend dat anderen ermee aan de slag kunnen. Andere partijen 
lijken enthousiast. Het concept wordt formeel overgedragen. Toch geeft 
dat geen garantie voor realisatie.

…“Wij hadden gedacht dat het concept wel opgepakt zou worden nadat 
we het hadden aangeboden aan de minister en aan vertegenwoordi-
gers van de Land en Tuinbouworganisatie, maar er gebeurde niets.”…

…“De fout die ik maakte was het geheel over te dragen in de hoop dat 
het wel opgepakt zou worden.”…

Partijen waarmee we samenwerken vallen steeds terug in eigen routines
Al nodig je mensen uit om nieuwe dingen te doen en buiten de bekende paden 
te treden en betaal je ze ervoor, toch doen ze datgene waarmee ze bekend zijn 
en waar ze zeker over zijn.

Bij de ontwikkeling van Nieuwe Dorpen worden ontwerpbureaus betrok-
ken die vanuit verschillende invalshoeken ideeën ontwikkelen. De uitnodi-
ging is om over de grenzen van de eigen discipline heen te kijken door 
fysieke, economische en sociale aspecten op elkaar te betrekken. Voor de 
bureaus is dit een kans om iets anders te doen dan ze altijd al doen. Die 
kans wordt door weinigen begrepen en gezien. 
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…“Ze gaan steeds in hun eigen productielijn zitten en zijn onvoldoende 
in staat om te structureren en te synthetiseren.”…

Het is niet duidelijk wie de eigenaar is en wie de trekker is
Eigenaarschap, credits, trekkerschap en verantwoordelijkheid zijn moei-
lijke begrippen in vraagstukken waarin vele partijen betrokken zijn en 
waarin een nieuwe partij initiatieven neemt (hier InnovatieNetwerk) 
met het doel deze bij anderen neer te leggen. Die overdracht gebeurt pas, 
wanneer InnovatieNetwerk er zeker van is dat deze initiatieven zonder 
 InnovatieNetwerk door zullen gaan en wel in de richting die zij voor ogen had.

‘Nieuwe Dorpen’ moet uiteindelijk door lokale partijen worden opge-
pikt, zoals gemeenten, investeerders, burgers, sociale voorzieningen 
en iedere ander die een rol in de realisatie heeft. Daarvoor is het nodig 
dat deze partijen het project mentaal toe-eigenen. Tegelijkertijd voelt 
 InnovatieNetwerk zich conceptueel eigenaar.

…“En wie dan kan zeggen dat ie eigenaar van Nieuwe Dorpen is? Zo-
dra er iemand op staat die dat zegt, ben ik in mijn eer aangetast, maar 
weet ik ook ten diepste dat ik zelf ook niet de eigenaar ben. Iedereen 
die dat wel claimt is voor mij besmet.”... 

…“Bij de workshops waren een heleboel mensen betrokken om mee te 
denken. Op een of andere manier had je die mensen vast moeten hou-
den. Er had een duidelijke trekker moeten zijn.”…

…“Veel mensen zijn deelverantwoordelijk. Het is daardoor niet duide-
lijk wie welke rol heeft, wie er trekker is en wie er beslissingen kan 
nemen.”…

Verdeling van credits is moeilijk
Een juiste verdeling van credits is belangrijk om betrokkenen bij het project te 
houden, om verantwoording af te leggen en om te werken aan de profilering 
van je eigen organisatie en jezelf. Het probleem is dat er verschillende beelden 
zijn over wie die credits verdienen en hoe ze verdeeld moeten worden.

…“Ik denk dat het zo’n ragfijn spel is, afhankelijk van hoe opereren je 
partners daarin. Kan elke partij zijn credits krijgen dan blijft het goed 
gaan, wordt dat minder dan hebben wij een imagoprobleem. Ik moet 
zeggen dat ik dat wel een moeilijk punt vind in ons werk.”…

…“Voor maatschappelijke verantwoording heb je credits nodig. Dat dit 
speelt merk je al hier op de gang, die hele basale vraag: Wie gaat de be-
slissing nemen over het vervolg en waar moet je tevreden mee zijn?”…
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Betrekken van en omgaan met omgeving is lastig
De omgeving is alles en iedereen waar je mee te maken krijgt. Het gaat dan 
om het maatschappelijke krachtenveld, om de opvattingen die er zijn over 
vraagstukken en de routines in omgang met elkaar. De omgeving bestaat uit 
individuen, groepen en bestuurslagen en organisaties. Het is noodzakelijk 
maar lastig om de omgeving te betrekken:
• Er is scepsis in de omgeving (niet gunnen).
• De omgeving gelooft er niet in.
• De omgeving werkt tegen.
•  Er is externe hindermacht; vanuit de productschappen, vanuit het ministe-

rie, vanuit de bedrijven.
• Het is lastig om zicht op het krachtenveld te krijgen.
• Poldercultuur frustreert innovatiedenken.

…“In de praktijk is beleidsontwikkeling de uitkomst van een discussie 
en dan alleen datgene waar we het over eens zijn. (…) In onze polder-
cultuur moet iedereen een beetje tevreden zijn.”…

8.3   Fricties zien als mogelijkheid voor 
innovatie

8.3.1 Kijken naar dilemma’s en vraagstukken met behulp 
van het activiteitensysteemmodel 
De vragen en dilemma’s waar projectleiders tegenaan lopen, kun je met 
behulp van het activiteitensysteemmodel van Engeström nader onderzoeken. 
Engeström’s model kan helpen om naar het werk van projectleiders te kijken, 
zodanig dat je inzicht krijgt in de dynamiek waaruit de dilemma’s en vragen 
voort komen. Die dynamiek ontstaat uit fricties; de ontmoetingen tussen de 
verschillen in ideeën, kennis, ervaringen en werkwijzen van actoren. Fricties 
leiden tot wrijvingen waaruit vragen en dilemma’s naar voren komen. Om de 
fricties in beeld te krijgen, kijk je naar:
1.  De actor: Hier de projectleider die werkt aan grensverleggende vernieuwingen.
2.  De uitkomst: Hier een bijdrage aan het aanjagen van grensverleggende 

vernieuwingen. De vernieuwing is gericht op het openbreken van hardnek-
kige vraagstukken.

3.  Betrokken partijen: De projectleider maakt deel uit van InnovatieNetwerk. 
InnovatieNetwerk is weer deel van een groter verband, het ministerie 
van LNV en van de samenleving als geheel. Het netwerk van stake-
holders en meedenkers is daar een uitsnede van. In alle ‘lagen’ zoekt 
 InnovatieNetwerk samenwerking. 
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4.  De aanpak: De projectleider zorgt voor spraakmakende projecten. Voorbeel-
den van zulke projecten zijn: ‘De kas als energiebron’ of ‘Agro Parken’.

5.  De regels en het speelveld: InnovatieNetwerk heeft een aantal uitgangspun-
ten, een eigen filosofie en een organisatiecultuur die deels terug gaat naar 
de Nederlandse Raad van Landbouwkundig Onderzoek (haar voorganger). 
De projectleider heeft te maken met de geschreven en ongeschreven regels 
van InnovatieNetwerk. Voorbeelden van geschreven regels zijn: Realiseren 
praktijkprojecten, forceren paradigmashift en bouwen van nieuwe netwerken. 
Voorbeelden van ongeschreven regels zijn: Ik ben niet wetenschappelijk, ik 
ga niet onnodig ingewikkeld doen, mijn werkwijze is de beste werkwijze, leren 
betekent voor mij kennismaken met nieuwe instrumenten, modellen die ik kan 
gebruiken of handige tips die ik zo kan inzetten, ik ben een vrijdenker, ik ga om 
lastposten heen. Merk op dat ongeschreven regels in de ik-vorm gesteld zijn. 

6.  De taakverdeling: Iedere projectleider bouwt een netwerk van meedenkers 
en stakeholders waarin hij mensen betrekt die op een of andere manier een 
rol spelen in het realiseren van een project en daarmee aan het aanjagen 
van grensverleggende vernieuwing. Samenwerking is ook: Verdelen van 
taken en uitbesteden van deelprojecten. 

Door deze verschillende factoren in relatie tot elkaar te bekijken vanuit de 
invalshoek van samenwerken, krijg je zicht op vragen en dilemma’s die sa-
menwerken belemmeren of verhinderen. In bovenstaande figuur zijn de fac-
toren in Engeström’s activiteitensysteemmodel weergegeven. Het model van 
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     bijdrage aan  
     grensverleggende
     vernieuwingen
 

& gniledsdiebra

eitanidröoc  

ne
kr

e
wn

e
ma

s

activiteit

6. taakverdeling
eigen netwerken

4. concepten/instrumenten
spraakmakende projecten

3. betrokken partijen
InnovatieNetwerk,
openbaar bestuur,
samenleving

5. regels en speelveld
geschreven regels: paradigmashift,
praktijkprojecten, nieuwe netwerken

ongeschreven regels: ik werk niet 
wetenschappelijk, ik heb de beste 
werkwijze, ik ben een vrijdenker
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Engeström adresseert de fricties in beide soorten van samenwerking waarvan 
sprake is bij Innovatienetwerk: Intern (binnen de organisatie en stafbureau) 
én extern (in de tijdelijke netwerken rondom projecten). De fricties betref-
fen de belemmeringen die de projectleiders ervaren in hun aanpak gericht op 
grensverleggende vernieuwingen, maar betreffen ook de fricties in de samen-
werking tussen de projectleiders. Die samenwerking is immers faciliterend 
naar hun werkpraktijken. Het is voortdurend schakelen tussen deze niveaus 
(zie ook karakteristiek geïntegreerde leeromgeving, § 8.4.3).

8.3.2 Fricties en mogelijke interventies
Aan de hand van factoren en relaties tussen factoren zijn onderstaand de fric-
ties en mogelijke interventies in beeld gebracht. Steeds is één van de factoren 
het onderwerp.

Frictie 1. Eenzijdige rolopvatting leidt tot spanningen 
Frictie De eerste frictie voert terug naar de rol van de projectleider. Hoe 
definieert hij zijn eigen rol? En welke consequentie heeft dat voor de manier 
waarop hij een netwerk bouwt, hoe hij samenwerkt, taken verdeelt en zaken 
uitbesteedt? Een eenzijdige rolopvatting kan wrijvingen opleveren met de 
ander spelers die specifieke verwachtingen en beelden hebben. 

Frictie1: Eenzijdige rolopvatting leidt tot spanningen.

Interventie De voorgestelde interventie is verhelderen en communiceren van 
verschillende rollen en scherp maken welke rollen de projectleiders past en 
welke hij uitbesteedt. Zo wordt duidelijk hoe andere actoren (stakeholders 
en meedenkers) zich tot de projectleider kunnen verhouden en krijgt de 
projectleider kans om te spelen met meer rollen. Dat schept de mogelijkheid 
om verschillen tussen actoren te benutten. 

grensverleggende
   vernieuwing (uitkomst)

gewenste aanpak
(concepten/instrumenten)

rolopvatting 
projectleider
(actor)

FRICTIE 1

heeft invloed op

heeft invloed op
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Frictie 2. Verschillende aanpakken in werkwijzen bestrijden elkaar
Frictie De tweede frictie betreft de individuele aanpak van een project-
leider in relatie tot de potentie en mogelijkheden van InnovatieNetwerk. 
Bij InnovatieNetwerk zijn middelen aanwezig in de vorm van kennis van 
instrumenten en concepten. Maar theoretische kennis is niet vaak bruikbaar 
en toegepaste kennis is impliciet (tacit) en niet toegankelijk voor anderen: 
Een gedeeld kennisbestand van competenties en ervaringen ontbreekt. Inter-
collegiaal leren ontbreekt. De aanname dat mijn werkwijze beter is dan die 
van jou leidt tot competitie in plaats van wederzijdse verrijking. De kennis zit 
verdeeld en opgesloten in verschillende projectleiders. Het verschil (de frictie) 
in werkwijzen en in opvattingen van projectleiders leidt hier tot uitblijven van 
kennisuitwisseling. 

Frictie 2: Verschillende aanpakken in werkwijzen bestrijden elkaar.

Interventie De voorgestelde interventie is het opkweken van lerend vermo-
gen in de organisatie ten behoeve van gedeeld kennisbestand door het uitwis-
selen van ervaringen en minitheorieën die projectleiders zelf ontwikkelen en 
het exploiteren van voorhanden competenties. Daarbij kun je denken aan een 
competentiecarrousel. Deze interventie is een van de doelstellingen van het 
onderzoek naar werkwijzen.

Frictie 3. Theorie over aanjagen systeeminnovaties sluit niet aan op de 
praktijk
Frictie De derde frictie focust op het beoogde resultaat: Het aanjagen van 
systeeminnovaties. Binnen InnovatieNetwerk circuleren in de beginperiode 
theoretische verhandelingen over hoe je systeeminnovaties realiseert. De 
systeeminnovatie waar een projectleider aan werkt, komt doorgaans niet 
langs deze theorie tot stand. Er is een verschil (de frictie) tussen enerzijds de 
individuele opvattingen van een projectleider (zijn persoonlijke filosofie) die 

grensverleggende 
vernieuwing (uitkomst)

verschillende werkwijzen
(betrokken partijen)

werkwijze projectleider
(actor)  

FRICTIE 2
heeft invloed op
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vaak gebaseerd is op eigen kennis en ervaring en de uitgangspunten (filo-
sofie) van de organisatie die terugvoert naar de theorie. Het verschil tussen 
gestapelde kennis (de literatuur) en de praktijkervaring van projectleiders kan 
aanvullend, verrijkend en verdiepend werken. Omdat theorie en praktijk vaak 
niet op elkaar aansluiten, leidt dit verschil tot wederzijds onbegrip tussen 
praktijkmensen en theoretici. De projectleider ervaart de theoretische kennis 
als juk en inperking van zijn handelingsruimte. 

Frictie 3: Theorie over aanjagen systeeminnovaties sluit niet aan op praktijk.

Interventie De mogelijke interventie is tweeledig:
• Expliciteren werkwijzen projectleiders.
•  Ontwikkelen leidraad voor werkwijzen (geen ‘beste aanpak’, maar werkzame 

inzichten).
Met deze interventie kan een groter repertoire aan handelingsmogelijkheden 
in beeld komen. De verschillen in werkwijzen kunnen worden ontsloten. Het 
resultaat is (de aanzet tot) een gedeeld kennisbestand en tot een inbedding 
van praktijkkennis in wetenschap en vice versa.

Frictie 4. Projectleider en stakeholders botsen in opvatting over aanpak en 
rollen
Frictie De vierde frictie gaat over de stakeholders en de relatie tussen project- 
leider en stakeholders. Deze frictie heeft te maken met de verschillen in 
rolopvattingen van projectleider en stakeholders. De projectleider heeft een 
opvatting over zijn eigen rol en die van de stakeholders. Stakeholders hebben 
ieder voor zich weer eigen ideeën en opvattingen over hun eigen rol en over 
de rol van de projectleider. De projectleider probeert hen uit te nodigen een 
andere rol te pakken. Maar dat is lastig. Steeds gaan betrokken partijen terug 
naar ‘hun eigen koker’. Dit leidt tot botsingen en stagnaties. De vraag is: 

grensverleggende 
vernieuwing (uitkomst)

zo moet het volgens theorie
(regels/speelveld)

praktijk van projectleider
sluit niet aan op theorie
(actor)

FRICTIE 3
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Hoe kun je deze frictie, dit verschil, dat nu regelmatig als last wordt ervaren, 
constructief inzetten? 

Frictie 4: Projectleider en stakeholders botsen in opvatting over aanpak en rollen

Interventie De voorgestelde interventie is het meenemen van stakeholders 
en meedenkers in het leerproces. Vruchtbare samenwerkingen zijn collectieve 
leerprocessen waarin verschillen tussen mensen kunnen worden ingezet en 
iedereen een meerwaarde uit de samenwerking haalt: Een win-win situatie 
van lerend samenwerken en samenwerkend leren. Een tweede interventie 
op dit punt betreft het versterken van de rol van de projectleider als bouwer 
van netwerken. Hij leert hoe hij het samenwerkingsproces en het spel met de 
rollen kan faciliteren.

Frictie 5. Partijen leven langs elkaar heen
Frictie De vijfde frictie betreft de organisatie: InnovatieNetwerk als netwerk 

grensverleggende 
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opvatting adviseur
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van netwerken. De frictie manifesteert zich (nog niet) als een probleem, maar 
als een mogelijkheid die uitgebouwd kan worden en bijdraagt aan de opdracht 
van InnovatieNetwerk. InnovatieNetwerk is een intermediaire organisatie die 
helpt om grensverleggende vernieuwingen op gang te brengen die uiteindelijk 
door andere organisaties worden gerealiseerd. 

Interventie Naast InnovatieNetwerk zijn er andere intermediaire organisa-
ties die zich op vergelijkbare wijze met grootschalige vernieuwing bezig hou-
den. Door een relatie te bouwen met deze andere intermediaire organisaties 
ontstaat de mogelijkheid om kennis te delen op het hoogste aggregatieniveau: 
Het niveau dat de grenzen van de eigen organisatie ontstijgt. Het delen van 
kennis is een vorm van samenwerken. 

Frictie 6. Verborgen regels belemmeren interprofessioneel leren
Frictie De zesde frictie gaat over verborgen regels en aannames die projectlei-
ders hebben die het ‘leren van elkaar’ belemmeren. Voorbeelden daarvan zijn: 
Mijn werkwijze is effectiever dan die van anderen, wetenschappelijk denken 
is abstract en onbruikbaar, leren is alleen goed voor nieuwe werkvormen en 
handige tips, kennisuitwisseling is tijdverlies, ik weet precies wat ik wel en 
niet nodig heb, als ik ervaringen deel, word ik het moeras ingetrapt, leren be-
tekent dat een ander mij inzichten en instrumenten aanreikt. De impact van 
zulke regels is solitair gedrag, competitie, non-reflectie, defensieve routines 
en uitblijven van interprofessioneel leren. 

Frictie 6: Verborgen regels belemmeren interprofessioneel leren.

Interventie De voorgestelde interventie is: Zichtbaar maken van deze ver-
borgen regels door samen met de projectleiders reconstructies te maken van 
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praktijken en deze met elkaar te onderzoeken op de manier waarop ze uitwer-
ken. Door bewustzijn te creëren op de werking van aannames en verborgen 
regels kunnen projectleiders leren om hier voortdurend alert op te zijn.

Bovenstaande fricties en interventies hebben als kenmerk dat ze alle uit 
zijn op ‘verschil productief maken’. Geen van de interventies is gericht op 
het elimineren van verschil. De leeromgeving die ik hieronder toelicht, biedt 
condities voor deze interventies en stimuleert het waarderen en productief 
maken van verschillen tussen projectleiders. Uit het bovenstaande komt een 
vraag naar een leeromgeving naar voren waarin projectleiders:
• Vaardigheden van samenwerken leren zoals:

- Benutten van verschillen.
- Meenemen van stakeholders en meedenkers in het leerproces.
- Bouwen van netwerken.

• Hun eigen handelen leren onderzoeken door:
-  Verhelderen en zichtbaar maken van verschillende (mogelijke) 

rollen.
- Expliciteren onderlinge competenties.
- Ontwikkelen leidraad voor het aanjagen van innovaties.
- Zichtbaar maken van verborgen regels.
- Bewustzijn creëren op werking van aannames.

• Anders naar innovatievraagstukken leren kijken door:
- Maken van een gedeeld kennisbestand.
- Leren uitwisselen van ervaringen en vragen.
-  Scope vergroten door relatie te bouwen met andere intermediaire 

organisaties.

Opgemerkt moet worden dat de werkelijkheid ongeordender en grilliger is dan 
modellen doorgaans doen veronderstellen. Dat geldt ook voor Engeström’s 
activiteitensysteemmodel. In de praktijk ontstaan veel van bovenstaande in-
terventies werkendeweg. Het model helpt om deze interventies te ordenen en 
te onderbouwen. Alle interventies zijn aan de orde geweest in het onderzoek 
leertraject en hebben soms weer nieuwe vragen opgeleverd. Daarover meer in 
de evaluaties van deze leeromgeving (§ 8.5).

8.4   Een geïntegreerde leeromgeving:  
De 4e generatie

De leeromgeving wordt met de betrokkenen werkendeweg ontwikkeld. De 
vragen en dilemma’s die hierboven zijn genoemd, zijn onderdeel van dat ont-
wikkelingsproces. Die leeromgeving faciliteert interactief werken’, ‘leren van 
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elkaar’, ‘grensoverschrijdend samenwerken’ en het ‘bouwen van netwerken’. 
Dit zijn allemaal verschillende termen voor mensen die met elkaar iets moe-
ten of iets kunnen in een creatieproces: Hier is dat het creëren van spraakma-
kende projecten om grensverleggende vernieuwingen aan te jagen. 

8.4.1 Wat er aan vooraf ging
InnovatieNetwerk heeft, in een eerdere poging een lerende organisatie 
(lerend netwerk) te worden, deelgenomen aan een leertraject. Dat leertra-
ject had de opzet van een duale leeromgeving (zie voor duale leeromgeving 
hoofdstuk 6). Het doel was om aandacht te geven aan kennis rondom het 
aanjagen van systeeminnovaties. Het leertraject was speciaal ontwikkeld voor 
InnovatieNetwerk met daarin aandacht voor reflectie op eigen projecten en 
het maken van redeneringen en conceptualiseren van het eigen handelen. 
Daarbij werden inzichten, theorieën en modellen over veranderen en leren 
uit de organisatiekunde aangereikt die een mogelijk referentiekader konden 
zijn voor de praktijk van de projectleiders. Het leertraject sloeg niet aan. De 
projectleiders vonden het te abstract en te theoretisch en zonde van hun tijd. 
Er was geen gedeelde basis en het leertraject had geen enkele prioriteit. De 
vragen waar de projectleiders dagelijks mee kampen, kwamen niet aan de 
orde. Er was een grote behoefte om, zoals zij dat zelf noemden, concreet te 
zijn. InnovatieNetwerk wilde zich immers onderscheiden van haar voor-
ganger, de Nederlandse Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO) 
door vanuit de praktijk te werken en daadwerkelijk in de samenleving iets te 
veroorzaken; geen studies en rapporten, geen beleidsverhalen maar spraak-
makende projecten. Voor InnovatieNetwerk was een leeromgeving nodig die 
bij díe behoefte aansloot.

…“Sioo heeft in dat leertraject niet de knoppen kunnen vinden waar je 
aan moet draaien om beweging te maken.”…

…“Het Sioo traject was te theoretisch en bood te weinig praktische 
nieuwe dingen. De meeste inspiratie bij de projectleiders zit op de 
projecten zelf. Als ze daar over praten ontstaat het vuur en enthou-
siasme.”…

Ondanks de negatieve kwalificaties die projectleiders aan het leertraject ge-
ven, draagt de leerervaring bij aan het latere succes van de geïntegreerde leer-
omgeving. Het presenteren van de eigen projecten is het uitgangspunt voor 
een vervolg. Er ontstaat namelijk een gemeenschappelijk uitgangspunt over 
wat lerende netwerken kunnen zijn en de vragen die spelen worden scherper. 
Het leertraject levert met ander woorden een voedingbodem waar het onder-
zoek naar werkwijzen in geplant kan worden. Zie het als een voorwas. Het 
Monitoring en Evaluatieproject (MEP) is als het ware even in de week gezet.
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8.4.2 Reconstructie van de leeromgeving
Na deze eerste leerervaring gaat InnovatieNetwerk op zoek naar andere 
sleutels om de vragen die zij heeft, beantwoord te krijgen. Het onderzoek 
naar werkwijzen, dat ik eerder al toelichtte, is daar het resultaat van. Dát 
onderzoek (het eerste spoor) is opgezet als een actieonderzoek. Dat onder-
zoek heeft het concept van een lerende organisatie voor ogen, waarbij op drie 
niveaus wordt geleerd:
•  Het eerste niveau is gericht op persoonlijke ontwikkeling. Leren binnen 

activiteiten. Wat kan ik leren van mijn ervaringen? Hoe ziet mijn werkwijze 
eruit? Wat doe ik de volgende keer anders? Wat zijn sterke en zwakke kan-
ten? Welke risico’s heb ik wel of niet genomen? Hoe werk ik samen? Welke 
aannames heb ik daarbij? 

•  Het tweede niveau gaat over leren van elkaar. Hoe doet de ander het en 
waarom? Wat zegt dat over mijn eigen werkwijze? Wat kun je aan elkaar 
hebben? Hoe kun je gebruik maken van elkaars kennis en competenties? 

•  Het derde niveau gaat over leren in het netwerk. Kun je partners en stake-
holders meenemen in het leerproces? Kun je de lessen overdragen naar 
andere organisaties? Hoe kun je als organisaties van elkaar leren? Hoe kun 
je elkaar ondersteunen en verder helpen? 

Het onderzoek naar werkwijzen is tweeledig. Het wil de werkwijzen in beeld 
brengen én voeden. Onderzoeken en leren worden zo twee in elkaar verweven 
activiteiten die niet meer los van elkaar te zien zijn. Het tweede onderzoeks-
spoor, waar het in dit proefschrift omgaat, betreft de manier waarop dit leren 
werd gefaciliteerd met een focus op het aspect van samenwerken: Ik licht de 
rol uit die InnovatieNetwerk heeft als netwerkbouwer en als samenwerking 
creërende partij. De leeromgeving voor het eerste onderzoeksspoor had als 
ruimere doelstelling ‘leren innoveren’. Leren samenwerken was daarin één 
van de aandachtspunten. Het hier besproken onderzoek gaat alleen op dat 
punt in. De leeromgeving betreft weliswaar beide onderzoekssporen, maar 
het tweede en hier besproken onderzoeksspoor concentreert zich op het 
aspect van leren samenwerken en laat andere aandachtspunten van grens-
verleggend vernieuwen buiten beschouwing. Een tweede verschil is dat hier 
de leeromgeving zelf het onderwerp van onderzoek is en dat in het onderzoek 
naar werkwijzen de leeromgeving een hulpmiddel was om leren op drie niveaus 
te bewerkstelligen. Het gaat dus om een leeromgeving die meer dan een doel 
diende. In onderstaande box staat chronologisch het ontwikkelproces van die 
leeromgeving weergegeven.
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Reconstructie van de leeromgeving

Wat er aan vooraf ging

November 2000 InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster wordt opge-

richt vanuit LNV. Initiatiefnemer is Arie-Pieter Verkaik, de oud-directeur van de 

zojuist opgeheven Nederlandse Raad van Landbouwkundig Onderzoek. 

Voorjaar 2001 In het werkplan van InnovatieNetwerk staat dat InnovatieNetwerk 

werkt aan kennisontwikkeling rondom systeeminnovaties. Zij noemt dat: ‘Leren-

de netwerken’. Met Sioo ontwikkelt InnovatieNetwerk een leerprogramma dat 

hier aandacht aan besteed. 

Najaar 2001 De eerste sessies van dit leertraject met Sioo worden slecht ont-

vangen. De projectleiders vinden het te theoretische en te abstract en zeggen 

het zonde van hun tijd te vinden. Wel geven zij aan tegen zaken aan te lopen 

in hun dagelijkse praktijk en verlegen te zitten om concrete toepassingen van 

inzichten over interactief werken. Inmiddels is Gertjan Fonk bij InnovatieNetwerk 

gekomen. Hij heeft ‘Lerende Netwerken’ in zijn portefeuille gekregen en gaat op 

zoek naar andere mogelijkheden om dit onderdeel van de organisatie invulling 

te geven. Er komt een vervolg op het leertraject door vier consultatiedagen te 

organiseren waarin de projectleiders de projecten waaraan zij werken in kleine 

groepen bespreken. Het idee van een vooraf gedefinieerd programma is ver-

laten en ingeruild voor een design dat zich gaande weg ontwikkeld. Door de 

komst van Fonk is er nu iemand binnen InnovatieNetwerk zelf, die belast is met 

het leren van de projectleiders en de organisatie. Een van de eerder betrokken 

stafleden van Sioo ondersteunt Fonk, op diens verzoek, bij het invullen van zijn 

taak. In diezelfde periode treedt er ook een nieuwe directeur aan, die het idee 

van werken met transitiearena’s relativeert.

Najaar 2002 Gertjan Fonk van InnovatieNetwerk zoekt contact met John Grin 

van de Universiteit van Amsterdam en vraagt hem om een onderzoek en leertra-

ject naar werkwijzen van systeeminnovaties.

Voorjaar 2003 Naar aanleiding van de vraag van InnovatieNetwerk hoe je een 

systeeminnovatie realiseert, maakt het onderzoeksteam van John Grin een on-

derzoeksdesign die de naam MEP draagt (Monitoring, Evaluatie Project). Het is 

een voorstel voor actieonderzoek waarin het doel is: Leren tussen projectleiders 

en leren door InnovatieNetwerk rondom werken aan systeeminnovaties. 

Juni 2003 Op aangeven van Gertjan Fonk neemt John Grin contact op met Sioo, 

omdat hij om een onderzoeker verlegen zit die zowel aandacht heeft voor onder-

zoeken als leren. De vraag komt bij mij terecht.

Juli 2003 Ik zie in deze vraag een kans om mijn onderzoek naar leren samenwer-

ken verder te brengen. We spreken af dat ik mijn eigen onderzoek inbouw als 

tweede onderzoeksspoor. Ik zal als onderzoeker een centrale rol zal spelen in 

het onderzoek naar werkwijzen. Uiteraard speel ik een zelfde centrale rol in mijn 

eigen promotieonderzoek (het tweede spoor). 
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September 2003 Er vindt een startbijeenkomst plaats waarin we de opzet van bei-

de onderzoekssporen contracteren met de medewerkers van InnovatieNetwerk. 

In die bijeenkomst maken wij samen met hen een inventarisatie van verwachtin-

gen. 

September/oktober 2003 We doen een bureaustudie en een documentanalyse, 

waarbij we alle publicaties, nieuwsbrieven en artikelen doornemen. Tegelijker-

tijd voeren we met alle stafleden van InnovatieNetwerk, dus ook met degenen 

waarvan we geen project gaan onderzoeken, gesprekken om te zien wat er leeft, 

hoe iedereen tegen zijn eigen werk en tegen InnovatieNetwerk aan kijkt, om de 

filosofie van InnovatieNetwerk te achterhalen en om te zien wat ongeschreven 

regels en normen zijn. Deze gesprekken geven inzicht in de onderlinge dynamiek, 

in de politieke context en in de historische context en geven zicht op een krach-

tenveld waar InnovatieNetwerk als geheel deel vanuit maakt. Alle gesprekken 

en interpretaties daarvan worden teruggekoppeld naar de mensen met wie we 

hebben gesproken. Ik houd zelf een ‘reflexive journal’ bij waarin ik alles vastleg 

wat op tafel komt over grensoverschrijdend samenwerken.

Oktober/november 2003 Er volgt een tweede ronde interviews met project-

leiders en met derden, mensen die op een of andere manier betrokken zijn of 

waren bij de projecten. We voeren naast interviews (vaak diverse) gesprekken 

met de projectleiders waarin we inzichten terugkoppelen. 

November 2003 In een stafbijeenkomst schetsen we het verloop van het onder-

zoek en geven we de eerste beelden terug aan de medewerkers. Hierop volgt 

een levendig gesprek waarin weer nieuwe beelden op tafel komen. Op basis 

van deze eerste dataverzameling en terugkoppeling passen we het onderzoeks- 

design aan. Zo besluiten we vier in plaats van drie projecten te onderzoeken om 

de variëteit meer tot zijn recht te laten komen.

November 2003 Op basis van de documenten en de gesprekken schrijf ik eerste 

versies van reconstructies, die ik voorleg aan de betreffende projectleiders.

Januari 2004 De reconstructies (1e versie) zijn input voor de eerste studiedag. 

Alle medewerkers krijgen ze nu te lezen. Dit leidt tot waardering en interesse en 

tot vragen rondom elkaars projecten en werkwijzen. Met de inzichten maken we 

op de studiedag een gezamenlijke start van een nieuw project ‘Veelzijdige land-

bouw’. Naast de studiedagen (er zijn er in totaal vier georganiseerd) vinden er in 

totaal zes themabijeenkomsten plaats van twee en een half uur met de hele staf. 

Daarin wordt een specifiek onderwerp, gekoppeld aan een of meer projecten, 

onder de aandacht gebracht.

Januari 2004 Op basis van de eerste studiedag maken we een verslag waar-

in we aandachtspunten en inzichten benoemen en stellen we in overleg met 

 InnovatieNetwerk een plan op voor het vervolg van het onderzoek. 

Februari – mei 2004 We volgen de projecten gedurende een half jaar (tot juni 

2004). Concreet betekent dit: Bijwonen van activiteiten van projectleiders en 

het volgen van hun agenda’s. Daarnaast hebben we regelmatig gesprekken en 
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terugkoppelingen met de projectleiders. Ook organiseren we in deze periode 

twee themastaven: Een over strategisch nichemanagement en een over hoe 

je een project begint. Het onderzoeksplan passen we werkendeweg aan. Het 

wordt steeds duidelijker welke thema’s een centrale rol spelen, die diepen we 

samen met betrokkenen uit. Het onderzoekstraject is een samenwerkingsproces 

op zich.

Mei 2004 Er vindt een tweede studiedag plaats waarin we dieper in gaan op 

thema’s die uit het onderzoek naar voren komen, zoals verankering en interactief 

werken. De dag levert veel nieuwe data op. Input voor de studiedag is een eerste 

analyse van een repertoire aan werkwijzen.

Juli 2004 De studiedag is aanleiding voor een aantal afsluitende onderzoeksacti-

viteiten, waaronder een aantal interviews en een tweede documentenstudie. We 

sluiten hiermee de monitoractiviteiten af.

Augustus - september 2004 Op grond van de eerste analyse en de tweede 

versie van reconstructies (voorjaar 2004) wordt een publicatie gemaakt voor het 

netwerk van InnovatieNetwerk. Doel van deze publicatie is om input te leveren 

voor een leerconferentie, waarbij het hele netwerk wordt uitgenodigd. Voor het 

schrijven van de publicatie wordt de wetenschapsjournalist Henk Steenhuis aan-

getrokken.

In de publicatie ’Werkhorizon, leren over grensverleggend vernieuwen’ staan de 

tussentijdse opbrengsten van het onderzoeksproject MEP genoemd. 

Oktober 2004 Voor de reconstructie van het project systeeminnovatie in het 

landelijke gebied organiseren we een aparte leerbijeenkomst met alle betrokken 

op basis van de reconstructie. Het project is een afgebroken project. In deze 

bijeenkomst bespreken we de conclusies en de aanbevelingen die in de recon-

structie staan. 

November 2004 De publicatie ‘Werkhorizon’ wordt rondgestuurd in het netwerk 

voor de leerconferentie in november 2004, waarin inzichten rondom realiseren 

van systeeminnovaties worden gedeeld met andere organisaties en betrokkenen. 

Najaar 2004 De onderzoeksdata verwerken we tot nieuwe versies van recon-

structies en analyserende teksten. We maken een opzet voor een publicatie be-

staande uit twee delen: Een praktijkdeel en een inhoudelijk deel. In deze periode 

vinden twee themastaven plaats: Eén gaat over perverse  koppelingen en één 

over het project systeeminnovatie in het landelijk gebied. 

December 2004 Vlak voor kerst een derde studiedag waarin de verschillen tus-

sen de werkwijzen centraal staan. 

Januari - april 2005 In deze periode schrijven we de concepthoofdstukken. De 

definitieve versies van de reconstructies koppelen we terug naar de projectlei-

ders. Ik neem alle oorspronkelijke door vanuit het perspectief van het tweede 

onderzoeksspoor. Het hele onderzoek wordt opnieuw vanuit het samenwerkings-

perspectief tegen het licht gehouden.

April 2005 De vierde en laatste studiedag is gericht op een aantal inhoudelijke 
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thema’s waarvan interactief werken er één van is.

Najaar 2005 We schrijven de publicatie over hoe je systeeminnovaties aanjaagt 

en wat daarbij komt kijken.

Bovenstaande chronologie schetst de activiteiten waarmee de geïntegreerde 
leeromgeving vorm heeft gekregen. In de volgende paragraaf ga ik dieper in 
op de uitgangspunten en onderliggende motieven van die leeromgeving

8.4.3 Karakteristiek van de geïntegreerde leeromgeving
De leeromgeving die we voor en met InnovatieNetwerk ontwikkelen is geen 
afzonderlijk leertraject maar is ingeweven in de activiteiten van projectleiders 
waaraan de activiteit ‘onderzoek naar werkwijze’als ‘derde’ was toegevoegd. 
Hierna volgt een karakteristiek van de geïntegreerde leeromgeving.

Leren en werken zijn volledig geïntegreerd
De 4e generatie is een volledige integratie van leren en praktijk. Er is geen zelf-
standig leertraject. De leerbijeenkomsten die werkendeweg worden georgani-
seerd, hebben een directe aanleiding en ‘sense of urgency’ in de werkpraktijk. 
Tegelijkertijd zijn kennisuitwisseling, conceptontwikkeling en overleg over 
inhoud en strategie als routines ingebouwd in het werkproces. 
De 4e generatie is een open leeromgeving waarin de ‘lerende partij’ dynamisch 
is en van samenstelling kan veranderen. De 4e generatie richt zich primair op 
het creëren van condities voor een goed functionerend open systeem waarin 
partijen aangemoedigd en uitgedaagd worden om grenzen op te zoeken en te 
overschrijden. Persoonlijke ontwikkeling of ontwikkeling van competenties 
zijn daar het gevolg van. De geïntegreerde leeromgeving gaat over het optui-
gen van een speelveld waarin grensoverschrijdend samenwerken plaatsvindt 
en het ontwikkelen van vaardigheden om dát (een speelveld optuigen) te 
kunnen doen. Het leren verkennen van uitgangspunten en onderhandelen 
over spelregels maakt daar deel van uit. Door de aard van de leeromgeving is 
er geen assessment of eindopdracht, maar wel een gezamenlijk streven.

In between door middel van een derde activiteit 
Door middel van derde activiteit vindt leren samenwerken plaats. Die derde 
activiteit (in between) is een onderzoek naar werkwijzen en wordt samen 
met betrokkenen ontwikkeld en van inhoud voorzien. In de veldstudie is de 
derde activiteit een onderzoek. Te denken valt aan andere activiteiten, zoals 
het maken van toekomstscenario’s, de inrichting van een ruimte, een congres, 
een wedstrijd. Het kan van alles zijn, als het maar een nieuwe manier van 
kijken naar de eigen manier van werken en de organisatie oplevert en er een 
duidelijk eindproduct is gedefinieerd.
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Intake zit in definitie derde activiteit
Een intake heeft twee doelen. Het eerste doel is selectie. Het tweede doel is 
contractering. Het onderzoek naar werkwijzen maakt in de focus een selectie: 
De onderzoeksgroep bestaat uit projectleiders die systeeminnovaties aanjagen. 
Het onderzoek concentreert zich op enkele projecten, maar alle projectleiders 
zijn betrokken. Bij de start van het onderzoek is met ieder van hen een oriën-
terend gesprek gevoerd.

Speelveld met open grenzen
Het woord speelveld is een metafoor. De metafoor verwijst bijvoorbeeld naar 
de betekenis van een speelveld in een woonwijk, in een buurtpark of op een 
camping, waarop zowel voetbalwedstrijden als een feest, een buurtvergade-
ring of een picknick kan plaatsvinden. Het speelveld van een voetbalveld 
waarin de grasmat heilig is en met de grootste zorgen wordt omringd, legt al 
veel vast en is als metafoor minder bruikbaar. Het betreft hier een open ruim-
te die uitnodigt tot activiteit en die voorziet in behoeften. Hoe het spel op een 
bepaald moment wordt gespeeld en wat de afspraken en regels zijn, is voor 
elk project nieuw proces van onderhandeling. Merk op dat er een analogie is 
met de ‘common ground’-theorie of de meent (gemeenschappelijke weide), 
zoals we dat in onze taal noemen. De meent is voor iedereen, maar heeft ook 
onderhoud en zorg nodig en draagt het risico van overgebruik en daarmee 
verschraling en verloedering in zich. In het bewaken voor overgebruik ligt een 
rol voor de facilitator. 

Schakelen tussen niveaus
Er zijn twee niveaus waarop het onderwerp leren samenwerken bij veran-
deren en innoveren speelt. Daartussen moet steeds worden geschakeld. Het 
eerste niveau is samenwerken in projecten en bouwen van netwerken. Het 
tweede niveau is samenwerken tussen projectleiders in de eigen organisatie.

Methodologie: 4th Generation evaluation 
De methodologie is gebaseerd op de 4th Generation evaluation theorie van 
Guba en Lincoln (zie hoofdstuk 5). In deze aanpak worden bevindingen voort-
durend teruggekoppeld naar betrokkenen. Betrokkenen spelen een actieve rol 
in het onderzoek. 
Terugkoppeling vindt plaats in individuele gesprekken, in themabijeenkomsten 
en in studiedagen. Door reconstructies van werkpraktijken te maken met 
be-trokkenen en in samenspraak met hen een geheugen te bouwen, ontstaat 
een doorlopende reflectie en leerproces. Daarnaast wordt gewerkt met reflec-
ties, themabesprekingen en oefeningen waarin appreciative inquiry wordt 
toegepast.
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Begeleiding door diverse actoren vanuit verschillende rollen
De rol van de facilitator is: Onderzoeken wat er speelt (diagnose door mid-
del van het activiteitensysteem), het eigen maken van het vraagstuk, het 
benoemen van fricties en vandaar uit gerichte interventies doen en het or-
ganiseren van feedbackloops. Op een abstracter niveau is de facilitator bezig 
met het ontwikkelen en ontwerpen van de leeromgeving, het kiezen van een 
methodologie en het bewaken van regels die samen met de deelnemers zijn 
vastgesteld. Daarnaast heeft de facilitator een rol in de derde activiteit als 
meedenker, onderzoeker en spelleider. Op een individueel niveau heeft hij 
ook een coachende en adviserende rol.

Werken met kleine groepen 
Werken met kleine groepen is een uitgangspunt. Dit uitgangspunt wordt, 
evenals het hier en nu principe, waar mogelijk toegepast in de terugkoppeling 
en evaluatie van de reconstructies en de themabesprekingen.

8.4.4 De opbrengsten
“Wat is er nu precies geleerd?”, vroeg de directeur van InnovatieNetwerk na 
afloop. Effecten van leren zijn lastig te meten. Zijn vraag hebben wij als volgt 
beantwoord: Er is bewustzijn ontstaan op eigen werkwijzen, er is taal ge-
maakt op de verschillende werkwijzen, er is uitwisseling geweest over elkaars 
werkwijzen, er zijn uitgebreide gesprekken geweest over verankering, over 
vakthema’s, over dimensies van werkwijzen, er zijn beginnende pogingen 
gedaan (leerconferentie en boekje) om ook het netwerk bewust te laten leren. 
Het kersverse Competentie Centrum Transitiemanagement (CCT) zet die 
pogingen nu voort. Er zijn werkzame inzichten uit het onderzoek gekomen 
met betrekking tot het definiëren van systeeminnovaties, oorsprong van 
concepten, strategisch handelen en overdracht. 
Er is een collectief geheugen gemaakt. Het is zichtbaar geworden dat het 
aanjagen van systeeminnovaties een vak op zich is en dat je er expertise voor 
nodig hebt en specifieke competenties. Die hebben te maken met zaken als 
inhoudelijke kennis van de sector, procesaansturing, kennis van het strate-
gisch krachtenveld (de politiek), creativiteit en sociale interactie, bouwen van 
netwerken en interactief werken. Al deze zaken kun je zien als bijdragen aan 
samenwerken in non-routine vraagstukken. Samenwerken kun je niet als 
zelfstandige activiteit zien. Zo is bijvoorbeeld voor strategisch handelen en 
processturing samenwerken essentieel. Alle genoemde activiteiten grijpen in 
elkaar. 

Die opbrengsten die specifiek gaan over samenwerken bij innovatie bespreek 
ik hieronder. Deze opbrengsten heb ik gedestilleerd uit de ervaringen van de 
projectleiders. Verderop in dit hoofdstuk ga ik in op de inzichten en bezwaren 
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van de leeromgeving zelf. In het proces van reconstrueren en construeren, te-
rugkoppelen en collectief bespreken zijn deze inzichten ontwikkeld, herkend 
en benoemd. Dat is een interactief proces geweest waarin alle betrokkenen 
bijdragen hebben geleverd. Sommige inzichten zijn op basis van experimen-
ten ontstaan. Zoals het eerste punt waarin wordt gesteld dat je alle partijen 
moet betrekken, maar niet allemaal tegelijkertijd en voortdurend. Dat 
inzicht is gebaseerd op ervaringen waarbij projectleiders experimenteren met 
transitiearena’s of afgeleide vormen daarvan of juist met andere vormen van 
samenwerken. Alle projectleiders herkennen en onderschrijven onderstaande 
punten.

Wel alle partijen betrekken, maar niet allemaal voortdurend en tegelijk 
Bij systeeminnovaties is het gebruikelijk om over transities en transitiearena’s 
te spreken. De theorie van transitiearena’s gaat uit van vier partijen (kennis-
instellingen, bedrijfsleven, overheid en belangengroepen) die, in gezamenlijk 
overleg, een agenda maken voor een project en, in gezamenlijk overleg, een 
project tot ontwikkeling brengen. In de praktijk zijn die arena’s politieke 
arena’s waarin ieder eigen belangen heeft. Creatieve processen raken onder-
gesneeuwd en komen op de tweede of derde plaats. In de projecten komen de 
verschillende partijen van de vierhoek wel in beeld, maar niet tegelijk en in 
verschillende (latere) fasen. Iedere fase en iedere invalshoek krijgt een eigen 
alliantie.

…“Mijn succesfactor is: Eén invalshoek tegelijk en niet de hele vierhoek. 
Ik investeer in ideeën, dat kan in een gemengde belangengroep niet tot 
stand komen. Per onderwerp een andere alliantie, dan kun je tot leuke 
concepten komen waar iedereen mee wegloopt. De gouden eieren, zo-
als ze dat bij InnovatieNetwerk noemen.”… 

Vernieuwing maakt vastgeroeste patronen zichtbaar
Vernieuwing stuit op weerstand, maar maakt ook vastgeroeste patronen 
zichtbaar waaruit die weerstand ontstaat. Dat schept de mogelijkheid om 
weerstand bij de wortel aan te pakken of er gewoon om heen te gaan. Elk 
innovatieproject stuit op weerstand. Neem de ‘Kas als energiebron’: Er zijn 
negatieve geluiden vanuit LNV zelf en vanuit het veld. Het concept ‘Kas als 
energiebron’ zou niet kloppen, de opbrengst zou onbruikbaar zijn en het ren-
dement te laag. Tegenstanders zeggen dat er een weeffout zit in het denken 
van InnovatieNetwerk. Die weeffout is de gedachte dat je iets nieuws kunt 
maken zonder te focussen waar het eigenlijk omdraait. In het project ‘Kas als 
energiebron’ wordt de Kas benaderd als mogelijke energiebron in plaats van 
een plek waar je planten kweekt. Het volgende citaat maakt dat duidelijk: 
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...“Wat er niet goed aan is, is de redeneerlijn. Er zijn drie elementen, 
het gewas, de kas en de energie. En in die volgorde. Als je innovatie 
wilt, begin dan bij het gewas. Wat wil je daarmee bereiken? Dan ga je 
verder redeneren en kijk je naar omstandigheden en energieverbruik. 
InnovatieNetwerk begint aan de verkeerde kant en sluit niet bij de 
tuinder aan.”…

Het blijkt dus niet alleen lastig te zijn om anders te kijken, maar ook roept het 
anders kijken veel ongeloof en weerstand op. 

Vroegtijdig omgeving betrekken heeft voordelen, maar ook nadelen
Een kernidee komt doorgaans niet in brede discussies tot stand. Dat gebeurt 
opeens tussen de bedrijven door of in klein overleg met de benen op tafel. 
Toch blijft de vraag of het eerder betrekken van de omgeving (partijen die 
mogelijk een rol kunnen gaan spelen) niet zinvol is. Hoe ver moet je gaan 
in die allereerste fase in het mobiliseren van partijen en het uitbouwen van 
het concept in de breedte, om in een latere fase problemen te voorkomen? 
Vroegtijdig betrekken van de omgeving heeft het voordeel dat je in een later 
stadium, als je de omgeving echt nodig hebt, die omgeving al voor een deel 
gewonnen hebt. Tegelijkertijd vertraagt het proces enorm als je veel mensen 
er vroegtijdig bij betrekt.

Inbouwen eigen denkproces is een belangrijke succesfactor
De projectleiders geven aan achteraf te kunnen zeggen dat zij hun eigen 
denkproces, hun eigen denkvermogen, hun eigen betrokkenheid en hun 
eigen kennis bij de start van het traject onvoldoende hebben ingebouwd in de 
werkwijze. Te snel en te veel gingen zij er in die fase vanuit dat door samen-
werking aan te gaan met derden er vanzelf iets innovatiefs zou gaan ontstaan. 
Het organiseren van kwaliteit in het proces blijkt een belangrijke succesfactor 
te zijn en is in het begin onderbelicht gebleven. Als projectleiders moet je daar 
bovenop zitten. 

…“Ik zou nu in de beginfase er veel meer betrokkenheid van onszelf op 
organiseren. Ik heb wel de conclusie getrokken dat er maar weinig op-
drachtnemers zijn die we duidelijk kunnen maken wat we willen.”… 

…“Als de boodschap is: Doe wat anders dan je normaal doet. Maak nu 
eens peren in plaats van appelen. Hoe zorg je dan dat anderen gaan 
voldoen aan de kwaliteitseisen die wij stellen? Je moet interveniëren 
en kwaliteit bewaken. Je moet sturen op een proces dat je samen met 
hen doormaakt.”…
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Stakeholders en meedenkers gaan steeds weer terug naar hun eigen koker
Stakeholders en meedenkers zijn niet gewend om over eigen grenzen heen 
te kijken. Daar worden zij doorgaans niet voor gevraagd. Dat betekent dat je 
moet sturen op samenwerkingen tussen verschillende partijen. Die ontstaan 
niet vanzelf. Eén van de projectleiders noemt dat: Gedwongen winkelnering. 
Bovendien moet je zorgen dat die samenwerkingen in het werkproces elkaars 
kennis en expertise meenemen en dat het niet uitdraait op een verdeling 
van taken. Anders blijven betrokkenen (opdrachtnemers) in hun eigen koker 
zitten; ze blijven doen wat zij altijd al deden, terwijl juist de uitdaging is om 
grensoverschrijdende verbindingen te maken en zo tot vernieuwing te komen. 
Voor je het weet grijpen mensen terug op oude routines en vertrouwde denk-
richtingen.

…“We gingen er vanuit dat in dit soort situaties er door zo’n samen-
werking vanzelf iets innovatiefs zou gaan ontstaan. Maar ze gingen 
iets leveren vanuit de productielijn.”…

…“Ze hebben allemaal onvoldoende over de grenzen van hun eigen 
kwaliteit heen gekeken. Wij hebben onvoldoende gecompliceerd.”…

Betrokken partijen definiëren het speelveld, maar niet de manier waarop het 
spel wordt gespeeld
In het aanvankelijke idee klonk een streven door naar een sterke centrale 
rol van transitiearena’s in het veld van systeeminnovaties. Dit bleek in de 
praktijk niet zo uit te werken. Wel levert de arena het idee van een ontwerp-
context waarmee de projectleider aan de slag kon: Transitiearena’s definiëren 
het speelveld, maar niet de manier waarop het spel wordt gespeeld.

…“Volgens het boekje is de transitiearena: Collaborative leaders, een 
onafhankelijke facilitator, dat zijn wij dus en een netwerk van actoren. 
Nou die hebben we dus. Op zich zijn de ingrediënten er wel.”…

Bepaalde vormen van samenwerken hebben eerder een symbolische dan een 
operationele functie
De projectleiders geven aan dat het lastig is om de hele vierhoek, bestaande 
uit maatschappelijke instellingen, kennisinstellingen, overheid en bedrijfs-
leven, optimaal te betrekken in de verschillende fasen van het proces. Bij 
 InnovatieNetwerk werken ze met een maatschap van prominente spelers die 
het project helpen verder te brengen. Een maatschap is gedacht als manier 
om in het gevestigde regime ruimte en begrip te creëren. In de praktijk 
blijken leden van de maatschap eigen politieke agenda’s te hebben. Bovendien 
is er een verschil in wat zij in de maatschap kunnen zeggen en wat zij ‘thuis’ 
kunnen doen. Operationeel gezien heb je dus niet zoveel aan deze mensen. 
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De symbolische werking die van zo’n maatschap uit gaat moet je echter niet 
onderschatten.

De grondslagen voor samenwerking moeten duidelijk zijn
In het project ‘Systeeminnovatie in het Landelijk gebied’ wordt maar niet 
duidelijk op welke grondslagen direct betrokkenen met elkaar willen samen-
werken en welk gemeenschappelijk belang zij hebben, wat zij komen halen en 
wat zij komen brengen. Omdat de grondslagen niet duidelijk worden, komt de 
vaart niet in het project. 

Zowel aanbod- als vraagkant dienen te worden betrokken 
Tijdens het onderzoek blijkt dat het veelvuldig voor komt, dat de aanbodkant 
over ‘de vraag’ aan het praten is zonder dat de vraagkant actief in het project 
betrokken wordt. Later in het proces blijkt dit nadelige effecten te hebben en 
blijven mogelijkheden liggen. 

Bestaande spanningen worden via de samenwerking uitgespeeld
Soms worden onderhuidse spanningen zichtbaar tussen betrokken partijen 
die via het project worden uitgespeeld. Vaak zijn er onbekende agenda’s en 
onheldere machtsverhoudingen. Het is belangrijk te onderzoeken wat er 
speelt en verborgen agenda’s en onderhuidse machtsspelen op tafel te krijgen.

Waarderen van kleine stapjes en vieren van successen stimuleert samen- 
werking
Door regelmatig aandacht te geven aan kleine stappen en successen te vieren, 
wordt het gevoel van ‘samen aan iets werken’ versterkt en dat stimuleert de 
samenwerking. 

…“Want als je een aantal juweeltjes kunt presenteren in een uitstal-
kast en kunt laten zien: Dit hebben we gedaan in het gebied, dan gaat 
het gebied ook flonkeren en komt er wel meer activiteit op gang. En 
dan zet je een stapje op weg naar het grotere geheel; van systeem- 
innovaties.”…

8.4.5 Vergelijk geïntegreerde leeromgeving met 
voorgaande generaties
De geïntegreerde leeromgeving is de 4e generatie leeromgevingen in het 
onderzoek naar leren samenwerken. Het ontwerp van deze leeromgeving 
voert terug naar haar voorgangers: De gekoppelde leeromgeving (3e genera-
tie), de duale leeromgeving (2e generatie) en de hier-en-nu leeromgeving (1e 
generatie). Waarin onderscheidt deze 4e generatie zich met haar voorgangers? 
Onderstaand volgt een overzicht van wat nieuw is in de 4e generatie.
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Naast deze nieuwe kenmerken zijn er ook zaken die ik meeneem uit voorgaande 
generaties. Hieronder geef ik aan wat uit de voorgaande generaties overleeft. De 
eerste kolom geeft inzichten uit de 3e generatie die mee worden genomen naar 
de geïntegreerde leeromgeving (4e generatie). Dat zijn zaken die in die 3e gene-
ratie nieuw zijn. De tweede kolom geeft inzichten die nieuw zijn in de 2e ge-
neratie en hun waarde hebben bewezen in de generatie die daarna komt. Deze 
zaken komen dus in drie generaties terug. De derde kolom voert terug naar 
de 1e generatie en komt met kenmerken die in alle generaties overeind zijn 
gebleven en hun kracht door alle vier de generaties heen hebben aangetoond. 
Alle punten samen uit de drie kolommen plus de nieuwe kenmerken die ik 
hierboven heb genoemd, vind je dus terug bij de geïntegreerde leeromgeving.

In de loop van de generaties zijn er steeds onderdelen, inzichten of princi-
pes die niet mee gingen naar de volgende generatie, omdat ze niet werkten, 
belemmerend waren of omdat nieuwe inzichten de oude inzichten vervingen. 

Wat nieuw is in de 4e generatie:

•	 Volledige	integratie	van	leren	en	werken

•	 Volledige	integratie	onderzoek	en	leeromgeving

•	 	Gebruik	van	4th	Generation	evaluation	in	de	

casus	zelf

•	 Dynamische	en	wisselende	leergroep

•	 	Geen	leertraject:	Leren	samenwerken	‘via	de	

band’.	Focus	in	leeromgeving	niet	op	leren	

samenwerken,	maar	op	expliciteren	werkwijzen

Wat werd overgenomen van 

de 3e generatie?

•	 Betrekken	hele	organisatie	

•	 	Betrekken	van	de	omgeving	

van	de	organisatie

•	 Langere	doorlooptijd

•	 	Centrale	aandacht	‘derde’	

activiteit

•	 	Aandacht	voor	het	versterken	

van	de	eigen	identiteit

Wat werd overgenomen van 

de 2e én de 3e generatie?

•	 Inzet	van	‘derde’	activiteit

•	 Appreciative	inquiry

•	 Onderzoeken	aannames

•	 Integraal	kijken

•	 Variëteit

•	 Meervoudig	kijken

Wat werd overgenomen van 

de 1e én 2e én 3e generatie?

•	 Ontwikkelen	van	zelfinzicht

•	 Grondslagen	groepsdynamiek

•	 Werken	met	een	intake

•	 	Hier	en	nu	principe	als	een	

van	de	mogelijke	werk-	

principes

•	 Werken	met	kleine	groepen
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Onderstaand volgt een overzicht van zaken die niet werden overgenomen 
uit de 3e generatie. De zaken die niet werden meegenomen uit de 1e en 2e 
generatie noem ik hier niet meer, omdat die niet meer terug te vinden zijn in 
de geïntegreerde leeromgeving.

8.5  Evaluatie van de leeromgeving

8.5.1 Evaluatie aan de hand van onderzoeksvragen
Eerder bracht ik - aan de hand van de casus ‘Leren samenwerken bij grootscha-
lige innovaties’ - de geïntegreerde leeromgeving in beeld. Ik gaf aan wat de op-
brengsten waren en ik vergeleek de leeromgeving met voorgaande generaties. 
Daarmee heb ik nog niet de vraag beantwoord welke condities hebben bijge-
dragen aan ‘leren samenwerken’ en welke zaken belemmerend hebben gewerkt. 
In deze paragraaf ga ik daar dieper op in. Aan de hand van onderzoeksvragen 
geef ik aan wat de bevindingen zijn en wat de betekenis daarvan is voor een 
volgende generatie. Merk op dat sommige elementen, die uitgangspunten wa-
ren in eerdere leeromgevingen en die er in de loop van de tijd uitgeëvalueerd 
zijn, erom vragen weer te worden ingebracht in een volgende generatie. Een 
voorbeeld daarvan is een vorm van scheiding tussen leren en werken. 

1. Hoe leren actoren die de zorg hebben voor een veranderproces 
of innovatietraject beter samenwerken en wat is daar voor nodig?
Na iedere praktijkstudie heb ik gekeken wat de inzichten en werkbare 
bestanddelen zijn in deze specifieke leeromgeving. Bij de evaluatie van de 
geïntegreerde leeromgeving komen de volgende zaken bovendrijven.
•   Actoren zicht geven op en bewust maken van wat samenwerken eigenlijk. 

 Bij InnovatieNetwerk betekent samenwerken drie dingen: (1) Samenwerken 
voorbij de eigen grenzen is een competentie die je in interactie met anderen 

Wat niet werd overgenomen uit de 3e 

generatie

•	 	Leerprogramma	in	de	vorm	van	modules	of	

seminars

•	 Sturing	door	middel	van	leeropdrachten

•	 Systematisch	onderzoeken	van	aannames

•	 Outputdefinitie	van	leeropbrengsten

•	 Eindbeoordeling

•	 Aanbod	basiskennis
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ontwikkelt, ook wel interactief werken genoemd. (2) Samenwerken is de 
kernactiviteit voor het ontwikkelen en bouwen van netwerken. (3) Samen-
werken is een creatief proces en daarmee een sleutelactiviteit bij innoveren. 

•   Precies reconstrueren en monitoren hoe actoren met elkaar samenwerken. 
Samenwerken kan op vele manieren. Elke projectleider werkt op zijn eigen 
manier samen aan het ontwikkelen van concepten of het bouwen van net-
werken. Door verschillende manieren in beeld te brengen, komen scenario’s 
en mogelijkheden in beeld.

•  Een methode kiezen die dicht op de praktijk zit. Door het onderzoek naar werk-
wijzen en de daarbij gebruikte methode bouwen actoren een geheugen op 
en brengen ze een leerproces op gang. Beide zijn in de actuele en historische 
context van het werk ingeweven. De methode is een vorm van operationali-
sering van de meer wetenschappelijk georiënteerde 4e generatie evaluatie-
methode (Guba & Lincoln, 1989).

•  Nauwkeurig contracteren. Belangen van projectleiders rondom leren, conflic-
teren soms met andere organisatiebelangen als het gaat om tijd, aandacht 
en inzet. Inzet en tijdsinvestering zijn lastig te contracteren, omdat ze 
onder meer bepaald worden door betrokkenheid en sense of urgency. Die 
liggen voor iedereen anders. Tegelijkertijd is het leerproces van andere deel-
nemers en de organisatie wel afhankelijk van die inzet en tijdsinvestering. 

2. Wat is het nut van leren samenwerken?
Samenwerken is een kernactiviteit. Door grensoverschrijdend samenwerken 
te zien als competentie die actoren kunnen leren, zijn projectleiders beter in 
staat te werken aan grensverleggende vernieuwingen.

3. Wat is er nodig voor grensoverschrijdend samenwerken?
De praktijk van InnovatieNetwerk, in al zijn verschijningen en gedaanten die 
door het onderzoek naar werkwijzen minutieus in beeld zijn gebracht, brengt 
diverse zaken onder de aandacht waarmee die variëteit en daarmee nieuwe 
samenwerkingen tot bloei kunnen komen. Deze benodigde zaken betreffen 
zowel samenwerken in de organisatie (met collega’s) als samenwerken in het 
netwerk (in de projecten): 
• Leren van elkaars ervaringen en inzichten.
• Onderkennen van verschillende werkwijzen.
• Niet denken in belemmeringen, maar in mogelijkheden.
• Aan de gang gaan zonder dat alles duidelijk is.
• Verschil als potentieel zien.
• Wilde ganzen betrekken.
• Een eigen expertise hebben.
• Ere wie ere toekomt.
• 70 % van je tijd investeren in sociale interactie.
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• Het bouwen van netwerken als kernactiviteit zien.
• Om mensen die niet mee willen werken, heen gaan.
• Organiseren van trekkerschap.

4. Hoe kunnen fricties bijdragen aan grensoverschrijdend 
samenwerken?
Fricties zijn een potentieel aan mogelijkheden, die bijdragen aan het creatief 
proces, helpen om netwerken te bouwen met een lerend vermogen en ver-
schillen in beeld brengen die de bron kunnen zijn voor anders denken, anders 
kijken en innoveren.

5. Waar moeten leeromgevingen aan voldoen die het doel 
hebben om samenwerken te bevorderen? 
Dit zijn zaken die in een volgende generatie expliciet geagendeerd mogen 
worden. Ze zijn voorwaardelijk aan leren samenwerken. 
•   Aandachtpunt: Investeren van aandacht, tijd en kennis door actoren is essentieel.

Voorwaarde voor leren is dat deelnemers zich committeren en aandacht, tijd 
en kennis willen investeren. Omdat de rol van betrokkenen dynamisch is, is 
het belangrijk zonodig te hercontracteren op rol, betrokkenheid, inzet en 
output. Dus vooraf contracteren en tussentijds hercontracteren. Alle betrok-
kenen moeten geloven in samenwerken en leren: Geen afwijzende houding.

•  Facilitator moet actieve en gezaghebbende rol in derde activiteit spelen. Het on-
derzoek naar werkwijzen is hier de derde activiteit, de in-between waarlangs 
leren samenwerken inhoud krijgt. De facilitator kan vanuit de in-between 
verbindingen maken en interventies doen. Daarom zal hij in die in-between 
een actieve en gezaghebbende rol moeten hebben. 

•  In leeromgeving moeten feedbackloops zijn ingebouwd. Regelmatige terugkop-
peling van inzichten en bespreken van thema’s, individueel en in groepsver-
band is een van de belangrijkste werkzame bestanddelen van de leeromge-
ving. Het is echter belangrijk dat je in het design feedbackloops inbouwt en 
contracteert. Het inzicht alleen is niet genoeg. Vaak zijn feedbackloops de 
eerste aandachtspunten die sneuvelen in de race tegen de klok; feedback 
vereist tijd, gelegenheid en aandacht. Door feedbackloops in te bouwen in 
het design kun je ‘sneuvelingen’ voorkomen.

8.5.2  Evaluatie van de toepassing van het conceptueel 
kader

Naast inzichten uit de 1e, 2e en 3e generatie zijn de inzichten uit de theorie 
(hoofdstuk 4) gebruikt. Onderstaande box laat systematisch zien, op welke 
wijze ik de theoretische uitgangspunten in het ontwerp heb verwerkt. De 
eerste kolom noemt het uitgangspunt, de tweede kolom geeft aan hoe ik het 
uitgangspunt toepas en de derde kolom geeft een reflectie op die toepassingen. 
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Evaluatie conceptueel kader toepassing 4e generatie

Theoretische uitgangspunten

1. Werken en leren integreren

Hoe	kun	je	zorgen	dat	je	leert	

samenwerken	in	de	praktijk	in	

plaats	van	kennis	krijgen over 

de	praktijk?

2. Fricties zien als mogelijkheid 

voor samenwerken

Hoe	pak	je	vraagstukken	en		

dilemma’s	aan?	En	hoe	voor-

kom	je	problemen?

Hoe	kun	je	fricties	anders	zien	

en	constructief	inzetten?

3. Leren hoe assumpties te 

onderzoeken en bespreekbaar 

te maken

Hoe	komen	defensieve	routines	

in	beeld?

Hoe	ga	je	om	met	assumpties	

en	regels	die	defensieve	routi-

nes	veroorzaken?	

Hoe	kun	je	komen	tot	een	

model-II	gebruikstheorie?

Hoe is het uitgangspunt 

toegepast?

Leren vindt uitsluitend in het 

werk plaats. Er is geen aparte 

‘leerruimte’. Er is een derde 

activiteit waarmee je extra 

dimensies aan de praktijk 

toevoegt, zoals het maken van 

reconstructies en voortdurend 

reflecteren op en tijdens het 

werk.

Vraagstukken en dilemma’s 

pak je aan door onderzoeken 

van fricties, benadrukken van 

verschil, het betrekken van 

de context, stimuleren van 

verscheidenheid en zeer dicht 

op de praktijk blijven bij leren 

samenwerken.

Door dicht op de activiteit te 

blijven, door monitoring en 

reconstructie komen defensieve 

routines in beeld. 

Assumpties en regels onder-

zoek je aan de hand van reflec-

ties en evaluatie en bespreek je 

in feedbackbijeenkomsten. 

Projectleiders passen inzichten 

direct toe. Dit leidt mogelijk 

op termijn tot een model-II 

gebruikstheorie.

Evaluatie en reflectie  

(i.s.m. deelnemers)

Door introductie van een 

derde activiteit kan je volledige 

integratie van leren en werken 

bewerkstelligen. 

Borgen van leerinzichten blijft 

een aandachtspunt. Het blijft 

lastig in te schatten of en hoe 

inzichten zich blijvend hechten.

Het uitgangspunt: Fricties 

zien als mogelijkheid voor 

samenwerken in plaats van ze 

te zien als problemen is een 

innoverende activiteit in zichzelf 

en daarmee een bron van 

creativiteit en dynamiek.

Assumpties onderzoeken stuit 

ook op beperkingen. Door de 

aard van de leeromgeving - het 

volledig integreren van leren 

en werk - is er geen plek meer 

om even naast de praktijk te 

gaan staan en aan de hand 

van oefeningen inzichten te 

verdiepen.

Fricties uit de context halen, 

fileren en ontdoen van emoties 

en betekenis kan alleen door 

een tijdelijk isolement op te 

zoeken. 

Dat pleit voor een leeromgeving 

waarin je werken en leren soms 

uit elkaar haalt. 
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4. Creëren van een derde, een 

in-between

Hoe	kun	je	een	tijdelijke	situatie	

creëren	die	je	helpt	om	tot	

nieuw	gedrag	(een	model-II	

gebruikstheorie)	te	komen?

5. Context meenemen

Hoe	zorg	je	dat	je	je	bewust	

wordt	van	je	context?

Hoe	leer	je	inspelen	op	zones	

van	nabije	ontwikkeling?

6. Aandacht voor impliciete 

kennis

Hoe	kun	je	kennis	van	elkaar	in	

beeld	krijgen?

Derde activiteit is gemeen-

schappelijke kernactiviteit 

van de doelgroep èn van de 

onderzoekers.

In deze casus is het onderzoek 

gepositioneerd als activiteit die 

niet alleen inzicht verwerft over 

de werkwijzen van Innovatie-

Netwerk, maar ook ingrijpt op 

die werkwijzen zelf. Projectlei-

ders hebben een actieve rol en 

worden handelingsbekwamer 

door inzichten toe te passen op 

hun eigen praktijk.

In het onderzoek naar werkwij-

zen is er expliciet aandacht voor 

context gekoppeld aan compe-

tenties, ervaringen, kennis en 

ambities van projectleiders. 

Door werkwijzen en compe-

tenties te onderzoeken (bij 

jezelf en bij elkaar) ontstaat de 

mogelijkheid om te leren van 

anderen die in de nabijheid 

zijn (zowel fysiek, conceptueel 

en inhoudelijk. Daarmee wordt 

aanspraak gemaakt op het 

ontwikkelingspotentieel van 

iedere projectleider.

De geïntegreerde leeromgeving 

biedt veel ruimte om nieuwe 

praktijkkennis te ontwikkelen en 

impliciete kennis bespreekbaar 

en uitwisselbaar te maken.

Een derde, in de vorm van een 

activiteit die leren en werken 

volledig integreert, is effectief in 

het verbinden van inzichten aan 

het handelen. 

De geïntegreerde leeromgeving 

heeft veel aandacht voor de 

context door het situatio-

nele karakter van werken aan 

systeeminnovaties te bena-

drukken en het bouwen aan 

netwerken te ondersteunen. 

Er is aandacht voor verschei-

denheid in werkwijzen en het 

exploiteren van verschil. Er is 

aandacht voor zowel de set-

ting, het bredere werkveld, de 

samenleving als geheel, maar 

ook de persoonlijke context van 

de projectleider en van andere 

actoren.

Bepaalde vormen van kennis- 

overdracht die een proces 

kunnen versnellen of een 

ander licht op de situatie laten 

schijnen, zijn lastig om in een  

geïntegreerde leeromgeving te 

organiseren. Denk daarbij aan 

hoorcolleges, stapelen van  
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8.5.3 Evaluatie van de eigen onderzoeksmethodologie
De onderzoeksmethodologie heb ik ontwikkeld vanuit een aantal methodolo-
gische concepten. Deze heb ik in Hoofdstuk 5 toegelicht. In het vervolg kijk ik 
terug hoe ik deze methodologie heb toegepast en hoe deze heeft uitgewerkt. 
•  Meervoudig kijken Meervoudig kijken is onderzocht door het maken van 

reconstructies van verschillende projecten waarin projectleiders verschil-
lende aanpakken hadden. Binnen die projecten waren verschillende spelers 
betrokken die ook verschillende ideeën en zienswijzen hadden. Die verschil-
len zijn door betrokkenen benoemd en uitgewisseld. Data zijn verzameld 
door het voeren van gesprekken en het maken van feedbackloops. De recon-
structies zijn samen met de projectleiders van InnovatieNetwerk gemaakt 
en voorgelegd aan een groter gremium van deskundigen in een zogeheten 
leerconferentie. Voor dit onderzoek heb ik de data eruit gelicht, die specifiek 
over samenwerken gaan.

7. interactie zien als basis voor 

innoveren

Hoe	draagt	sociale	interactie	bij	

aan	veranderen	en	innoveren?

Hoe	kom	je	van	een	geplande	

verandering	naar	een	aanpak	

waarin	actoren	in	samenwerking	

vormgeven	aan	verandering	

en/of	innovatie?

Er is voortdurend interactie tus-

sen actoren in InnovatieNetwerk 

en in de netwerken die rondom 

projecten worden gebouwd. 

De projectleiders delen de 

opvatting dat systeeminnovaties 

tot stand komen in sociale 

interactie en dat deze door 

sociale interactie gedragen en 

verder gebracht worden.

InnovatieNetwerk heeft van 

meet af aan een ontwikkelaan-

pak voorgestaan. Innovaties 

laten zich niet inplannen.

theoretische kennis en oefenen 

in vaardigheden door middel 

van simulaties of clinics. Voor 

zulke vormen van kennisover-

dracht en kennisontwikkeling is 

een geïsoleerde leeromgeving 

effectiever dan een geïnte-

greerde vorm.

Bouwen van netwerken wordt 

gezien als een kernactiviteit. 
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•  Zoeken naar verschil als bron voor vernieuwing Het onderkennen en waar-
deren van verschillen in werkwijzen en daar de kracht van zien voor het 
aanjagen van systeeminnovaties is een belangrijke uitkomst en opbrengst 
van beide onderzoekssporen. In leersessies en themastaven is dit steeds 
opnieuw aan de orde geweest en op deelaspecten onderzocht aan de hand 
van gesprekken. Data verzamelde ik door observaties en beschrijvingen van 
deze bijeenkomsten. Fricties waren in deze bijeenkomsten een aandachts-
punt. Het activiteitensysteemmodel van Engeström werd gebruikt om 
genoemde fricties te ordenen en mogelijke interventies te benoemen en te 
onderbouwen. Mijn interpretaties koppelde ik terug naar de projectleiders.

•  Interactieve aanpak In het eerste onderzoeksspoor, dat in dit hoofdstuk 
wordt genoemd, maar niet verder is uitgewerkt, is Fourth Generation Evalu-
ation de gehanteerde methodologie. Het in dit boek besproken onderzoek 
naar leren samenwerken is een uitvergrote uitsnede van dat eerste onder-
zoeksspoor. De interactieve aanpak komt neer op gezamenlijk agendavor-
ming, leersessies, besprekingen, monitoring en voortdurend evalueren met 
de betrokken medewerkers. 

•  De betrokkenen leren zèlf van het onderzoek Eerder in dit hoofdstuk is gespro-
ken over leren op drie niveaus (individueel, organisatie en in de netwerken). 
Betrokkenen hebben geleerd van hun eigen ervaringen, de uitwisseling 
met elkaar van die ervaringen en de uitwisseling van elkaars werkwijzen. 
Daarmee is er meer scherpte gekomen op een aantal thema’s waaronder 
samenwerken (interactief werken). 

•  Aandacht voor onbevangen waarnemen De onderzoekers en betrokkenen 
hebben nadrukkelijk niet gezocht naar een beste methode of werkwijze. Ze 
hebben reconstructies gemaakt van uiteenlopende projecten om vandaar uit 
de verschillen en overeenkomsten in beeld te brengen. 

•  Generatief gebruik van inzichten In deze generatie is er sprake van totale inte-
gratie van leren en werken. In de keuze van de casus is nadrukkelijk gezocht 
naar een situatie waarin dat mogelijk is. Ook inzichten zoals het gebruik 
van een derde (hier het onderzoek naar werkwijzen) of werken met kleine 
groepen, heeft in deze leeromgeving een plek. 

•  Focus op mogelijkheden Dit punt gaat samen met het onderzoeken van ver-
schil. 

•  Emergent design De organisatie InnovatieNetwerk is een emergent design 
op zichzelf omdat het inspeelt op prangende en hardnekkige vraagstuk-
ken in de samenleven. InnovatieNetwerk  grijpt elke mogelijkheid om daar 
beweging, grip en scherpte op te krijgen aan. Het onderzoeksproject blijkt 
zo’n mogelijkheid te zijn.

•  Werken met voorlopige hypothesen De voorlopige hypothesen zijn samenge-
bracht in een conceptueel kader dat hierboven is geëvalueerd.

•  Systemisch onderzoeken In het onderzoek is steeds de verbinding gezocht 
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tussen de projecten, de netwerken en de onderliggende vraagstukken, maar 
ook gekeken naar ervaringen van andere vergelijkbare organisaties. 

Samenvattend, waarnemingen werden gedaan in samenwerking met de be-
trokken actoren. De ordening en de interpretatie (Engeström model) is door 
ons (de onderzoekers) gedaan en vervolgens teruggekoppeld naar de betrok-
kenen. Dit proces heeft een aantal keren plaatsgevonden. De leeromgeving 
ontwikkelde zich werkendeweg aan de hand van dit proces en was dan ook 
een voortdurend onderwerp van gesprek.

8.5.4 Samenvatting 
Dit hoofdstuk beschreef de geïntegreerde leeromgeving. De casus die in deze 
veldstudie centraal staat, is InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster. 
Dat is een intermediaire organisatie die zich bezighoudt met grootschalige 
vernieuwingen ofwel systeeminnovaties in de agriculturele sector. In haar 
activiteiten krijgt InnovatieNetwerk te maken met vraagstukken en dilem-
ma’s rondom grensoverschrijdend samenwerken. Samen met de projectlei-
ders van InnovatieNetwerk en een onderzoeksteam van de Universiteit van 
Amsterdam werd de geïntegreerde leeromgeving ontwikkeld. De naam heb ik 
er achteraf zelf aan gegeven.
De geïntegreerde leeromgeving is de 4e generatie. In de 4e generatie zijn leren 
en werken volledig verweven. Er is geen sprake meer van een programma als 
zelfstandige activiteit. De leeromgeving wordt aangehaakt aan de dagelijkse 
praktijk van de deelnemers. Als ‘derde’ wordt aan die dagelijkse praktijk een 
activiteit toegevoegd (een onderzoek naar werkwijzen), waarmee projectlei-
ders inzichten kunnen verwerven over vraagstukken en dilemma’s rondom 
systeeminnoveren. Grensoverschrijdend samenwerken is daarin een van de 
speerpunten. De leeromgeving maakt gebruik van verschillende inzichten uit 
voorgaande generaties. Het hoofdstuk geeft een overzicht van gebruikte en 
niet gebruikte inzichten. De leeromgeving is geëvalueerd aan de hand van de 
onderzoeksvragen, het conceptueel kader en de eigen onderzoeksmethodolo-
gie. Met deze 4e generatie sluit ik de veldstudies af. De vier generaties hebben 
voldoende inzichten opgeleverd om te komen tot een leidraad voor leren 
samenwerken. Het volgende deel dat slechts uit een enkel hoofdstuk bestaat, 
bekijkt alle leeromgevingen in relatie tot elkaar en laat zien wat er aan patro-
nen en inzichten over de generaties heen naar boven komt. 
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Conclusies, opbrengsten en  
reflecties 

De centrale onderzoeksvraag in deze studie is: Hoe leren actoren die de 
zorg hebben voor een veranderproces of innovatietraject beter samenwer-
ken en wat is daar voor nodig? Dit hoofdstuk beschrijft de oogst van die 
studie. De oogst bestaat uit diverse kennisbijdragen. 
•  De eerste kennisbijdrage is de beantwoording van bovengenoemde onder-

zoeksvraag en subvragen. 
•  De tweede kennisbijdrage bestaat uit theoretische inzichten die uit het 

beantwoorden van de onderzoeksvragen zijn voortgekomen. 
•  De derde kennisbijdrage baseert zich op de vorige twee. Het betreft een 
- op de handelingspraktijk gericht - kennisproduct in de vorm van een lei-
draad voor leren samenwerken. De leidraad bestaat uit ontwerpprincipes, 
ontwerpeisen en dynamieken die behulpzaam kunnen zijn bij de ontwik-
keling van leeromgevingen. 

•  De vierde kennisbijdrage bestaat uit reflecties op de methodologische 
concepten, die gebruikt zijn bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen. 

Naast antwoorden op de onderzoeksvragen, een theoretische kennisbij-
drage in de vorm van inzichten, een kennisbijdrage voor de praktijk in de 
vorm van een leidraad en een methodologische kennisbijdrage in de vorm 
van reflecties, zijn er ook vragen blijven liggen en zijn er nieuwe vragen ko-
men bovendrijven. Het hoofdstuk sluit af met een inventarisatie van deze 
vragen en noemt enkele nieuwe wegen voor onderzoek.

9.1	 Waar	het	allemaal	om	te	doen	was

9.1.1 Terug naar de onderzoeksvragen
De centrale onderzoeksvraag Hoe leren actoren die de zorg hebben voor een 
veranderproces of innovatietraject beter samenwerken en wat is daar voor no-
dig? gaat over mensen in organiseerprocessen die de zorg hebben voor het tot 
stand komen van een verandering of een innovatie en daar zelf aan bijdragen. 
In die processen werken zij samen met andere mensen die andere bijdragen 
leveren, andere verantwoordelijkheden hebben en vaak ook andere ideeën 
hebben over de oplossingsrichting of de aanpak. De vraag is wat er nodig is 

09



29109 Conclusies, opbrengsten en reflecties

om deze mensen (actoren) beter met elkaar te laten samenwerken? Deze 
vraag onderzocht ik aan de hand van een historische studie en drie veldstudies. 
De studies resulteerden in vier typen leeromgevingen. Dit slothoofdstuk 
beschrijft wat de studies aan inzichten hebben opgeleverd om de onderzoeks-
vraag te beantwoorden.

De onderzoeksvraag is opgesplitst in een aantal subvragen. De eerste sub- 
vraag Wat is het nut van leren samenwerken? gaat over de vraag of het eigen-
lijk wel zinvol is om je met leren samenwerken bezig te houden. Met deze 
subvraag wilde ik een vinger aan de pols houden of de invalshoek van leren 
samenwerken wel een goede is voor de vraagstukken die in de verkenning 
werden genoemd. De bevindingen stemmen hoopvol. Uit de drie veldstudies 
komt naar voren dat er tijdelijke samenwerkingen ontstaan die nieuwe initia-
tieven genereren. Het lijkt erop dat de invalshoek van leren een voedingbodem 
kan zijn voor constructief samenwerken. Actoren geven aan meer begrip en 
respect te hebben gekregen voor andere disciplines, andermans expertises, 
andere opvattingen en andere werkwijzen. Zij delen het inzicht dat ‘leren over 
de grenzen heen kijken van je eigen expertise of unit’, een katalysator kan 
zijn voor verandering of innovatie. Samenwerken wordt gaandeweg steeds 
meer gezien als een kernactiviteit, waaraan je expliciet aandacht moet geven 
en waar kennis en ervaring voor nodig is. 

Praktijkvoorbeelden: Leren over eigen grenzen heen kijken, kan werken 

als een katalysator voor verandering. 

•   De adviseurs van adviesbureau Anker (eerste veldstudie) bedenken een 

‘guesthouse’ als plaats voor ontmoeting en kennisuitwisseling.

•   De adviseurs van Bloemenveiling Giardini (tweede veldstudie) gaan aan 

de slag met een geheel nieuw concept van service level agreements dat 

ontstaat door het bij elkaar brengen van inzichten vanuit verschillende 

disciplines en units.

•   De projectleiders van InnovatieNetwerk (derde veldstudie) die bezig 

zijn met grensverleggende vernieuwingen in de landbouw en de groene 

ruimte raken geïnteresseerd in elkaars aanpakken en zien dat zij zich 

kunnen verrijken met elkaars inzichten en expertise.

De andere subvragen gaan over wat de werkzame bestanddelen zijn die 
verbeteringen in samenwerken veroorzaken. Zo is er is een subvraag naar 
werkzame bestanddelen voor de activiteit van grensoverschrijdend samen-
werken: Wat is er nodig voor grensoverschrijdend samenwerken? Er is een 
subvraag naar fricties die de invalshoek van fricties en verschil als bron voor 
vernieuwing belicht: Hoe kunnen fricties bijdragen aan grensoverschrijdend 
samenwerken? En er is een subvraag die zich richt op het ontwikkelen van 
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leeromgevingen die grensoverschrijdend samenwerken ondersteunen: Waar 
moeten leeromgevingen aan voldoen die het doel hebben om samenwerken in 
veranderprocessen te bevorderen? Op deze subvragen ga ik in de volgende 
drie paragrafen uitgebreid in. De antwoorden op deze vragen dragen bij 
aan de centrale onderzoeksvraag naar de wijze waarop actoren (beter) leren 
samenwerken bij veranderen en innoveren. 

De onderzoeksvragen hebben niet alleen antwoorden gegenereerd, maar heb-
ben ook geleid tot enkele nieuwe theoretische inzichten, tot een leidraad voor 
leren samenwerken en tot methodologische reflecties. Al deze zaken komen 
aan de orde in dit hoofdstuk dat als volgt is opgebouwd:

•  Deze eerste paragraaf (9.1) is een inleiding. Het onderzoek wordt kort toe- 
gelicht. In vogelvlucht worden de theoretische vertrekpunten op een rij 
gezet en de methoden van onderzoek samengevat. 

•  Paragraaf 9.2 gaat in op de vraag Wat is er nodig voor grensoverschrijdend 
 samenwerken? De bevindingen op die vraag hebben geresulteerd in een 
model met drie dimensies. 

•  Paragraaf 9.3 laat zien wat de antwoorden zijn die het onderzoek heeft 
opgeleverd op de vraag: Kunnen fricties bijdragen aan grensoverschrijdend 
samenwerken?

•  Paragraaf 9.4 gaat terug naar bevindingen van het onderzoek om de vraag 
te beantwoorden Waar moeten leeromgevingen aan voldoen die het doel hebben 
om samenwerken in veranderprocessen te bevorderen? 

•  Paragraaf 9.5 beschrijft de theoretische kennisbijdrage. Het onderzoek heeft 
geleid tot enkele vernieuwende inzichten over generatief ontwikkelen van 
leeromgevingen. Deze inzichten dragen bij aan theorie over leren samen-
werken bij veranderen en innoveren.

•  Paragraaf 9.6 licht de kennisbijdrage voor de praktijk toe. Deze bijdrage 
bestaat uit een leidraad die als hulpmiddel gebruikt kan worden bij leren 
samenwerken. De leidraad bestaat uit ontwerpprincipes, ontwerpeisen en 
dynamieken. 

•  Paragraaf 9.7 beschrijft de methodologische kennisbijdrage. Ik reflecteer op 
het gebruik van de aanname ‘samenwerken zien als leren’, op het gebruik 
van waarderend onderzoeken, op de inzet van het activiteitensysteemmodel, 
op de toepassing van 4e generatieonderzoek en op de uitwerking van mijn 
eigen onderzoeksrol.

• Paragraaf 9.8 kijkt naar nieuwe wegen voor onderzoek.

9.1.2 Theoretische vertrekpunten (resumé)
Het onderzoek is gestart met een verkenning naar samenwerken bij verande-
ren en innoveren. De vraag daarbij is dan of samenwerken in die situaties een 
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actueel vraagstuk is. Uit die verkenning zijn verschillende punten naar voren 
gekomen die dit bevestigen. Op basis van die punten wordt een onderzoeks-
vraag vastgesteld en een literatuuronderzoek gedaan. Het literatuuronder-
zoek heeft geleid tot enkele theoretische vertrekpunten (zie ook hoofdstuk 
4). Die theoretische vertrekpunten richten zich op leren samenwerken 
bij veranderen en innoveren. Meer specifiek zijn dit vertrekpunten om te 
onderzoeken wat onderliggende stromen en mechanismen zijn die maken dat 
mensen grensoverschrijdend samenwerken als lastig ervaren. Mijn aanname 
daarbij is dat, met het onderzoeken van onderliggende stromen en mecha-
nismen, aanknopingspunten in beeld komen waarmee leren samenwerken 
ondersteund kan worden. Die aanknopingspunten heb ik handelingsprincipes 
genoemd. De handelingsprincipes zijn:
•  Leren aannames onderzoeken en bespreekbaar maken. Aannames zijn waarden 

en ideeën waarop mensen voorstellingen en beelden maken over een 
bepaalde situatie. Door aannames te onderzoeken, leren mensen begrijpen 
waarom andere mensen afwijkende beelden en voorstellingen hebben van 
dezelfde situatie (Argyris, 1990).

•  Fricties zien als mogelijkheid voor samenwerken. Fricties zijn ontmoetingen 
van verschillen in bijvoorbeeld opvattingen, ideeën, belangen of werkwijzen. 
Veel mensen zien fricties als problemen. Door fricties te zien als mogelijk-
heden voor vernieuwen komen andere handelingsrichtingen en ideeën in 
beeld. Fricties kunnen zo bijdragen aan samenwerkingen.

•  Werken en leren integreren. Om te zorgen dat mensen leerinzichten in hun 
praktijk gaan toepassen, kan die praktijk maar het beste deel uit maken van 
de leeromgeving. Het principe is ontleend aan het concept ‘zones van nabije 
ontwikkeling’ van Vygotsky en aan concepten en ervaringen van Tavistock 
en NTL.

•  Context meenemen. Dit principe ligt in het verlengde van werken en leren 
integreren. Het principe benadrukt verschillende contexten, bijvoorbeeld 
sociale context, fysieke context of historische context.

•  Creëren van een derde. Door ‘iets van buiten’ te introduceren in het werksys-
teem ontstaat ruimte in de activiteit waaraan mensen werken. Zij krijgen 
daarmee de gelegenheid om over hun eigen grenzen te kijken. Dit principe 
is gebaseerd op het gedachtegoed van Latour (1987) en van Dongen (1996).

•  Leren reflecteren en aandacht voor impliciete kennis. Wanneer mensen leren 
om te reflecteren op hun activiteiten, terwijl ze er mee bezig zijn, ontstaat 
de mogelijkheid tot leren (Schön, 1983). Dat kan een bruikbare methode 
zijn om impliciete kennis in beeld te krijgen over wat samenwerken is en 
hoe je dat doet en die met anderen te delen.

•  Interactie zien als basis voor veranderen. Grensoverschrijdend samenwerken 
gaat voor een belangrijk deel over interacties tussen mensen. Mensen zijn 
volgens Weick (1979) voortdurend bezig om naar gemeenschappelijkheid te 
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zoeken. Dat doen zij in interacties. Door te interveniëren op die interacties 
(sociaal of cognitief) ontstaat de mogelijkheid voor verandering.

Deze handelingsprincipes zijn gebruikt voor de inrichting van leeromgevin-
gen in de drie veldstudies. In de bevindingen, die ik in de navolgende paragra-
fen bespreek, zijn deze principes en de toepassing daarvan te herkennen.

9.1.3 Methode van onderzoek (resumé) 
Voor dit onderzoek heb ik een eigen methodologie samengesteld. Deze 
methodologie baseert zich op drie methodologische bronnen: Naturalistic 
inquiry, 4th Generation evaluation en Appreciative inquiry. De aanleiding om 
een eigen methodologie samen te stellen was drieledig. 

Aanleiding 1. Het onderzoek is gericht op de ontwikkeling van een leidraad. 
Het onderzoek is daarmee designonderzoek. Designonderzoek is doorgaans 
oplossingsgeoriënteerd. Ik was op zoek naar een op mogelijkheden georiën-
teerde methodologie, waarin verschil productief wordt gemaakt. Die metho-
dologie heeft de volgende kenmerken: 
•  Meervoudig kijken. Het onderzoek baseert zich op het sociaal constructio-

nisme. Het sociaal constructionisme gaat er vanuit dat mensen met elkaar 
de werkelijkheid sociaal construeren en betekenis geven. Het gevolg van 
deze aanpak is dat verschillende stemmen van actoren terugkomen in de 
bevindingen. Het onderzoek beoogt niet om tot een eenduidig antwoord te 
komen of aan waarheidsvinding te doen, maar wil graag de complexiteit en 
meervoudigheid van de praktijk in beeld te brengen, door met werkzame 
inzichten te komen.

•  Zoeken naar verschil als bron voor vernieuwing. De eigen methodologie is er 
op gericht om verschil positief te waarderen. Dit vraagt gerichte methodi-
sche inspanning, omdat mensen doorgaans de neiging hebben verschil weg 
te werken of te ontkennen.

•  Focus op mogelijkheden. Het onderzoek focust op mogelijkheden, in plaats 
van oplossingen voor problemen te zoeken. De problemen die mensen 
tegenkomen in samenwerken zijn slechts aanleiding om een breder, niet 
geproblematiseerd, thema te onderzoeken op mogelijkheden voor samen-
werken en veranderen.

Aanleiding 2. Het onderzoek is zélf een samenwerkingsproject. Nieuwe in- 
zichten heb ik onmiddellijk in het onderzoeksdesign opgenomen. De metho-
dologie is ‘actieonderzoek-achtig’ van aard. Dat komt tot uitdrukking in de 
volgende punten:
•  Interactieve aanpak. Alle betrokkenen zijn van invloed en van betekenis voor 

de wijze waarop het onderzoek vorm krijgt en de uitkomsten die het onder-
zoek genereert. Dit uitgangspunt komt het beste tot zijn recht wanneer alle 
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betrokkenen, ook in de ontwikkeling en de duiding van het onderzoek, een 
rol krijgen. Dat noem ik interactieve aanpak.

•  De betrokkenen leren van deelname aan het onderzoek. Het onderzoek gaat 
over leren samenwerken. Het onderzoek genereert niet alleen inzichten, 
maar maakt de betrokkenen handelingsbekwamer.

•  Generatief gebruik van inzichten. Historische inzichten worden gebruikt en 
nieuwe bruikbare inzichten worden meegenomen naar een volgende genera-
tie.

•  Systemisch onderzoeken. Waarnemingen en bevindingen staan niet op zich-
zelf, maar maken deel uit van een groter geheel. 

Aanleiding 3. Het onderzoek is abductief van aard. Dat wil zeggen: Aannames 
en ideeën die uit de praktijk voortkomen, worden in de praktijk verder onder-
zocht. Het gaat om een methodologie die moet voorzien in: 
•  Aandacht voor onbevangen waarnemen. Bij de start van het onderzoek wordt 

niets nadrukkelijk uitgesloten als mogelijke informatiebron. Onbevangen 
waarnemen is niet echt mogelijk, wel is het mogelijk met behulp van speci-
fieke methoden, zoals het maken van vette beschrijvingen, ogenschijnlijk 
onbeduidende details in beeld te krijgen. Zie voor een overzicht van metho-
den hoofdstuk 5.

•  Emergent design. Het onderzoek speelt in op een actueel en voor alle betrok-
kenen relevante en prangende kwestie.

•  Werken met aannames. In het onderzoek werk ik met aannames die terug 
voeren naar de praktijk (verkenningen, hoofdstuk 1).

Bij deze punten heb ik genoemde drie methodologische bronnen gebruikt, 
maar ik heb ze niet in de volle breedte ingezet. Zie ook hoofdstuk 5, waarin 
een toelichting is gegeven van de methodologische bronnen. Op basis van 
deze eigen methodologie heb ik achtereenvolgens drie leeromgevingen 
ontwikkeld (de veldstudies) om te onderzoeken hoe actoren kunnen leren 
samenwerken. Het ontwikkelen, begeleiden, monitoren en evalueren van 
deze leeromgevingen heeft mij onderzoeksmateriaal opgeleverd om de 
onderzoeksvragen mee te beantwoorden. In de volgende paragrafen ga ik daar 
dieper op in.

9.2		 	Wat	is	er	nodig	voor	grensoverschrijdend	
samenwerken?

Om er achter komen hoe actoren die de zorg hebben voor een veranderproces of 
innovatietraject beter kunnen leren samenwerken, heb ik een subvraag opgeno-
men die inventariseert wat er nodig is om dergelijke samenwerkingen te laten 
plaatsvinden. In de verkenning (hoofdstuk 1) wordt duidelijk dat samen-
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werken in vernieuwingsprocessen bijna altijd gaat om grensoverschrijdend 
samenwerken. Wat is er nodig om grensoverschrijdend samenwerken tot 
stand te brengen, vorm te geven en effectief te laten zijn? Uit de historische 
bureaustudie en de drie veldstudies zijn bevindingen gekomen, die deze sub-
vraag beantwoorden. Die bevindingen heb ik als volgt geclusterd:
•  Bevindingen die gaan over de definitie van grensoverschrijdend samenwerken. 

Dat zijn bevindingen die laten zien dat het nodig is dat actoren steeds 
opnieuw definiëren wat samenwerken is of kan zijn.

•  Bevindingen die gaan over ‘grensoverschrijdend samenwerken zien als vak’. Deze 
bevindingen laten zien dat grensoverschrijdend samenwerken een vak op 
zich is, waar kennis over is en dat je kunt leren. Deze bevindingen gaan 
veelal om zaken waarmee samenwerken vorm krijgt. 

•  Bevindingen die gaan over ‘grensoverschrijdend samenwerken zien als vernieu-
wingsstrategie’. Deze bevindingen gaan, evenals de vorige bevinding, over 
het vormgeven van samenwerkingen, maar lichten specifiek die zaken uit, 
die vernieuwing stimuleren. Dat zijn bevindingen die gerelateerd zijn aan de 
vraag naar het benutten van fricties en gerelateerd zijn aan de bevindingen 
die de activiteit van veranderen en innoveren betreffen.

•  Bevindingen die gaan over ‘grensoverschrijdend samenwerken zien als relatio-
neel proces’. Dat zijn bevindingen die benadrukken dat grensoverschrijdend 
samenwerken een sociale activiteit is. 

Deze bevindingen laten zien wat er nodig is voor grensoverschrijdend 
samenwerken. Dat heb ik gevisualiseerd in een model. Door definiëren wat 
grensoverschrijdend samenwerken is als uitgangspunt te nemen en de drie 
dimensies: Inhoudelijk, creatief en sociaal langs drie activiteitsassen af te 
zetten ontstaat het volgende beeld: 

De drie assen spannen een ‘ruimte’ op die nodig is voor grensoverschrijdend 
samenwerken. Het model laat zien dat het uitgangspunt de definitie is van 

samenwerken zien als vak
(inhoudelijke dimensie)

definiëren

samenwerken zien als vernieuwingsstrategie
(creatieve dimensie)

samenwerken zien als relationeel proces
(sociale dimensie)
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wat samenwerken is of kan zijn en dat de dimensies alle drie nodig zijn voor 
grensoverschrijdend samenwerken. Ik licht hieronder de elementen van het 
model één voor één toe.

9.2.1  Definiëren van wat grensoverschrijdend 
samenwerken is 

Vraagstukken die gericht zijn op vernieuwing en verandering zijn non-rou-
tine vraagstukken. De praktijk leert dat zulke vraagstukken beginnen bij 
grensoverschrijdend samenwerken. Maar wat bedoel je als je spreekt over 
grensoverschrijdend samenwerken? Met de definities die actoren hanteren 
beginnen de verwachtingen en ideeën en daarmee ook de misverstanden. 

Praktijkvoorbeeld Definiëren van samenwerken

Bureau Anker krijgt de opdracht om, naar aanleiding van de rampen in 

Enschede en Volendam, een grote gemeente te adviseren over veiligheid. 

Het gaat over de vraag hoe je kunt zorgen dat bedrijven regels gaan na-

leven. In het naleven van die regels zijn verschillende partijen betrokken, 

zoals de milieudienst, politie, brandweer en bouw & woningtoezicht. Er 

spelen verschillende belangen. Iedere partij heeft zijn eigen definitie van 

wat samenwerken is. Bouw & woningtoezicht ziet samenwerken als een 

poging van de gemeente om invloed uit te oefenen. De gemeente ziet 

samenwerken als een managementinstrument in termen van geld, tijd en 

controle. Bureau Anker ziet samenwerken als het bouwen van een relatie 

om een vraagstuk te verhelderen. De brandweer ziet samenwerken als 

een deskundigheid om zaken voor elkaar te krijgen. Niemand weet van 
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de ander wat die met samenwerken bedoelt. Iedereen heeft eigen agen-

da’s. Het project komt niet van de grond.

Het concept ‘samenwerken’ kent vele interpretaties. Wat grensoverschrijdend 
samenwerken is en hoe het eruit ziet, heeft te maken met de definities die de 
verschillende actoren er aan geven. Die definities worden mede bepaald door 
de aard van de activiteit, het vraagstuk en de context. Die kunnen voor de 
betrokken partijen verschillen. Verschillen zitten dan vooral in interpretaties 
over wat er gedaan moet worden, met wie en op welke manier. Deze studie 
laat zien dat verschillen een mogelijkheid bieden voor vernieuwing. Niette-
min is er een gemeenschappelijk vertrekpunt nodig om tot samenwerken te 
komen. Door samenwerken te zien als een complexe activiteit zijn actoren 
in staat om zo’n gemeenschappelijke vertrekpunt te vinden. Het gemeen-
schappelijke vertrekpunt is dan het zoeken naar definities en de uitwisseling 
daarvan. 
Conclusie: Samenwerken begint met de definitie van wat samenwerken kan zijn.

9.2.2  Grensoverschrijdend samenwerken zien als vak: 
Inhoudelijke dimensie

Grensoverschrijdend samenwerken is een vak. Het is een inhoudelijk kennis--
domein dat kennis vanuit de psychologie, sociologie, organisatiekunde en 
bestuurskunde samenbrengt. Daarnaast maakt het onder meer gebruik van 
specifieke disciplines, afhankelijk van de aard van de samenwerking. Wanneer 
actoren inzien en onderkennen dat grensoverschrijdend samenwerken een 
vak is waarop zij kunnen studeren, waarover zij inzichten kunnen verwerven, 
waarop zij kunnen oefenen en waarin zij kundigheid kunnen verwerven, kun-
nen zij aan de slag om dit vak te leren. 

Praktijkvoorbeeld: Grensoverschrijdend samenwerken zien als vak

Het voorbeeld betreft een opdracht van Bureau Anker (eerste veldstudie) 

over veiligheid in het openbaar vervoer. Het voorbeeld illustreert enkele 

vakinhoudelijke aspecten van grensoverschrijdend samenwerken. De ad-

viseur vertelt over inzichten die hij in zijn opdracht gebruikt. 

…“Bij zo’n opdracht om een advies te schrijven over veiligheid in het 

openbaar vervoer heb je inzicht en kennis nodig om het proces te kunnen 

faciliteren, dat nodig is om tot een advies te komen. Er zijn veel par-

tijen betrokken die verschillende opvattingen hebben over wat er veiliger 

moet, hoe dat georganiseerd moet worden, waar prioriteiten liggen, wie 

er een rol spelen en zouden moeten spelen. De vraag is beginnen we bij 

de stations of in de treinen? Kijken we naar sancties of naar preventie? Is 

het een kwestie van moraal of van ongelijkheid? Door veel verschillende 

ideeën over aanpakken te horen, de verschillende agenda’s op tafel te 
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krijgen en deze te leren begrijpen, heb ik geleerd hoe ik samen met be-

trokkenen tot nieuwe inzichten en creatieve oplossingen kan komen.”…

Vakinhoudelijke aspecten van grensoverschrijdend samenwerken die uit de 
veldstudies naar voren komen zijn: 
•  Meervoudig en integraal kijken. Het is zinvol om mensen van buiten mee 

te laten kijken. Verschillende manieren van kijken nodigen uit tot inte-
graal werken en interdisciplinair samenwerken. Maar hoe krijg je als actor 
verschillende kijkwijzen bij elkaar? Door het bouwen van netwerken en 
het organiseren van tijdelijke en dynamische werkverbanden. Grensover-
schrijdend samenwerken betekent samenwerkingsverbanden open houden, 
voortdurend op zoek blijven naar nieuwe invalshoeken en de mogelijkheid 
openhouden om nieuwe relaties aan te gaan of oude relaties te beëindigen. 
Door tijdelijke contracten te maken en te hercontracteren, ontstaat de 
mogelijkheid om een samenwerking met een onbekende persoon of op een 
onbekend terrein aan te gaan.

•  Organiseren en mobiliseren van middelen. Middelen kunnen zijn: Kennisbron-
nen, tijd, geld, commitment op verschillende niveaus en beslismacht, capaci-
teit, locatie en imago. Voorbeeld: InnovatieNetwerk (derde veldstudie) heeft 
financiële speelruimte, capaciteit in de vorm van netwerken, contacten op 
verschillende bestuurlijke niveaus en autonomie om initiatieven te nemen. 
Om grensoverschrijdend samenwerken te bevorderen, valt (als het gaat om 
middelen) te denken aan kennisuitwisseling, versterken van netwerken en 
vergroten van imago rondom de verschillende projecten.

•  Creëren van toegang en draagkracht. Hier gaat het om: De wegen binnen de 
werelden van openbaar bestuur en het bedrijfsleven kennen en weten hoe 
je bij grotere groepen draagvlak kunt creëren. Voorbeeld: Voor het project 
Agroparken (casus InnovatieNetwerk, derde veldstudie) is draagkracht bij 
boeren en burgers nodig om het project verder te brengen.

•  Genereren van initiatieven. Bij grensoverschrijdend samenwerken is snel tot 
actie komen een succesfactor. Te vaak blijven plannen en ideeën virtueel, zo-
als de plannen voor kennisuitwisseling bij Bureau Anker (eerste veldstudie).

•  Experimenteren met verschillende werkwijzen. Het gaat niet alleen om het 
erkennen van verschillende werkwijzen, maar ook om het toelaten van ver-
schillende werkwijzen, bijvoorbeeld diverse ontwikkelsporen naast elkaar la-
ten bestaan. Voorbeeld: Het project ‘Kas als energiebron’ (InnovatieNetwerk, 
derde veldstudie) werkte met twee ontwikkelsporen met elk hun eigen 
partners en allianties.

•  Aan de gang durven gaan zonder dat alles duidelijk is. Wanneer je er vanuit 
gaat dat eerst alles geregeld is, loop je de kans, dat er niets gebeurt. Vroegtij-
dig aan de slag durven gaan, gewoon beginnen, ook al zijn veel zaken niet 
duidelijk, brengt vaart in het proces. Voorbeeld: In het werken aan leer-/ad-
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viesopdrachten in Bloemenveiling Giardini (tweede veldstudie) in nieuwe 
tijdelijke interdisciplinaire samenwerkingsverbanden was het vooraf niet 
duidelijk wat het zou gaan opleveren.

•  Een eigen expertise expliciteren en in beeld brengen. Door met elkaar scherp 
te maken wat de professionele bijdrage is van alle actoren in de samenwer-
king en deze in beeld te brengen tijdens het proces, ontstaat de mogelijk-
heid tot nieuwe verbindingen. Voorbeeld: Het project ‘Nieuwe Dorpen 
 (InnovatieNetwerk, derde veldstudie): Projectleiders zien op een bepaald 
moment in dat zij hun eigen bestuurlijke kennis moeten inbrengen in het 
proces. Te lang pakken ze alleen de procesrol. 

•  Organiseren van trekkerschap. Er is in elk proces iemand nodig die de vaart 
erin houdt en het energieniveau hoog houdt. Trekkerschap moet worden 
belegd en georganiseerd. Voorbeeld: Het project ‘Kas als energiebron’ 
 (InnovatieNetwerk, derde veldstudie): Toen de trekker dacht het project 
te hebben overgedragen, maar de ’nieuwe trekker’ niet die rol nam, lag het 
project stil.

•  Gunnen. Samenwerken is een proces van geven en nemen. Bij één van de 
partijen moet dat proces beginnen. Bovendien hebben actoren speelruimte 
en tijd nodig waarin zij de balans tussen geven en nemen kunnen maken of 
herstellen en waarin onevenwichtigheid mag bestaan. De beleving op wat in 
balans is, kan immers verschillen. Verschillen laten bestaan betekent ook dat 
je elkaar iets gunt. Tegelijkertijd gaat het ook om ere wie ere toekomt; men-
sen de credits geven die zij verdienen. Ook daarin kunnen percepties verschil-
len en is er ruimte voor interpretatie nodig. Voorbeeld: Het project ‘Nieuwe 
Dorpen’ (derde veldstudie) kent vele eigenaren. Dat is mooi, omdat partijen 
het concept moeten toe-eigenen om het verder te brengen. Maar credits 
geven aan degenen die ze verdienen is voor dat toe-eigenen ook belangrijk.

•  Aandacht voor zowel interne en externe samenwerking. Bij grootschalige veran-
deringen en bij innovaties komen partijen in beeld die buiten de gebruike-
lijke blikveld van de actoren ligt. Het gaat erom dat actoren hun blik naar 
buiten richten, maar ook aandacht hebben voor interne samenwerkingen. 
Voorbeeld: Bureau Anker (eerste veldstudie) laat zien dat de interne unit-
structuur (die interdisciplinair samenwerken moet bevorderen, maar dat 
juist niet doet) effect heeft voor de wijze waarop externe samenwerkingen 
(niet of moeizaam) tot stand komen.

•  Geloof in eigen kracht en succes en dat inzetten als drager en interventie-instru-
ment voor samenwerken. De kern hiervan is dat geloof in het verander- of 
innovatieproces, gecombineerd met gebruik van kennis, ervaring en passie 
de basis is voor het succesvol verlopen van samenwerkingsprocessen. De 
projecten van InnovatieNetwerk (derde veldstudie) laten zien dat je soms 
tegen alles en iedereen in moet vasthouden aan je eigen geloof en kracht: 
Zie de beginfase van ‘Kas als energiebron’.
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Conclusie: Grensoverschrijdend samenwerken is een vak en vraagt om expertise 
van actoren, zoals integraal en procesmatig werken, organiseren van middelen, 
creëren van toegang en draagkracht, bouwen van netwerken, omgaan met verschil 
en genereren van initiatieven.

9.2.3  Grensoverschrijdend samenwerken zien als 
vernieuwingsstrategie: Creatieve dimensie

Veranderingen en innovaties zijn complexe processen waarin grensover-
schrijdend samenwerken een generator voor vernieuwing blijkt te zijn. Uit 
de veldstudies zijn inzichten naar voren gekomen die specifiek gaan over die 
vernieuwende kracht van samenwerken. Die vernieuwende kracht is dichter-
bij dan je denkt, want werken aan grensoverschrijdend samenwerken als 
zodanig blijkt al een daad van vernieuwing te zijn. Ideeën voor samenwerking 
blijken in de praktijk ideeën te zijn voor vernieuwing of verandering. Zo blijkt 
in de veldstudie bij Bureau Anker dat de adviseurs zelf komen met ideeën en 
inventieve oplossingen om samenwerking te bevorderen, die vernieuwing tot 
gevolg hebben. Zij ontwikkelen het idee van ‘guesthouse’, een ontmoetings-
plek voor het uitwisselen van kennis en ideeën en het maken van relaties met 
externe partijen. 

Anderen meenemen in een creatief proces 
Maar dan volgt de vraag: Hoe ga je om met aanzetten en ideeën voor veran-
dering of vernieuwing? Om vernieuwing of verandering door te zetten blijkt 
het nodig te zijn dat trekkers van het verandertraject hun eigen denkproces 
inbouwen. In het project Nieuwe Dorpen (veldstudie InnovatieNetwerk) gaan 
de projectleiders er vanuit dat door samenwerking aan te gaan met derden er 
vanzelf iets innovatiefs zal ontstaan. Zij merken echter dat andere partijen te-
rug gaan in hun eigen koker. Partijen doen wat ze altijd al deden, in plaats van 
de samenwerking te zien als mogelijkheid om in een experiment te stappen. 
Zelfs als je anderen meeneemt in je eigen denkproces dan nog blijft het lastig 
om met anderen samen te werken, voorbij ieders routine. Mensen, en dus ook 
stakeholders en meedenkers, zijn niet gewend om over de grenzen van hun 
routine te gaan. Ze willen wel met ideeën en voorstellen komen, maar zij zijn 
niet gewend om in een werkproces elkaars kennis en expertise mee te nemen. 
In plaats daarvan blijven ze doen wat zij altijd al deden en waar ze goed in 
zijn. Zij grijpen terug op oude routines en vertrouwde denkrichtingen. Om 
dat te doorbreken is deskundigheid op grensoverschrijdend samenwerken 
cruciaal; weten hoe je kunt zorgen dat mensen hun zekerheid gaan verlaten, 
zij zich committeren aan het vernieuwingsproces en elkaars kennis en exper-
tise gaan benutten. In plaats van onzekerheid te reduceren en op zoek te 
gaan naar overzicht en duidelijkheid, gaat het er om mensen te leren dat het 
gunstig kan zijn om onzekerheid te koesteren. Onzekerheid brengt in beeld 
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waar de kwetsbare schakels in een organiseerproces zitten. In die kwetsbare 
schakels liggen mogelijkheden tot verandering en vernieuwing die actoren 
gemakkelijk over het hoofd zien.

Praktijkvoorbeeld grensoverschrijdend samenwerken zien als vernieu-

wingsstrategie

Het voorbeeld betreft het project ‘Nieuwe Dorpen’ (InnovatieNetwerk, 

derde veldstudie). Kern van Nieuwe Dorpen is een andere manier van 

kijken naar het platteland: Wonen en bouwen zien als verrijking voor de 

groene ruimte. Deze kanteling van kijken verbinden de projectleiders 

met de problemen waar het platteland mee worstelt, zoals vergrijzing, 

economische schaarste, te kort aan woningen, wegvallen van sociale co-

hesie, wegvallen van voorzieningen, een krappe arbeidmarkt, een vraag 

naar waterberging en de vraag naar nieuwe natuur. Grensoverschrijdend 

samenwerking begint met het inventariseren van problemen en kansen 

in de groene ruimte en op het platteland samen met betrokkenen. Ver-

trekkend vanuit de filosofie van InnovatieNetwerk hebben de project-

leiders de redeneerlijn van een integrale aanpak op bovengenoemde 

vraagstukken. Door andere partijen op die vraagstukken te betrekken 

wil InnovatieNetwerk in samenwerking tot synergie en vervolgens tot 

concepten komen waarmee zij grensverleggende vernieuwing kunnen 

aanjagen.

Conclusie: Grensoverschrijdend samenwerken genereert creativiteit en inventivi-
teit, benut onzekerheid en concurrentie en leidt tot strategieën om weerstand om te 
werken naar kracht of er gewoon om heen te gaan. Maar pas op voor verkokering en 
vertrouw niet op het proces alleen. Eigen kennis en creativiteit zijn onontbeerlijk.

9.2.4  Grensoverschrijdend samenwerken zien als 
relationeel proces: Sociale dimensie

Naast een inhoudelijke en een creatieve dimensie tekent zich een sociale di-
mensie af. Actoren geven aan dat meer dan de helft van hun tijd gaat zitten in 
onderhandelen, geven van aandacht en onderhouden van relaties. De sociale 
dimensie heeft verschillende kanten.

Grensoverschrijdend samenwerken is een politiek spel waarin emoties een rol 
spelen
In grensoverschrijdend samenwerken krijgen betrokkenen te maken met 
alle aspecten die bij interacties aan de orde kunnen zijn. Emoties, belangen, 
angsten, zorgen, schaamte, gezichtverlies; al deze zaken maken deel uit van 
het proces van samenwerken. Bestaande spanningen worden vaak via de 
samenwerking uitgespeeld en onderhuidse spanningen worden zichtbaar; het 
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is opeens duidelijk dat de afdeling Logistiek van de Bloemenveiling andere 
belangen heeft dan de afdeling resource management. Er zijn verborgen 
agenda’s en onheldere machtsverhoudingen tussen partijen en in hun organi-
saties. Om zinvol in te spelen op deze politieke kant van samenwerken is het 
noodzakelijk om vertrouwen op te bouwen door afwisselend mee te bewegen 
en de confrontatie aan te gaan en langzamerhand in beeld te krijgen hoe 
iedereen aan tafel zit.

Samenwerken heeft soms eerder een symbolische dan een operationele 
functie
Naast het aandacht geven aan emotionele en politieke aspecten van samen-
werken heeft de sociale dimensie ook een symbolische functie. De symbo-
lische werking die van een samenwerking uit kan gaan, moet niet worden 
onderschat. De praktische betekenis van die symbolische werking wordt vaak 
veel later pas zichtbaar. Dat betekent dat je langdurig kan investeren in een 
samenwerking die operationeel nog niet veel opbrengt. Dan komen ook zaken 
als geduld en vertrouwen in beeld. In ‘De kas als energiebron’ leggen project-
leiders in een vroegtijdig stadium contacten met meedenkers, deskundigen en 
toekomstige spelers uit de energiewereld en het bedrijfsleven om op termijn 
het concept te vertalen naar het bredere idee ‘energiecascade’; een energieweb 
waarin de kas als energiebron een rol zou spelen in nieuw te ontwikkelen 
duurzame energienetwerken.

Wel alle partijen betrekken, maar niet allemaal tegelijkertijd
Een vraag, die in alle leeromgevingen terug komt, is: Wanneer betrek je wie? 
Dit punt hangt direct samen met het vorige punt. Een inzicht is dat je wel 
alle partijen betrekt, maar niet allemaal tegelijk. Leren samenwerken is leren 
schakelen tussen rollen; schakelen tussen zelf doen, regisseren of overlaten 
aan anderen en afwegingen maken wanneer je wel en niet anderen betrekt en 
op welk moment in het proces. Het vroegtijdig betrekken van partijen heeft 
voordelen, maar ook nadelen. Een verandering of innovatie komt doorgaans 
niet in brede discussies tot stand. Vroegtijdig betrekken van partijen heeft 
het voordeel dat je in een later stadium partijen, als je ze echt nodig hebt, al 
voor een deel gewonnen hebt. Tegelijkertijd vertraagt het proces enorm als 
veel mensen er vroegtijdig bij betrokken worden. De kas als energiebron, een 
project uit de veldstudie bij InnovatieNetwerk, laat zien dat het betrekken 
van mensen een delicaat spel is, waarbij je voor iedere fase een andere allian-
tie nodig hebt. De projectleider van het project ‘Agroparken’, ook een project 
van InnovatieNetwerk, pakt het anders aan en betrekt vanaf het allereerste 
moment de ‘hele vierhoek’ bij het project. De vierhoek is de combinatie van 
overheden, kennisinstituten, belangenorganisatie en het bedrijfsleven. Om 
verrassingen te voorkomen, is de redenering van de projectleider, is het han-
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dig om zowel de aanbod- als de vraagkant te betrekken. Later blijkt dat hij die 
hele vierhoek wel nodig heeft, maar niet alle spelers tegelijkertijd.

Hoe ver moet je gaan in de allereerste fase in het mobiliseren van partijen en 
het verbreden van het concept om in een latere fase problemen te voorkomen? 
Soms is het verstandig om in bepaalde fasen van samenwerken, om partijen 
heen te gaan die niet willen meewerken, omdat je daarmee versnelling kan 
maken in het proces. Maar verderop in het traject kun je die partijen weer 
tegen komen. Bij de ontwikkeling van ‘De kas als energiebron’ noemen de 
projectleiders het idee van de energieproducerende kas een ‘couveusekindje’ 
dat je moet koesteren en moet beschermen voor de boze buitenwereld die 
bestaat uit belangengroepen, brancheorganisaties, belemmerende regelge-
ving of bedrijven die er al dan niet belang bij hebben dat het project wordt 
gerealiseerd.
Conclusie: Grensoverschrijdend samenwerken met andere partijen is meer een 
relatie-, dan een puur zakelijk contract, waarin bestaande spanningen worden 
uitgespeeld en waarin de symbolische waarde soms groter lijkt dan de praktische 
toepassing. Het is een fragiel spel waarin het de kunst is om de juiste partijen op 
het juiste moment te betrekken.

Bovenstaande bevindingen gaan over wat er nodig is voor grensoverschrij-
dend samenwerken. Maar daarmee is nog niet de vraag beantwoord, hoe je 
deze inhoudelijke, creatieve en relationele kennis kunt aanwenden om met 
fricties om te gaan. Daarover meer in de volgende paragraaf.

9.3		 	Hoe	kunnen	fricties	bijdragen	aan	
grensoverschrijdend	samenwerken?	

De beginvraag is doorgaans: Hoe los je problemen op? In de veldstudies is die 
vraag steeds beantwoord met de opdracht: Ga op zoek naar fricties die proble-
men veroorzaken. Onderzoek de aard van die fricties en kijk of je verschillen 
waaruit fricties ontstaan, kunt zien als bron voor vernieuwing. Ga niet op 
zoek naar oplossingen, maar naar mogelijkheden. In de verschillende leerom-
gevingen heeft het werken met fricties op verschillende manieren aandacht 
gekregen. Dat licht ik hieronder toe.

9.3.1 Fricties zien als bron voor vernieuwing 
In de eerste veldstudie, de duale leeromgeving, leidt kijken naar fricties tot 
nieuwe ideeën en nieuwe energie. De duale leeromgeving wordt gemaakt 
voor adviseurs van Bureau Anker die zich bezig houden met maatschap-
pelijke vraagstukken. Kijken naar fricties resulteert in plannen voor nieuwe 
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initiatieven die een uitbreiding op de organisatie zijn (het eerder genoemde 
idee van een guesthouse). Adviseurs leren dat verschillen nieuwe wegen en 
oplossingrichtingen in beeld kunnen brengen. Daarvoor is het nodig om bij-
eenkomsten te organiseren met thema’s als: Leren omgaan met onzekerheid, 
creatieve concurrentie, sturen op verschil met behulp van procesregie, leren 
onderscheiden van verschillende rollen en leren om verschillende partijen op 
elkaar te betrekken. Hoewel deelnemers veel inzichten opdoen en met ideeën 
en plannen komen voor hoe het anders kan, maken zij de vertaalslag naar de 
praktijk niet in termen van acties. Het blijft bij plannen en voornemens. Bij 
het ontwikkelen van de leeromgeving voor Bureau Anker is het uitgangspunt 
dat er vanzelf een wisselwerking zal optreden tussen de leeromgeving en de 
dagelijkse praktijk, wanneer praktijkervaringen en casuïstiek in de leerom-
geving worden ingebracht. Die wisselwerking blijft uit. Zodra deelnemers, 
na inspirerende leersessies, in hun praktijk komen, vallen zij terug in oude 
routines waarin de energie voor verandering, die zij in de leeromgeving zo 
sterk voelen, verdwijnt als sneeuw voor de zon. Nieuwe ideeën en initiatieven 
zakken weg en moeten plaats maken voor de dagelijkse realiteit van ‘ak en bil’ 
(acquisitie en billabiliteit).

In de tweede veldstudie, de gekoppelde leeromgeving, wordt de poging, om 
de vertaalslag naar de praktijk te maken, anders ingezet. De leeromgeving die 
het opleidingsinstituut voor Giardini Bloemenveiling maakt, gaat uit van een 
drievoudige aanpak: 
•  Inbrengen casuïstiek in de leeromgeving: Praktijkvoorbeelden samen met 

deelnemers bewerken van een probleemoriëntatie naar een oriëntatie op 
mogelijkheden.

•  Werken met een ‘derde’ in de vorm leer-/adviesopdrachten in de dagelijkse 
praktijk, waarin interdisciplinair werken, integraal werken en vestigingover-
stijgend werken centraal staat.

•  Reflecteren op toepassing van inzichten uit de vorige punten in de dage-
lijkse praktijk. Met deze drieslag worden fricties en interventies helder, 
mogelijke toepassingsvormen komen in beeld en leiden in veel gevallen tot 
acties. Naderhand hebben individuele deelnemers blijvend nieuwe inzichten 
en gedrag waarmee ze in hun directe werkomgeving aan de gang gaan. Maar 
duurzame verandering in de organisatie blijft uit omdat de condities voor 
verankering er niet zijn. Deelnemers lopen aan tegen oude routines, de 
unitstructuur en onbegrip bij collega’s. Voor verankering van werken met 
verschil, als bron voor vernieuwing op organisatieniveau, is meer nodig dan 
te leren hoe het kan met de tijdelijke ondersteuning van een leeromgeving.

De derde veldstudie gaat nog een stap verder. Die casus betreft een innova-
tie-club die ‘anders kijken’ al als uitgangspunt in haar handelen heeft. Dit 
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uitgangspunt wordt versterkt in een leeromgeving die samenvalt met de 
dagelijkse praktijk. In deze leeromgeving onderzoeken projectleiders de leer-
omgeving op fricties, benadrukken zij verschil, gaat het over het betrekken 
van de context, het stimuleren van verscheidenheid en dicht op de praktijk 
blijven. Fricties zien als mogelijkheid voor samenwerken, in plaats van ze te 
zien als problemen, blijkt een bron van creativiteit en dynamiek te zijn. Een 
voorbeeld: De glastuinbouw wordt benaderd als potentiële energiebron in 
plaats van grootgebruiker van energie en een bedreiging voor het uitputten 
van fossiele brandstoffen. Het is een voorbeeld van anders kijken, waarmee 
een innovatieproces op gang wordt gebracht. 
Maar ook in deze leeromgeving blijven deelnemers worstelen met de vraag 
hoe je inzichten, om tot grensverleggende vernieuwingen te komen, kunt 
vasthouden. Deelnemers lopen aan tegen het gebrek aan middelen, gegoochel 
met rollen en een dagelijkse praktijk die kennis- en competentie-uitwisseling 
niet ondersteunt. 
Conclusie: Fricties zijn een bron van creativiteit en vernieuwing, maar het is lastig 
om ‘anders kijken naar fricties en werken met verschil’ vast te houden. Daar zijn 
zaken voor nodig als de ruimte voor experiment en eigen initiatieven, middelen 
als geld en tijd, een ondersteunende structuur, kennis over grensoverschrijdend 
samenwerken, spelen met rollen en inzicht over hoe je verankert.

9.4		 	Waar	moeten	leeromgevingen	aan	voldoen	
die	het	doel	hebben	om	samenwerken	in	
veranderprocessen	te	bevorderen?	

Deze vraag is gericht op condities en voorwaarden van leeromgevingen die 
het doel hebben om grensoverschrijdend samenwerken te bevorderen. In de 
veldstudies worden verschillende leeromgevingen besproken. Die leerom-
gevingen worden ontwikkeld aan de hand van inzichten uit de verkenning 
(hoofdstuk 1), het literatuuronderzoek naar de geschiedenis van NTL en 
Tavistock (hoofdstuk 3) en een studie naar bruikbare theoretische concepten 
(hoofdstuk 4). Elke veldstudie is apart geëvalueerd. Steeds worden bruikbare 
inzichten uit de vorige leeromgeving meegenomen naar de nieuwe leeromge-
ving. Ik noem deze werkwijze: Werken met generaties. Naderhand heb ik al 
die evaluaties op elkaar betrokken. Ik heb gekeken naar: Waar moeten leer-
omgevingen aan voldoen die leren samenwerken bij veranderen en innoveren 
tot doel hebben? Uit de vier generaties komen de volgende kenmerken.

9.4.1 Leren samenwerken in de praktijk
Hoe kun je zorgen dat je leert samenwerken in de praktijk, in plaats van 
kennis krijgen over de praktijk? Die vraag is misschien wel de meest gestelde 
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vraag voor het ontwikkelen van leeromgevingen. Ook de grondleggers van 
Tavistock en NTL, mijn ‘1e generatie’, stellen zich die vraag als zij inzien dat 
eenzijdige kennisoverdracht niet werkt. 
Als reactie op klassieke onderwijsmethoden (nulgeneratie) komen zij met het 
hier-en-nu principe als antwoord op de vraag naar integratie van leren en wer-
ken. In dit onderzoek plaats ik, in navolging van NTL en Tavistock - en verder 
terug Vygotsky en Leontyev (1978) en meer recent Wenger, Lave (1991) en 
Engeström (1994) - situationeel leren tegenover overdracht van ware kennis. 
Overdracht van ware kennis is de meest gebruikte onderwijsmethode van 
leren op scholen en universiteiten. Deze klassieke vorm is meer geschikt voor 
initiatie in een kennisdomein (wat op scholen en universiteiten gebeurt), dan 
het leren om anders te handelen in de dagelijkse praktijk (wat in het werk en 
in het ‘dagelijks leven’ gebeurt). In situationeel leren gaat het veel meer om 
sociale kennis, emotionele kennis, ervaringskennis en betekenisgeving (nodig 
voor grensoverschrijdend samenwerken). In de klassieke leeropvatting gaat 
het vooral om cognitieve kennis. 

9.4.2 Hier-en-nu principe én praktische toepassing
Het hier-en-nu principe gaat er vanuit dat mensen hun gedragsrepertoire 
en handelen meenemen in iedere activiteit. Gedrag en handelen is in het 
handelen in het hier en nu zichtbaar. Dit gedrag kan daarom ‘in het hier en 
nu’ aangepakt worden. In de hier-en-nu leeromgeving (de 1e generatie) gaan 
ontwikkelaars er van uit dat het veranderde gedrag van de deelnemers ook 
vanzelf wordt meegenomen naar hun werksituatie. Integreren van werken en 
leren is in die 1e generatie een mentale activiteit. De geschiedenis leert dat 
het hier-en-nu principe wel bruikbaar is, maar dat daarnaast ook praktische 
toepassing en inoefening noodzakelijk zijn, om in het daar en dan uit de 
voeten kunnen. Er is meer nodig dan alleen een mentale integratie van leren 
en werken. 

9.4.3 Aandacht voor duurzaam verankeren
Over de vier generaties raken ‘leren en werken’ steeds sterker met elkaar 
verweven tot een totale integratie bij de ‘geïntegreerde leeromgeving’ (4e 
generatie). Deze beweging wordt onder meer gemotiveerd door de vraag: Hoe 
kun je leerinzichten verankeren? Bevindingen uit de leeromgevingen wijzen 
uit dat oude routines nieuw gedrag en nieuwe manieren van werken verdrij-
ven, wanneer deze nieuwe manieren niet voldoende verankerd zijn. Werken 
en leren integreren vraagt niet alleen om een leeromgeving die de toepassing 
van inzichten in de praktijk mogelijk maakt, maar vraagt ook om het creëren 
van nieuwe condities die er voor zorgen dat nieuwe inzichten gaan beklijven. 
Denk daarbij aan een structuur die grensoverschrijdend samenwerken moge-
lijk maakt of een cultuur die openheid en kennisuitwisseling stimuleert.
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9.4.4  Aannames onderzoeken en vertalen naar inzichten 
en acties

Voor leren samenwerken is begrip nodig over de herkomst van problemen 
die samenwerking belemmeren en frustreren. Chris Argyris (1990) heeft 
onderzocht waar problemen in organisaties vandaan komen. Hij heeft geke-
ken wat de drijfveren zijn waaruit mensen handelen. Die drijfveren worden 
bepaald door aannames en waarden die mensen hebben over zichzelf, over 
elkaar, over de organisatie en over de taak waaraan zij werken. Hij ziet dat 
die waarden en aannames ingegeven worden en in stand worden gehouden 
door wat hij ‘defensieve routines’ noemt. Zijn theorie blijkt in de leeromge-
vingen bruikbaar: Kijken naar defensieve routines in samenwerken helpt om 
samenwerken te verbeteren. De aannames die onder die routines liggen kun-
nen omgebogen worden tot bruikbare bronnen voor samenwerken, waarmee 
defensieve routines worden doorbroken.

9.4.5  Naast integratie van leren en werken een aparte 
leeromgeving

De organisatie in de laatste veldstudie (InnovatieNetwerk) faciliteert de 
leerprocessen door leren als kernactiviteit te benaderen onder de noemer 
‘Lerende Netwerken’. Maar de leeromgeving in deze veldstudie stuit ook op 
beperkingen. Door de aard van de leeromgeving - het volledig integreren van 
leren en werk - is er geen plek meer om even naast de praktijk te gaan staan 
om aan de hand van oefeningen inzichten te verdiepen. Fricties uit de context 
halen, fileren en ontdoen van emoties en betekenis kan alleen door een tijde-
lijk isolement op te zoeken. Dat pleit voor een leeromgeving waarin werken 
en leren soms uit elkaar worden gehaald: Een mix van geïntegreerd en duaal 
leren (2e en 4e generatie).

9.4.6 Iets van buiten inbrengen in het systeem
Om te leren samenwerken is een plek nodig om te experimenteren met 
zoeken en aangaan van samenwerken en het uitproberen van ander gedrag. In 
de veldstudies hebben we gewerkt met een zogenaamde derde. Het idee van 
een derde is ontleend aan het idee van ‘thirdness’ (Van Dongen, 1996; Latour, 
1987, Hoofdstuk 4). 
Thirdness is het creëren van derde partij, activiteit of entiteit waarlangs 
beweging in een vraagstuk kan komen. In de veldstudies hebben de ‘derden’ 
verschillende verschijningen gekregen, zoals een ontmoetingsplek, een 
opdracht, of een onderzoek. Een derde in de vorm van een activiteit die leren 
en werken volledig integreert, lijkt het meest effectief voor leren samenwer-
ken. Het werkzame zit in het gegeven dat er geen sprake meer is van transfer, 
omdat leren en werken verweven zijn. 
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Praktijkvoorbeelden: Iets van buiten inbrengen in het systeem

In de eerste veldstudie is de derde een collectieve leeropdracht over de 

praktijk (het maken van een collectief handboek) om interdisciplinair sa-

menwerken in de organisatie te stimuleren. De deelnemers ontwikkelen 

een ontmoetingsplek (zij noemen het een guesthouse), waar interne en 

externe betrokkenen elkaar kunnen ontmoeten en kennis uitwisselen. Het 

begrip guesthouse genereert bij deelnemers veel energie en creativiteit 

en nieuwe ideeën om tot een andere handelingspraktijk in hun adviesop-

drachten en hun eigen organisatie te komen. Het idee lijkt veelbelovend, 

maar de adviseurs maken de vertaalslag naar de praktijk niet. 

In de tweede veldstudie bestaat de derde uit leer-/adviesopdrachten. 

Dit zijn tijdelijke interdisciplinaire samenwerkingsverbanden waarin deel-

nemers anders handelen dan zij gewend zijn. Zij doorbreken bestaande 

routines en gaan op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Zij overschrijden 

de grenzen van units en vestigingen en bekijken het vraagstuk (de advies-

opdracht) integraal. Zij onderzoeken voor welke problemen de opdracht 

die zij krijgen, de oplossing moet zijn. Het gebruik van een derde als 

verbinding of springplank is effectief en laat een mooie integratie van 

leren en werken zien. Door in te spelen op wat er werkelijk speelt en 

improviserend gebruik te maken van middelen die voor handen zijn, zoals 

kennis, tijd en ideeën, komen zij tot handelen. Leer-/adviesopdrachten 

zijn echter geen garantie voor duurzame verandering: Transfer naar de 

dagelijkse werkpraktijk blijft een aandachtspunt. Het gevaar voor terug-

glijden in oude situatie is erg groot. Op een individueel niveau is het ef-

fect wel duurzaam. Adviseurs verankeren inzichten in hun eigen handelen, 

maar lopen op tegen ontbrekende condities in de werkomgeving. 

In de derde veldstudie valt de derde samen met de leeromgeving. De 

derde is een onderzoeks-/leertraject, een gemeenschappelijke activiteit 

van de doelgroep èn van de onderzoekers. In deze veldstudie is het 

onderzoek gepositioneerd als een activiteit waarmee niet alleen inzicht 

wordt verkregen over de werkwijzen van InnovatieNetwerk, maar die ook 

ingrijpt op de werkwijzen zelf. Projectleiders hebben een actieve rol en 

worden handelingsbekwamer door inzichten toe te passen op hun eigen 

praktijk. 

9.4.7 Aandacht voor verschillende contexten
Bij samenwerken bij non-routine vragen is het van belang om aandacht te 
hebben voor de verschillende contexten die mensen omgeven. In de door mij 
gebruikte theorie van Vygotsky en Engeström is de context een essentieel 
element voor leren. Mensen leren van hun omgeving en van elkaars omge-
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ving (zones van nabije ontwikkeling). Ook Weick benadrukt de context als 
essentieel element van interacties. Hij gebruikt het woord enactment om te 
laten zien hoe mensen vanuit hun omgeving handelen, reageren en betekenis 
geven, tegelijkertijd creëren ze daarmee ook hun omgeving. “I use the word en-
actment to preserve the fact that, in organizational life people often produce part 
of the environment they face.” (Weick, 1995, p. 30). Deze noties van Vygotsky, 
Weick en Engeström heb ik meegenomen in de ontwikkeling van leerom-
gevingen. In de verschillende generaties leeromgevingen komt steeds meer 
nadruk te liggen op het verbinden van acties aan contexten en het maken van 
contextanalyses. De contextuele manier van werken maakt dat deelnemers 
hun handelen gaan inbedden in culturele, historische, maatschappelijke, eco-
nomische en fysieke, ruimtelijke en geografische contexten. 

9.4.8  Structureel inbouwen van tijd voor introspectie en 
reflexief kijken 

Mensen weten meer dan ze kunnen verwoorden. Om kennis beter in te 
zetten en anderen te laten delen in de impliciete kennis die mensen hebben, 
moet deze overdraagbaar worden gemaakt. De meeste mensen vinden dit 
erg lastig, omdat ze niet precies weten waarom ze goed presteren. Donald 
Schön, die veel samenwerkte met Chris Argyris, heeft onbewuste leerproces-
sen bestudeerd om zicht te krijgen op persoonlijke strategieën en methoden 
(Schön,1983). Via nauwkeurige observaties van gesprekken laat Schön zien 
dat overdracht van kennis tussen de regels en de woorden plaatsvindt. Door 
reflectie kan kennis die impliciet is in beeld worden gebracht. Impliciete 
kennis kan op deze wijze expliciet worden gemaakt. Activiteiten van reflectie 
zijn: De bestudering van persoonlijke strategieën en methoden met behulp 
van observaties, bijhouden van een logboekje, leren reflecteren tijdens het 
handelen en kijken naar het effect van handelen op de omgeving.

Praktijkvoorbeelden van introspectie en reflexief kijken

In de eerste veldstudie is er uitwisseling over elkaars praktijk en elkaars 

handelen, waarmee impliciete kennis in beeld komt, maar er zijn geen 

strategieën geagendeerd om impliciete kennis zichtbaar en beschikbaar 

te maken. Om hier in de tweede casus meer scherpte op te krijgen, be-

spreken we het onderwerp met deelnemers. We staan stil bij reflectie 

tijdens het handelen (reflection in action). Met behulp van logboekjes 

(reflexive journals) en reflectiegesprekken kijken we naar eigen handelen 

(introspectie) en reflecteren we op gezamenlijke ervaringen (reflexief kij-

ken). Door introspectie en reflexief kijken, krijgen deelnemers zicht op de 

impliciete kanten van het eigen en van elkaars vermogen en onvermogen. 

Een aandachtspunt is: Nog bewuster omgaan met het verschil tussen in-

trospectie (Hoe heb ik het gedaan?) en reflexiviteit (Wat is het effect van 
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mijn handelen op de omgeving?). Door deze twee vormen van reflectie 

uit elkaar te trekken, krijgt de context expliciet aandacht. De derde casus 

(geïntegreerde leeromgeving) biedt, door de veelheid aan gesprekken, 

feedbackkoppelingen en evaluaties, ruimte om nieuwe praktijkkennis te 

ontwikkelen en impliciete kennis bespreekbaar en uitwisselbaar te ma-

ken.

9.4.9  Variatie in vormen van kennisontwikkeling en 
kennisoverdracht

Nadat impliciete kennis in beeld is gekomen, helpt theoretische onderbouwing, 
vergelijk en referenties om impliciete kennis taal te geven. Dat vraagt om 
andere vormen van kennisoverdracht, bijvoorbeeld hoorcolleges, stapelen van 
theoretische kennis en oefenen in vaardigheden door middel van simulaties 
of clinics. Voor deze andere vormen van kennisoverdracht en kennisontwikke-
ling is een geïsoleerde leeromgeving soms effectiever dan een geïntegreerde 
vorm.

9.4.10 Een klimaat voor verschil 
Karl Weick laat zien (hoofdstuk 4) dat fricties producten zijn van verschil-
lende processen van betekenisgeving. De kern van zijn verhaal is dat mensen 
naar gemeenschappelijkheid zoeken. Wanneer die gemeenschappelijkheid 
niet op inhoud gevonden kan worden, moet je op een ander niveau zoeken. 
Door sociaal te interveniëren kunnen processen die op inhoud vastlopen, 
worden opengebroken en kan de onderhandeling over betekenis weer op-
nieuw plaats hebben en vice versa. Veranderingen en innovaties vragen naast 
inhoudelijke interventies ook om sociale interventies. Maar er is meer nodig. 
Bevindingen uit het onderzoek laten zien dat, wanneer je te maken krijgt 
met verschil, er niet alleen sociale interventies nodig zijn op processen die op 
inhoud vast zitten (zoals Weick zegt), maar dat er ook acties nodig zijn om 
condities te maken, een klimaat voor verschil, waarin die sociale interactie 
kan plaatsvinden. Voorbeelden van acties zijn: Het formuleren van voorlopige 
doelen, maken van tijdelijke samenwerkingsverbanden, voortdurend herfor-
muleren van het vraagstuk en hercontracteren van vervolgacties. Dit ‘klimaat 
van verschil’ maakt het mogelijk om gemeenschappelijke ontwikkeling te 
ondersteunen in een proces waar iedereen anders inzit. Zo kan werkendeweg 
ruimte komen creativiteit en innovatie. 

In het zoeken naar antwoorden op de vragen die in deze en de voorgaande 
paragrafen centraal stonden zijn naast antwoorden ook nieuwe inzichten 
opgedaan die 
•  bijdragen aan de theorie over het maken van leeromgevingen voor grens-

overschrijdend samenwerken,
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• bijdragen aan kennis over de praktijk van leren samenwerken,
• bijdragen aan de gebruikte onderzoeksmethodologie.
In de navolgende paragrafen ga ik op deze kennisbijdragen nader in. Deze 
kennisbijdragen kunnen worden gezien als een onderbouwing of een verdie-
ping bij de onderzoeksvragen.

9.5	 	Theoretische	kennisbijdrage:	Generatief	
ontwikkelen	van	leeromgevingen

De theoretische kennisbijdrage bestaat uit inzichten opgedaan door het 
beantwoorden van de onderzoeksvragen. Deze inzichten voeren terug naar 
de praktijkstudies: De bureaustudie en de drie veldstudies. De inzichten laten 
zien hoe een leeromgeving vorm kan krijgen door met generaties te werken. 
Steeds worden werkzame inzichten meegenomen naar een volgende generatie. 
Hieronder geef ik inzicht in het proces van werken met generaties. Per gene-
ratie staat schematisch weergegeven wat de kenmerken zijn van die generatie. 
Daarnaast staat aangegeven wat is meegenomen uit eerdere generaties en 
wat meegenomen kan worden of meer aandacht nodig heeft in een volgende 
generatie. Zo ontstaat een kennisbasis die bij elke nieuwe generatie groeit en 
nauwkeuriger wordt: Waar werkzame bestanddelen blijven of terugkeren en 
minder werkzame bestanddelen verdwijnen. 

9.5.1  Inzichten uit de 1e generatie: De hier-en-nu 
leeromgeving

De 1e generatie ‘de hier-en-nu leeromgeving’ is een historische bureaustudie 
en voert terug naar de ervaringen van NTL en Tavistock. Die eerste leerom-
geving is een trendbreuk met de toen heersende opvattingen van leren. Door 
aandacht te geven aan gedrag, interactie en reflectie in het hier en nu worden 
inzichten verkregen over wat dan heet ‘tussenmenselijke verhoudingen’. 
Het beeld is dat van een eiland met tijdelijke bewoners; een afgezonderde 
leeromgeving met daarin ruimte voor het individu en de groep. De groep is 
ongestructureerd en de begeleiding bestaat uit het teruggeven van observa-
ties. Waardevol van deze leeromgeving is de opvatting dat ‘theorie en praxis’ 
moeten integreren. Waardevol zijn ook de inzichten in eigen handelen en 
groepsprocessen, die deelnemers mee naar huis nemen. Daarnaast brengen 
aandacht voor de belevingswereld en confrontatie met het eigen zelfbeeld 
een nieuwe dimensie in organisatieleren. Ondanks de scherpe inzichten en 
heldere intenties blijft de vraag naar wijze waarop je een brug slaat tussen 
leren en werken onbeantwoord. In onderstaand schema staat de karakteris-
tiek beschreven van deze 1e generatie. 
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9.5.2  Inzichten uit de 2e generatie: De duale 
leeromgeving

De 2e generatie - ‘de duale leeromgeving’ - spitst zich vooral toe op de ver-
binding tussen werken en leren door het idee van pendelen. Het beeld is dat 
van een veerboot. Werkervaringen worden in de leeromgeving ingebracht en 
leerervaringen worden meegenomen naar de praktijk. Werkzame principes 
van Tavistock en NTL zijn terug te vinden, zoals het werken met het hier en 
nu als een van de principes. Het daar en dan krijgt echter ook een plek. Ook 
zelfreflectie, aandacht voor groepsdynamica en werken in kleine groepen zijn 
terug te vinden in deze generatie. Nieuw is het inzicht om te werken met een 
derde, iets van buiten het systeem dat ingebracht wordt in de leeromgeving, 
ook wordt er gesproken over een mogelijke output, wordt een structuur 
aangeboden en wordt gewerkt met een voorgeselecteerde groep. Maar ook in 
deze leeromgeving is de verbinding tussen leren en werken niet voldoende. 
Wel ontstaan er mooie momenten en scherpe inzichten door te werken met 
een derde, aandacht voor het onderzoeken van aannames en aandacht voor 
het interactieproces. Onderstaand schema laat zien wat terugvoert naar NTL 

1e generatie: Karakteristiek

•	 Integratie	theorie	en	praxis

•	 Leren	in	aparte	leeromgeving

•	 Werken	in	kleine	groepen

•	 Hier-en-nu	principe	als	werkprincipe

•	 Aandacht	voor	ervaring	en	belevingswereld

•	 Confrontatie	eigen	zelfbeeld

•	 Grondslagen	groepsdynamiek

•	 Zelfreflectie	en	wederzijdse	beïnvloeding

•	 	Aandacht	voor	tussenmenselijke	verhoudingen	en	

intragroep

•	 	Type	vraagstuk:	Organisatievernieuwing	versus	

zelfontwikkeling

•	 Werken	met	een	intake

•	 Integraal	kijken

Meenemers

•	 Werken	in	kleine	groepen

•	 	Aandacht	voor	sociale	interactie	en	groepsdynamiek

•	 Hier-en-nu	principe

•	 Aandacht	voor	ervaring	en	eigen	belevingswereld

•	 Integraal	kijken

Aandachtspunten

•  Leren en werken losgekoppeld leidt niet tot 

verandering in dagelijkse praktijk

•  Werken in ongestructureerde groepen geeft te 

weinig houvast en richting

•  Hier-en-nu als leidend werkprincipe is te beperkt 

als enig en zaligmakend principe

• Werken zonder programma geeft te weinig focus

• Begeleiding door observatie is te beperkt

•  Uitsluitend individuele ontwikkeling is een te 

eenzijdige invalshoek

•   Exclusieve focus op persoonlijkheidsvragen,  

tussenmenselijke verhoudingen en intragroep
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en Tavistock, wat nieuw is, wat werkt en wat minder goed uitpakt. Ook hier 
weer de scheiding tussen meenemers en aandachtspunten met het oog op een 
nieuwe generatie.

2e generatie: Karakteristiek

Meegenomen uit 1e generatie

•	 Integratie	theorie	en	praxis

•	 Werken	in	kleine	groepen.

•	 	Hier-en-nu	principe	als	een	van	de	mogelijke	

werkprincipes

•	 Aandacht	voor	ervaring	en	belevingswereld

•	 Confrontatie	eigen	zelfbeeld

•	 Grondslagen	groepsdynamiek

•	 Zelfreflectie	en	wederzijdse	beïnvloeding

•	 	Aandacht	voor	tussenmenselijke	verhoudingen		

en	intragroep

•	 	Type	vraagstuk:	Organisatievernieuwing	versus	

zelfontwikkeling

•	 Werken	met	een	intake

•	 Integraal	kijken

Nieuw in 2e generatie

•	 Principe	derde/in	between

•	 Inbreng	casuïstiek	over	samenwerken

•	 Aandacht	voor	vakvragen

•	 Leerprogramma	met	seminars	en	modules

•	 Open	structuur	in	programmering

•	 Aandacht	voor	specifieke	werkcontexten

•	 Duaal	leren	(pendelen	leren	en	werken)

•	 Interacties	zien	als	werkveld	voor	verandering

•	 Richtinggevende	kaders

•	 Structurering	door	werkvormen

•	 Output	definitie

•	 	Aandacht	voor	wat	verschillen	zijn	en	hoe	je		

die	kunt	gebruiken

•	 	Variatie	door	gastsprekers,	klanten,	andere	

partijen

•	 Vakinhoudelijke	kennis

•	 Meervoudig	kijken

Meenemers

•	 		Werken	met	derde/in	between

•	 Inbrengen	casuïstiek

•	 Aandacht	voor	verschil

•	 Richtinggevende	kaders	en	sturing

•	 	Aandacht	voor	vakvragen,	werkcontexten	en	

vakgerelateerde	issues

•	 Meervoudig	kijken

Aandachtspunten

• Directie is niet betrokken

•  Duaal leren (pendelen leren en werken) leidt niet 

tot daadwerkelijke verandering in de praktijk

• Doorlooptijd is te kort

• Geen condities voor toepassen inzichten
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9.5.3  Inzichten uit de 3e generatie: De gekoppelde 
leeromgeving

De 3e generatie, de ‘gekoppelde leeromgeving’ is veel gestructureerde en kent 
een veel verdergaande integratie van leren en werken, door deze met hulp-
middelen, zoals een derde, te koppelen. In de praktijkomgeving wordt een 
stuk van de leeromgeving ingebouwd en vice versa. Er is een scherpe output-
definitie, de organisatie als geheel wordt meer betrokken en het onderzoeken 
van aannames gebeurt systematisch. Het beeld is dat van een hotel; ‘logeren 
bij de ander’, in elkaars leer- en werkpraktijk rondkijken en experimenteren. 
De opbrengsten lijken veelbelovend. Toch worden mensen in oude routines 
teruggezogen. De omgeving biedt te weinig condities om daadwerkelijk een 
nieuw élan van samenwerken te verankeren. Binnen de invloedssfeer van in-
dividuen treedt zichtbaar iets nieuws in werking, maar op organisatieniveau 
lijkt alles bij het oude te blijven.
In onderstaand schema een overzicht van de karakteristiek van deze leerom-
geving.

3e generatie: Karakteristiek

Behouden inzichten uit 1e generatie

•	 Integratie	theorie	en	praxis

•	 Werken	in	kleine	groepen

•	 	Hier-en-nu	principe	als	een	van	de	mogelijke	

werkprincipes

•	 Aandacht	voor	ervaring	en	belevingswereld

•	 Confrontatie	eigen	zelfbeeld

•	 Grondslagen	groepsdynamiek

•	 Zelfreflectie	en	wederzijdse	beïnvloeding

•	 	Aandacht	voor	tussenmenselijke	verhoudingen	en	

intragroep

•	 T	ype	vraagstuk:	Organisatievernieuwing	versus	

zelfontwikkeling

•	 Werken	met	een	intake

•	 Integraal	kijken

Meegenomen uit 2e generatie

•	 Principe	derde/between

•	 Inbreng	casuïstiek	over	samenwerken

•	 Aandacht	voor	vakvragen

•	 Aandacht	voor	specifieke	werkcontexten

Meenemers

•	 Contracteren	management	in	leertraject

•	 Werken	met	advies-/leeropdrachten	als	derde

•	 Werken	met	tijdelijke	interdisciplinaire	teams

•	 Systematisch	onderzoeken	van	aannames

•	 Langere	doorlooptijd

•	 Eindbeoordeling

•	 Aandacht	voor	versterken	eigen	identiteit

•	 Betrekken	hele	organisatie

•	 Outputdefinitie	van	leeropbrengsten

Aandachtspunten

• Duurzaam transfer naar werkpraktijk

•  Condities voor toepassen inzichten nog niet 

voldoende
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9.5.4  Inzichten uit de 4e generatie: De geïntegreerde 
leeromgeving

In de vierde leeromgeving ‘de geïntegreerde leeromgeving’ wordt integratie 
van leren en werken tot het uiterste doorgevoerd, dat wil zeggen dat de leer-
omgeving als zelfstandige entiteit wordt afgeschaft en als nieuwe dimensie 
aan het dagelijkse werk wordt toegevoegd. Het is niet vanzelfsprekend om 
dat te doen. Ook hier wringt en schuurt het proces van integreren op vele 
momenten. De ‘derde’ is hier een onderzoek naar werkwijzen, waarin betrok-
kenen zelf een actieve rol vervullen. De bevindingen van deze leeromgeving 
zijn dat, naast volledige integratie, een aparte leersetting wenselijk is om toch 
af en toe te kunnen oefenen. Daarnaast is vooral veel tijd, uithoudingsvermo-
gen en aanhoudende aandacht voor ‘leren te leren’ en ‘leren van elkaar’ nodig. 
Onderstaand schema biedt naast de herkomst van de leeromgeving, die op 
sommige punten drie generaties terugvoert ook weer een opsomming van 
punten die behouden dienen te blijven en aandachtspunten voor een nieuwe 
generatie.

•	 Interacties	zien	als	werkveld	voor	verandering

•	 Richtinggevende	kaders

•	 Output	definitie

•	 	Aandacht	voor	wat	verschillen	zijn	en	hoe	je	die	

kunt	gebruiken

•	 	Variatie	door	gastsprekers,	klanten,	andere	

partijen

•	 Vakinhoudelijke	kennis

•	 Meervoudig	kijken

Nieuw in 3e generatie

•	 Contracteren	management	in	leertraject

•	 Werken	met	advies-/leer	opdrachten

•	 Werken	met	tijdelijke	interdisciplinaire	teams

•	 Systematisch	onderzoeken	van	aannames

•	 Langere	doorlooptijd

•	 Eindbeoordeling

•	 Aandacht	voor	versterken	eigen	identiteit

•	 Aanbod	basiskennis

•	 Betrekken	hele	organisatie

•	 Outputdefinitie	van	leeropbrengsten
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4e generatie: Karakteristiek

Behouden inzichten uit 1e generatie

•	 Integratie	theorie	en	praxis

•	 Werken	in	kleine	groepen

•	 	Hier-en-nu	principe	als	een	van	de	mogelijke	

werkprincipes

•	 Aandacht	voor	ervaring	en	belevingswereld

•	 Confrontatie	eigen	zelfbeeld

•	 Grondslagen	groepsdynamiek

•	 Zelfreflectie	en	wederzijdse	beïnvloeding

•	 	Aandacht	voor	tussenmenselijke	verhoudingen	en	

intragroep

•	 	Type	vraagstuk:	Organisatievernieuwing	versus	

zelfontwikkeling

•	 Werken	met	een	intake

•	 Integraal	kijken

Behouden inzichten uit 2e generatie

•	 Principe	derde/between

•	 Inbreng	casuïstiek	over	samenwerken

•	 Aandacht	voor	vakvragen

•	 Aandacht	voor	specifieke	werkcontexten

•	 Interacties	zien	als	werkveld	voor	verandering

•	 Richtinggevende	kaders

•	 Output	definitie

•	 	Aandacht	voor	wat	verschillen	zijn	en	hoe	je	die	

kunt	gebruiken

•	 	Variatie	door	gastsprekers,	klanten,	andere	

partijen

•	 Vakinhoudelijke	kennis

•	 Meervoudig	kijken

Inzichten meegenomen uit 3e generatie

•	 Contracteren	management	in	leertraject

•	 Werken	met	advies-/leeropdrachten

•	 Werken	met	tijdelijke	interdisciplinaire	teams

•	 	Leerprogramma	in	de	vorm	van	modules	of	

seminars

•	 Systematisch	onderzoeken	van	aannames

Meenemers

•	 Volledige	integratie	van	leren	en	werken

•	 Volledige	integratie	onderzoek	en	leeromgeving

•	 	Gebruik	van	4e	generatie	onderzoek	in	de	casus	

zelf

•	 Dynamische	en	wisselende	leergroep

•	 Geen	leertraject

•	 	Leren	samenwerken	‘via	de	band’:	Focus	in	

leeromgeving	niet	op	leren	samenwerken,	maar	

op	expliciteren	werkwijzen

Aandachtspunten

•  Er is geen ruimte om te oefenen met inzichten in 

aparte leerruimte

• Zicht op wat wel en niet werkt is niet helder

• Verankering blijft aandachtspunt
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De bevindingen uit de verschillende generaties, zoals hierboven omschreven 
en de inzichten die de onderzoekvragen hebben opgeleverd, heb ik uitgewerkt 
naar een leidraad voor leren samenwerken; een hulpmiddel voor de praktijk. 
Deze leidraad licht ik toe in de volgende paragraaf.

9.6		 	Kennisbijdrage	voor	de	praktijk:	Een	
leidraad	voor	leren	samenwerken

9.6.1 Van bevindingen naar leidraad
Voorgaande bevindingen hebben geleid tot de constructie van een leidraad die 
ik in deze paragraaf toelicht. Het gaat om een hulpmiddel om leren samen-
werken bij veranderen en innoveren te faciliteren. De leidraad geeft inzichten 
die helpen bij het maken van een leeromgeving. Het gaat daarbij om een 
leeromgeving, waarin gebruikers van die leeromgeving leren hoe je samen-
werking kunt zoeken, wat de essentie is van samenwerken en hoe je op die 
essentie kunt inspelen. De leidraad is gebaseerd op de empirische bestudering 
van onderstromen en mechanismen in grensoverschrijdend samenwerken. 
Daaruit zijn ontwerpprincipes gekomen die inspelen op vragen als: Hoe pak 
je een vraagstuk in samenwerken op? Wat doe je wel en wat doe je niet? Wat 
moet een begeleider in huis hebben? Hoe zorg je dat de andere spelers in 
beeld komen? Wat is het speelveld? De leidraad is bedoeld voor iedereen die 

•	 Langere	doorlooptijd

•	 Eindbeoordeling

•	 Aandacht	voor	versterken	eigen	identiteit

•	 Aanbod	basiskennis

•	 Betrekken	hele	organisatie

	 Outputdefinitie	van	leeropbrengsten

Nieuw in 4e generatie

•	 Volledige	integratie	van	leren	en	werken

•	 Volledige	integratie	onderzoek-	en	leeromgeving

•	 	Gebruik	van	4e	generatie	onderzoek	in	de	casus	

zelf

•	 Dynamische	en	wisselende	leergroep

•	 Geen	leertraject

•	 	Leren	samenwerken	‘via	de	band’:	focus	in	

leeromgeving	niet	op	leren	samenwerken	maar	op	

expliciteren	werkwijzen
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te maken heeft met het op gang brengen en ondersteunen van samenwerkings- 
processen bij vernieuwingsvraagstukken, zoals veranderaars, adviseurs, oplei-
ders en managers. De leidraad is geen handleiding, checklist of prototype voor 
leren samenwerken. De leidraad is eerder een samenhangend geheel van - op 
patroonherkenning gebaseerde - werkzame inzichten. Deze inzichten kunnen 
mogelijk uitgebouwd worden tot een kennisproduct als een handleiding of 
ontwerpmethodiek. Voor zo’n kennisproduct is echter eerst bestudering van 
de toepassing van de leidraad in de praktijk nodig. De leidraad bestaat uit 
ontwerpprincipes, ontwerpeisen en dynamieken die ik hieronder toelicht.

9.6.2 Ontwerpprincipes 
Ontwerpprincipes zijn richtlijnen die iets zeggen over de wijze waarop een 
leeromgeving ontwikkeld kan worden. De ontwerpprincipes vormen de kern 
van de leidraad. Ontwerpprincipes zijn niet voorschrijvend, maar geven 
houvast en richting en zijn gebaseerd op een dieper inzicht in wat grensover-
schrijdend samenwerken is. 

Ontwerpprincipe 1: Een groeidesign 
Een leeromgeving ontwikkelen kan het beste door voortdurend in te spelen 
op de actualiteit van het veranderproces en de samenwerkingvraagstukken. 
Dat vraagt om een groeidesign. Een groeidesign is een werkwijze die werken-
deweg tot stand komt. Die werkwijze gaat uit van datgene wat voor handen 
is (zie ook ontwerpprincipe 7) en speelt in op de dynamiek die aan de orde is. 
Een groeidesign is gebaseerd op de integratie van twee dynamische proces-
sen: Werken en leren. Hoe sterker die integratie, hoe duurzamer het effect. 
Een groeidesign heeft een leeromgeving voor ogen die in de tijd vorm krijgt. 
Ervaringen, nieuwe inzichten en ‘geleerde lessen’ zijn het materiaal voor het 
verder ontwikkelen van de leeromgeving. Hoe kun je dit ontwerpprincipe 
toepassen? Door het maken van tijdelijke werkverbanden, het formuleren 
van voorlopige aandachtspunten en gaandeweg samen met de deelnemers het 
leerproces vormgeven en van inhoud voorzien. Een voorlopige lijn uitzetten, 
is daarbij raadzaam, zolang die lijn maar dynamisch en onderhandelbaar blijft. 
De andere ontwerpprincipes vormen piketpalen voor die voorlopige lijn.
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Praktijkvoorbeeld: Groeidesign 

Het voorbeeld betreft de veldstudie InnovatieNetwerk. In de veldstudie 

is de leeromgeving in de praktijk ontwikkeld. De ‘voorlopige lijn’ was 

het ontwikkelen van een gemeenschappelijke aanpak voor het aanja-

gen van systeeminnovaties. Door het expliciteren van eigen werkwijzen 

konden projectleiders leren van eigen en elkaars praktijken. De organi-

satie kon leren door te werken aan een ‘InnovatieNetwerk-aanpak’ waar 

ook andere vergelijkbare organisaties iets aan zouden hebben. Van een 

 InnovatieNetwerk-aanpak is het niet gekomen. Er bleek sprake te zijn 

van een repertoire aan werkwijzen en rollen. Daaraan is aan de hand van 

studiebijeenkomsten en themabijeenkomsten aandacht besteed door in 

te gaan op specifieke overeenkomsten of verschillen. Gaandeweg werd 

bepaald hoe het onderzoek naar werkwijzen zich ontwikkelde en welke 

zaken daarin aandacht kregen (zie hoofdstuk 8).

Ontwerpprincipe 2: Samenwerken benaderen als modus van leren
In de leeromgevingen staat niet leren samenwerken als zodanig centraal, 
maar te komen tot betere vormen van samenwerken, door het met elkaar 
creëren van reflectieprocessen, onderzoeksprocessen en feedbackprocessen 
op verander- en innovatievraagstukken. Samenwerken is daarmee niet alleen 
het doel, maar ook het leermiddel geworden. Samenwerken is een modus 
van leren geworden. Hoe kun je dit ontwerpprincipe toepassen? Door in de 
activiteiten in de leeromgeving niet te veel op de samenwerking, maar op de 
beoogde verandering of innovatie te focussen.

Praktijkvoorbeeld: Samenwerken benaderen als modus van leren

Het voorbeeld betreft de veldstudie Giardini Bloemenveiling. Deelne-

mers krijgen een leer-/adviesopdracht die een verandering voor de vei-

lingorganisatie als geheel aangaat. Een voorbeeld van zo’n opdracht is de 

inrichting van een klantenservice. In interdisciplinaire adviesteams werken 

deelnemers aan dit vraagstuk. Disciplines komen elkaar tegen. De men-

sen van Logistiek hebben hele andere ideeën over klantenservice, dan 

Human resource-mensen. Maar ook krijgen deelnemers te maken met 

verschillende vestigingen, de klanten zelf, de directie en andere vraag-

stukken die in de veiling spelen, bijvoorbeeld vraagstukken rondom ICT 

of internationalisering. Al deze ‘ontmoetingen’ brengen nieuwe invals-

hoeken op tafel.

Ontwerpprincipe 3: Werken en leren integreren én ontkoppelen
Hoewel de leeromgeving gebaat is bij een optimale integratie tussen leren en 
werken is er ook een plek nodig voor ontkoppeling, ten behoeve van reflectie, 
decontextualisering, afstand nemen, abstraheren en oefening. De plek voor 
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ontkoppeling kan het beste verbonden worden met de derde, om de ervaring 
in die ontkoppelde situatie (een seminar bijvoorbeeld) weer terug te brengen 
bij het werk via de derde. De derde is dan ook een derde voor de processen 
van contextualiseren en de-contextualiseren, van concreet maken en abstra-
heren. Processen die nodig zijn bij leren samenwerken.

Praktijkvoorbeeld: Werken en leren integreren én ontkoppelen 

Het voorbeeld betreft de veldstudie InnovatieNetwerk, de geïntegreerde 

leeromgeving. De geïntegreerde leeromgeving laat een optimale inte-

gratie van leren en werken zien door de leeromgeving onderdeel te laten 

zijn van de werkpraktijk. De derde was hier een onderzoek naar werkwij-

zen, een activiteit in het verlengde van de dagelijkse praktijk. Wat ontbrak 

was een plek om, los van de praktijk, te oefenen en te experimenteren 

met nieuwe inzichten. Volledig te integreren én volledig los te komen van 

de praktijk zijn beide nodig.

Ontwerpprincipe 4: Analyse van samenwerkingsvraagstukken
De leeromgeving speelt in op praktijkvraagstukken door een analyse te 
maken van actoren, krachten, dynamieken of kritische momenten. Zo’n 
analyse kan gemaakt worden met behulp van het activiteitensysteemmodel 
van Engeström, maar ook andere modellen of werkvormen kunnen worden 
gebruikt. Voorbeelden daarvan zijn: Een causaal diagram, een organisatie- 
opstelling, interviewsessies, simulaties en group model building. 

Praktijkvoorbeeld: Analyse van samenwerkingsvraagstukken 

Het voorbeeld betreft Bureau Anker, adviesbureau voor maatschappelijke 

vraagstukken. Bij Bureau Anker is het voor de adviseurs een eye-opener 

om te zien dat hun unitstructuur, zowel intern als extern, grensoverschrij-

dend samenwerken in de weg staat. Zowel binnen als buiten zijn adviseurs 

niet in staat andere disciplines erbij te halen of een goede relatie te maken. 

Daardoor is er ook geen kennisuitwisseling en zijn adviseurs aangewezen 

op hun eigen expertise. Dat staat een procesaanpak in de weg. De vraag-

stukken die spelen lijken allemaal met elkaar samen te hangen. Dat wordt 

pas echt duidelijk na een inventarisatie en analyse van vraagstukken.

Ontwerpprincipe 5: Arrangeren van ontmoetingen van verschillen 
In leren samenwerken bij veranderen en innoveren is het uitgangspunt oog 
te hebben voor verschillen en de ontmoeting van verschillen. Die ontmoeting 
van verschillen noemde ik fricties. Leren samenwerken bestaat onder meer 
uit het onderzoeken en benoemen van fricties. Fricties worden vaak proble-
men, omdat mensen aannames hebben en defensieve routines ontwikkelen 
waarmee ze fricties proberen weg te werken. Wat je ziet, zijn niet de fricties 
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zelf, maar de problemen. Om fricties te kunnen benoemen moet je eerst de 
situatie onderzoeken op aannames en defensieve routines die problemen in 
stand houden. Hoe kun je dit ontwerpprincipe toepassen? Door het denken in 
verschillen te introduceren, door te laten zien hoe je handelt vanuit aannames, 
verborgen regels en defensieve routines en door oefeningen te doen om deze 
bij je zelf te onderzoeken en te benoemen en ontmoetingen te arrangeren.

Praktijkvoorbeeld: Arrangeren ontmoetingen van verschillen

Het voorbeeld betreft een casus uit de veldstudie Giardini Bloemenveiling. 

De veiling is toe aan een nieuw distributiesysteem. De opdracht gaat naar 

de afdeling Logistiek. Daar wordt jarenlang gewerkt aan (een voorstel 

voor) een nieuw hoog technologisch en geavanceerd distributiesysteem. 

Dan blijkt het nieuwe systeem niet bruikbaar te zijn. Het sluit niet aan bij 

de andere faciliteiten bij de bemensing, bij de werksystemen. Er is niet 

onderzocht wat een distributiesysteem in de ogen van belanghebben-

den (de financiële afdeling, de human resource-afdeling, de klanten of de 

klok) betekent. Als in een eerder fase ontmoetingen van verschillen waren 

gearrangeerd, was eerder op tafel gekomen dat het anders moest.

Ontwerpprincipe 6: Fricties koesteren en gebruiken
Nadat fricties benoemd zijn (en daarmee ook de defensieve routines en 
aannames zijn onderzocht en de verschillende theorieën, die mensen daarbij 
hebben en hanteren, in beeld zijn gebracht) is er ruimte gekomen om anders 
naar fricties te kijken. Je kunt ze benaderen als bron van mogelijkheden en 
creativiteit. Hoe kun je dit ontwerpprincipe toepassen? Door voortdurend op 
zoek te zijn naar mogelijkheden, verschil als bron voor vernieuwing te zien en 
door consensus uit de buurt te houden. 

Praktijkvoorbeeld: Fricties koesteren en gebruiken 

Het voorbeeld betreft Giardini Bloemenveiling. In de leeromgeving zijn 

problemen die spelen in de veiling, onderzocht op fricties. De adviseurs 

zijn daarna uitgenodigd, om anders te kijken naar fricties en deze te koes-

teren en te gebruiken. Aan het woord is een adviseur die op een positieve 

manier over fricties praat.

…”We hebben allemaal een andere kijk en dat is ook wel grappig. Er zit 

iemand van een productafdeling in, die is heel erg gericht op kwekers, 

contact met klanten en je merkt ook dat vanuit zijn rol hij iedere keer weer 

zegt van ja maar denk daar en daar aan. Dat is zijn kwekersblik, zeg maar. 

Ik ben meer analytisch. Ik zoek meer de lijn erin, eerst dit en dan dat en 

dan komen we tot eindelijk een doel en ik zoek dat er heel erg in. En dan 

hebben we nog iemand uit de HR-hoek, die zit meer op dat proces en 

werken met elkaar.”…
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Ontwerpprincipe 7: Werken met een ‘derde’ 
Leeromgevingen voor leren samenwerken zijn gebaat bij een ‘derde’ als 
springplank voor verandering of innovatie. Het gaat erom vanuit de situatie 
en de context en de vraagstukken die er spelen te komen tot een derde. Het 
bedenken van een derde is een creatief proces dat het beste in interactie met 
de betrokkenen kan gebeuren. Een derde kan het karakter hebben van een 
activiteit, een persoon, een idee of een perspectief. Hoe realiseer je een derde? 
Door te besluiten er een te maken en daar actie op te ondernemen.

Praktijkvoorbeeld: Werken met een ‘derde’ 

•  In de veldstudie Bureau Anker is de derde ‘Het guesthouse’, een nieuw 

element dat aan de organisatie wordt toegevoegd waaraan adviseurs in 

de leeromgeving werken om deze te ontwikkelen en vorm te geven. 

•  In de veldstudie Giardini Bloemenveiling bestaat de derde uit een aantal 

‘leer-/adviesopdrachten’, reële verandervraagstukken waaraan interdisci-

plinaire tijdelijke teams vestigingoverstijgend werken. 

•  In de veldstudie InnovatieNetwerk is de derde een actieonderzoek naar 

werkwijzen voor systeeminnovatie. Er is geen aparte leersetting. Het onder-

zoek wordt verweven met de dagelijkse activiteiten van de projectleiders.

Ontwerpprincipe 8: Bricoleren met voorhanden middelen
Een design is er niet om een stabiele oplossing te verwerven, maar om een 
ontwikkelingsproces levend te houden. Bricolage is het gebruiken van om-
standigheden en bronnen en mogelijkheden, het doen van de taak die zich 
voordoet of zoals Strauss (1966) het verwoordt: “The ability to make do with 
what ever is to hand. Ad hoc collaboratively robust models”. Geen restricties op 
voorhand en een proces van improvisatie en ‘re-arrangements of elements’. Of 
zoals Weick het zegt “To draw proces out of materials of life”. (Weick, 1993)  
Materialen waarmee wordt gewerkt zijn het residu van ervaringen in het 
verleden van betrokkenen, in termen van betekenisgeving, waarnemingsver-
mogen en de ruimte en bereidheid tot improviseren. Hoe pas je dit ontwerp-
principe toe? Door onzekerheid toe te laten, werkendeweg beslissingen te 
nemen en onbevangen waar te nemen.

Praktijkvoorbeeld: Bricoleren met voorhanden middelen

Het voorbeeld betreft Bureau Anker. De leeromgeving speelt in op de 

praktijkervaringen van de adviseurs. Zij brengen zelf vragen in en beden-

ken wat de dilemma’s en issues zijn die zij tegenkomen in hun praktijk. Op 

grond daarvan stellen zij thema’s vast. Voorbeelden van voorhanden mid-

delen zijn: Een unitstructuur die niet uitwerkt, adviseurs die langs elkaar 

heen werken of praktijkvoorbeelden van adviesopdrachten over wijkvei-

ligheid, discriminatievraagstukken of crimineel gedrag van jongeren.
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Ontwerpprincipe 9: Aandacht voor betrekken van contexten en proces  
begeleiden
Contexten zijn verschillende perspectieven op en uitsneden van datgene 
wat je omgeeft. Door scherp te krijgen wat verschillende contexten zijn, hoe 
die samenhangen en wie daarin sleutelfiguren zijn, lukt het beter om op die 
contexten in te spelen. Het kan gaan om politieke, fysieke, maatschappelijke, 
historische, economische, geografische of sociale contexten gerelateerd aan 
specifieke organisaties, groepen, werkvelden, disciplines of branches. Hoe kun 
je contexten betrekken? Door op te treden als procesbegeleider, te schakelen 
tussen rollen en allianties aan te gaan met andere partijen en spelers.

Praktijkvoorbeeld: Aandacht voor betrekken van contexten en proces 

begeleiden 

Het voorbeeld betreft één van de adviesopdrachten van Bureau Anker: 

‘Overlast van drugsgebruikers in een grote stad’. De casus werd inge-

bracht in de leeromgeving om een ‘procesaanpak’ en ‘aandacht voor ver-

schillende contexten’ aan de orde te laten komen. Aan het woord is één 

van de adviseurs.

…“Ik realiseerde mij wel dat ik in meerdere spagaten zit, maar ik wist niet 

wat ik er aan kon doen. Ik moest de zaak vlot trekken en tegelijkertijd 

zorgen dat anderen het heft in handen namen. Een interne beleidsmede-

werker bij de afdeling Welzijn van de gemeente, benaderde mij steeds 

als expert terwijl ik mij nu realiseer dat ik nodig was als procesbegeleider. 

Ik zie nu dat de gemeente zelf het grootste obstakel was, voor het terug-

brengen van de overlast van drugsgebruikers. Door te schakelen tussen 

rollen, allianties aan te gaan met andere partijen en spelers en het proces 

te regisseren had ik uit de spagaat kunnen komen.”…

Ontwerpprincipe 10: Leren reflecteren en elkaars kennis gebruiken
De sleutel tot succes en de bron van creativiteit is de fusie van kennis en soor-
ten kennis. Hoe kom je bij je eigen en andermans kennis? Door introspectie 
en reflexief kijken, door impliciete kennis te expliciteren en door integratie 
van vormen van kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Hoe pas je dit 
ontwerpprincipe toe? Door begrip te kweken op de termen introspectie en 
reflexiviteit, door het maken van feedbackloops, door interactieve werkvor-
men, door het maken van reflexive journals en thick descriptions. Daarnaast 
is het hele palet van werkvormen, variaties daarop, combinaties en nieuwe 
varianten daarvoor te gebruiken, van hoorcolleges tot consultatiegroepen, 
van gedachte-experimenten tot creatieve sessies.

Praktijkvoorbeeld: Leren reflecteren en elkaars kennis gebruiken

Het voorbeeld betreft Giardini Bloemenveiling. De citaten betreffen de 
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leer-/adviesopdrachten waarin aan deelnemers gevraagd werd om te re-

flecteren op toepassing van inzichten en kennis met elkaar te delen.

…”Ik zie dat het goed is om te ventileren wat je er zelf daadwerkelijk van 

vindt en te onderzoeken waar dat vandaan komt. Kijken wat dat voor 

invloed heeft op het denkpatroon van de tegenpartij, dat onderzoeken. 

Vragen stellen: Waarom doen we het eigenlijk altijd zo?”…

…”Nou één van die dingen is bijvoorbeeld, als ik nu een probleem heb of 

ergens tegen aan loop, dan heb ik nu wel zoiets, ik ga nu veel eerder dat 

delen met anderen om eruit te komen of een oplossing te vinden.”…

Ontwerpprincipe 11: Interactie zien als basis voor veranderen
Samenwerken is interactie en een potentiële bron voor vernieuwing. Door 
interactie te zien als basis voor veranderen is ook de basis van grensover-
schrijdend samenwerken gelegd. Hoe pas je dit ontwerpprincipe toe? Door 
netwerkontwikkeling, sociale vaardigheid, de dynamiek te leren kennen in sa-
menwerkingsprocessen, wilde ganzen te betrekken, fouten durven te maken 
en op het goede moment de juiste mensen te betrekken.

Praktijkvoorbeeld: Interactie zien als basis voor veranderen

Het voorbeeld betreft InnovatieNetwerk; de casus Nieuwe Dorpen. Na-

dat het gelukt is om betrokkenen uit hun ‘eigen koker’ te krijgen en zij in 

het experiment stappen, zegt de projectleider het volgende:

...”Procesmatig werken is interactie, het is interdisciplinair samenwerken 

waarbij ieder zijn eigen kennis heeft, zijn eigen deskundigheid, maar wel 

een gemeenschappelijk resultaat bereikt waar eigenlijk iedereen die er-

mee moeten werken, voelt van: Hier kan ik wat mee. Hier voel ik me ook 

eigenaar van.”…

9.6.3 Ontwerpeisen 
Naast ontwerpprincipes zijn er ook ontwerpeisen voor het ontwikkelen 
van een leeromgeving voor leren samenwerken. Ontwerpeisen betreffen de 
setting waarin mensen leren samenwerken. Deze ontwerpeisen gaan over 
het profiel van de gebruiker, zijn handelingsruimte, de samenstelling van de 
groep, de begeleiding, de middelen, de doorlooptijd, het beheer en de kwali-
teitsbewaking en de mate waarin de omgeving support biedt. Hier geef ik een 
overzicht van deze ontwerpeisen.

•  Variëteit in de groepssamenstelling 
De leeromgeving is gericht op professionals die moeten sturen op samen-
werkingen bij veranderingen of bij innovatie. Het gaat om mensen die 
te maken krijgen met situaties die zich laten typeren door ambiguïteit, 
onvoorspelbaarheid en complexiteit. In die complexiteit is het noodzakelijk 
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dat zij verbinding zoeken met andere werelden om tot nieuwe formules, 
inzichten handelingsrichtingen en ideeën te komen. Sturen op variëteit in 
de samenstelling van de gebruikersgroep, wat betreft werkveld, aanpak, 
expertise, discipline, branche rol of werkwijze, is een randvoorwaarde. De 
variëteit die een deelnemer tegen kan komen in zijn werkomgeving, komt 
hij ook tegen in de leeromgeving.

•  Definitie van ambities en referentiepunt 
In samenspraak met deelnemers stelt de begeleiding een gemeenschappelijk 
referentiepunt vast dat aansluit bij de ambities van de deelnemers. Dat kan 
zijn een voorgenomen gemeenschappelijk doel of een gemeenschappelijk 
vertrekpunt. Er kan meer dan één referentiepunt zijn. Ambities en referen-
tiepunten worden met de deelnemers gecontracteerd. Gaandeweg kunnen 
ambities en referentiepunten opnieuw worden onderhandeld en opnieuw 
gecontracteerd. 

•  Entree in de organisaties en de werkvelden 
Om werken en leren te integreren en een derde te maken, is toegang tot het 
werkveld van de deelnemers en de organisatie nodig. De bereidheid van de 
organisatie om naast entree ook ruimte, tijd en condities te bieden, draagt 
bij aan de verankering van de activiteiten waarop de samenwerking zich 
richt.

•  Heldere rol facilitator  
De facilitator heeft het overzicht en de regie op de ontwikkeling en gebruik 
van de leeromgeving. Zij doet het onderhoud en beheer en ziet toe op de 
kwaliteit. Daarnaast zorgt zij voor professionele begeleiding.

•  Eigen regie en ruimte om eigen speelveld en spelregels te definiëren  
De leeromgeving die ik hier schets, is opgebouwd uit ontwerpprincipes, ont-
werpeisen en dynamieken. Deze laten voldoende ruimte over voor de deel-
nemers om hun eigen speelveld en spelregels te definiëren door invulling 
te geven en de maat en invloed te bepalen van de hier beschreven punten. 
Eigen regie is de kern van samenwerken én leren.

•  Lerende attitude 
Apart aandachtspunt is het stimuleren van een lerende attitude. Dit gaat 
over de betrokkenheid waarmee mensen, die leren samenwerken, deelne-
men aan het leerproces. De attitude geeft aan hoe die betrokkenheid eruit 
ziet, welke status zij aan leren geven en welk belang ze eraan hechten. Uit-
gangspunt is dat deelnemers samenwerken zien als leerproces. Niet alleen 
in deze leeromgeving, maar in iedere samenwerkingsrelatie. Dat leerproces 
gaat niet alleen over hun eigen leerproces, maar ook over het leerproces van 
de groep, de organisatie en de branche. 

•  Middelen 
Voor elke activiteit zijn middelen nodig, zoals tijd, mensen, ruimte, geld en 
kennis. 
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9.6.4 Dynamieken
Wanneer mensen grensoverschrijdend samenwerken krijgen zij te maken met 
dynamieken tussen verschillende, elkaar tegensprekende of aanvullende maar 
essentiële, entiteiten. Deze dynamieken maken deel uit van het speelveld. 
Een belangrijk aspect van leren samenwerken is deze dynamieken leren ken-
nen en daarop in leren spelen. De dynamieken vragen erom dat deelnemers 
leren om voortdurend te schakelen, het een en het andere tegelijkertijd te 
doen of op de juiste momenten een voorkeur te geven. Ik vond de volgende 
dynamieken:

•  Langzaam en snel 
Om te leren samenwerken is er een dynamiek nodig tussen het opbouwen 
van vertrouwen, wat veel tijd nodig heeft, en het zorgen voor snelle resulta-
ten om de vaart erin te houden: De dynamiek van langzaam en snel. 

•  Verschil en overeenkomst 
Voldoende variëteit is een voorwaarde om verschil te kunnen maken. 
Tegelijkertijd zijn er voldoende gemeenschappelijke referenties nodig; de 
dynamiek van verschil en overeenkomst.

•  Onrust en rust 
Het is belangrijk om zowel rust als onrust in het proces te hebben. Onrust 
voor verandering en rust om veranderingen vast te houden. Dat is de dyna-
miek van rust en onrust. 

•  Open leeromgeving en scherpe sturing 
Leren samenwerken gedijt bij een dynamiek tussen een open leeromgeving 
en scherpe sturing. Dat betekent dat deelnemers de ruimte krijgen om hun 
eigen leerproces vorm te geven, maar dat er tegelijkertijd criteria worden 
gesteld, opdrachten worden gegeven, inzet wordt verlangd en aanspraak 
wordt gedaan op tijd, aandacht en specifieke kennis. 

•   Veiligheid en gevaar 
Een leeromgeving moet uitdagend, spannend zijn, ongemakkelijk voelen, je 
op scherp zetten en je adrenaline aanspreken, boosheid forceren en conflic-
ten oproepen. Tegelijkertijd is er ruimte nodig om je bloot geven, onzeker-
heid te tonen, begrip te ontvangen, te durven experimenteren en grenzen 
over te gaan. Een leeromgeving moet veilig en gevaarlijk zijn: De dynamiek 
van veiligheid en gevaar.

9.6.5 De leidraad toepassen
Hoe kun je deze leidraad, die bestaat uit ontwerpprincipes, ontwerpeisen en 
dynamieken, in leeromgevingen toepassen? Het gaat hier niet om een metho-
diek die aangeeft hoe je een groeidesign maakt en hoe je precies kunt inspelen 
op de dynamiek van veiligheid en gevaar. De principes, eisen en dynamieken 
zijn hier niet uitgewerkt tot een methodisch handboek voor leren samenwer-
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ken bij veranderen en innoveren. Veel meer laat de leidraad een richting zien 
met oriëntatiepunten, werkzame inzichten en bruikbare bestanddelen. Nog 
steeds is er ruimte om met deze leidraad te werken aan een prototype, een 
checklist of een stapsgewijze directief. Dat vraagt om nieuwe stappen, waarbij 
deze studie een opmaat is. De leidraad, zoals hier omschreven, is het product 
van een uitvoerige studie naar motieven, onderstromen en mogelijkheden om 
grensoverschrijdend te leren samenwerken. De leidraad geeft vooral inzicht in 
wat grensoverschrijdend samenwerken impliceert, hoe je daar in termen van 
leren over na kunt denken en vorm aan kunt geven en biedt perspectieven om 
er onderzoekend en experimenterend in de praktijk mee aan de gang te gaan. 

9.7		 	Methodologische	kennisbijdrage:	
Opbrengsten	van	een	eigen	methodologie

De methodologie in dit onderzoek is een combinatie van (delen van) 
bestaande concepten, zoals appreciative inquiry, naturalistic inquiry, 4th 
generation evaluation en situationele leertheorieën. Met elkaar vormen deze 
geleende delen een eigen methodologie. Ik vat de ingrediënten van deze eigen 
methodologie nog even kort samen: 
•  Het onderzoek baseert zich op de aanname ‘samenwerken zien als modus 

van leren’.
•  De theorie over waarderend onderzoeken (appreciative inquiry) is gebruikt 

om fricties te herdefiniëren van problemen naar mogelijkheden en deze te 
zien als bron voor vernieuwing. 

•  Het onderzoek grijpt terug op leertheoretische concepten van oude 
 Russische leermeesters, zoals Vygotsky en Lyontiev, die de bakermat zijn 
voor Engeströms activiteitentheorie. Engeströms model heb ik gebruikt als 
heuristiek voor leren grensoverschrijdend samen te werken. 

•  Uit naturalistic inquiry zijn concepten geleend om data te verzamelen, zoals 
het streven om zo onbevangen mogelijk waar te nemen, het schrijven van 
thick descriptions, het bijhouden van reflexive journals en het consulteren 
van een peergroup. 

•  Ik heb mij laten inspireren door Guba en Lincolns 4e generatietheorie om 
voortdurend feedbackloops te maken in interactie met deelnemers. 

De toelichting op deze theorieën en concepten staan in hoofdstuk 4 en 5. In 
deze paragraaf bespreek ik enkele nieuwe inzichten, voortgekomen uit het 
gebruik van de concepten en ik reflecteer op mijn eigen rol als onderzoeker en 
facilitator.

9.7.1 Samenwerken zien als een modus van leren
Een van de uitgangspunten waarmee het onderzoek is ingezet, is: Grensover-
schrijdend samenwerken is een modus van leren. In de leeromgevingen die 
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zijn ontwikkeld, is dit uitgangspunt versterkt door de wijze waarop leren en 
samenwerken op elkaar zijn betrokken: Het zoeken naar een steeds verdere 
integratie van die twee. Bestaande leertheorieën heb ik gebruikt als referen-
ties om dit uitgangspunt te onderbouwen. Voorbeelden van zulke leertheo-
rieën zijn: Zones van nabije ontwikkeling van Vygotsky, situationeel leren 
van Lave en communities of practice van Wenger (1998). Deze theorieën 
gaan in op de verbinding van individuen en gemeenschapsvorming. Ze gaan 
over lidmaatschap, lokaliteit, grenzen en identiteit van zowel de groep als 
het individu en de betekenis daarvan voor leren. Leren samenwerken kun je 
vanuit die referenties zien als een modus van leren. Wat bedoel ik daar precies 
mee? Bevindingen laten zien dat grensoverschrijdend samenwerken gaat 
over anders kijken, grenzen overschrijden, elkaars werelden ontmoeten, naar 
gemeenschappelijkheid zoeken en verschil benutten. Dat zijn activiteiten 
die in zichzelf een leeractiviteit zijn, wanneer ze ingebed worden in reflectie-
processen. Maar door samenwerken te zien als modus van leren kun je in díe 
activiteiten nog een stap verder maken. Grensoverschrijdend samenwerken 
gaat dan ook over experimenteren, oefenen, beproeven, fouten mogen maken 
en uitwisselen van kennis en ervaringen waardoor grensoverschrijdend 
samenwerken actief op gang wordt gebracht. En dat is hard nodig De theorie 
van Argyris over hoe je defensieve routines kunt herkennen en overwinnen 
heb ik gebruikt om te laten zien waarom grensoverschrijdend samenwerken 
niet vanzelf gaat.

9.7.2  Waarom grensoverschrijdend samenwerken niet 
vanzelf gaat

Hierboven heb ik gesteld dat ‘samenwerken zien als modus van leren’ helpt 
om grensoverschrijdend samenwerken te bevorderen. De theorie van Argyris 
(1990) laat zien waarom dat zo is. Argyris’ theorie helpt in te zien dat de pro-
blemen die mensen in samenwerken ervaren, complexer zijn dan dat ze zich 
voordoen. Het zijn namelijk niet alleen de verschillen die botsen, waar fricties 
uit ontstaan, maar ook de aannames die mensen over elkaar maken óver die 
verschillen en de defensieve routines die daaruit voortkomen. Ook die aanna-
mes en defensieve routines maken deel uit van de frictie. Kort gezegd, Argyris’ 
theorie gaat erover dat mensen op basis van aannames defensief gedrag 
ontwikkelen, als die aannames leiden tot angst, gezichtsverlies of schaamte. 

Defensief gedrag en aannames ontstaan vaak tijdens het handelen. Mensen 
zijn zich er niet van bewust. Zij hebben, wanneer je er naar vraagt, redenen 
waarom iets niet kan en komen met andere waarden en verhalen hoe het 
eigenlijk zou moeten. Dat zijn verhalen over idealen en mooie waarden. Het 
lastige van Argyris’ theorie is dat deze vaak wordt uitgelegd vanuit het ver-
schil tussen wat mensen denken en wat zij doen: ‘Practice what you preach’, 
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zoals dat zo mooi heet. De kern van Argyris’ theorie zit echter niet in dát 
verschil, maar in het verschil tussen het denken in idealen en het denken 
vanuit angst en schaamte. Dat laatste denken is vaak onbewust. Het zijn 
persoonlijke overlevingstheorieën die mensen hanteren en die afwijken van 
hun idealen. Denken en doen komen bij elkaar door de persoonlijke theorieën 
te onderzoeken, bij te stellen en aan te haken aan het denken in idealen. Maar 
er gaat een lange weg vooraf in het onderzoeken van aannames. Daarvoor is 
samenwerking nodig waarin de grenzen van dagelijkse routines worden over-
schreden en waarin een lerende attitude centraal staat, waarbij het nodig is 
om samenwerken te zien als een modus van leren. Om dat proces te verster-
ken is nog iets anders nodig: Appreciative inquiry.

9.7.3  Appreciative inquiry voor het herdefiniëren van 
fricties

In deze studie is appreciative inquiry (Cooperrider, 1987) gebruikt om op een 
andere manier naar fricties te kijken. Appreciative inquiry blijkt een krachtige 
theorie om fricties te herdefiniëren door ze niet te zien als veroorzakers van 
problemen, maar als ontmoetingen van verschil, waarmee nieuwe mogelijk-
heden in beeld komen. De theorie maakt gebruik van een cyclus van meer 
fasen. Eerst stel je vast wat de fricties zijn. Vervolgens kijk je wat je wilt 
bereiken in het samenwerkingsproces. Dan ga je op zoek naar denkbare en 
ondenkbare wegen om daar te komen. Je laat je inspireren door de fricties 
zelf. De verkenning kent geen beperkingen. Alles is denkbaar. Daarmee 
komen nieuwe mogelijkheden in beeld, die als generatoren een proces op gang 
kunnen brengen of vlot kunnen trekken. Deze nieuwe mogelijkheden hebben 
hun basis in het denken in verschillen.

De grondslag voor dit ‘verschil-denken’ ligt in het sociaal constructionisme. 
Als je er vanuit gaat dat er meer dan een werkelijkheid naast elkaar kan 
bestaan, is er ook verschil denkbaar. Je kunt kijken naar verschillen als 
bron van mogelijkheden, in plaats van ze te zien als haard van conflicten 
en problemen waarin uitgezocht moet worden wie er gelijk heeft. Verschil-
denken is betekenisgeven aan verschillen tussen denkbeelden van mensen. 
Appreciative inquiry is verschildenken op een onderzoekende waarderende 
manier. In de veldstudies werkt het gebruik van appreciative inquiry niet al-
leen als energieopwekker, maar ook als navigator voor alternatieve routes en 
generator van nieuwe ideeën. In alle veldstudies zijn daar voorbeelden in aan 
te wijzen: Het guesthouse als ontmoetingsplek en plaats voor kennisuitwisse-
ling bij Bureau Anker. De leer-/adviesopdrachten bij Bloemenveiling Giardini 
die resulteren in een nieuwe definitie van service level agreements en een 
andere benadering van wat klantenservice kan zijn. Of het project ‘Kas als 
energiebron’ van InnovatieNetwerk dat vraagstukken rondom energiegebruik, 
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milieu en ruimtegebruik in een heel ander daglicht plaatst. Dit zijn allemaal, 
voorbeelden ervan. 

Reflecterend op dit proces is de volgende vraag naar voren gekomen. Wanneer 
is een aanpak waarderend? Als je in een domein van verschil aan het werk 
bent, komt ook zo’n begrip op losse schroeven te staan. Een idee waar de 
één energie van krijgt, daar haakt de ander bij af. Mijn bevinding is dat niet 
de invulling van wat mogelijkheden zijn energie geeft, maar dat het proces 
van herdefiniëren en op zoek gaan naar mogelijkheden een ‘appreciative’ uit-
werking heeft. Het gaat er niet om een gemeenschappelijk positieve noemer 
te vinden, maar om de situatie open te breken en nieuwe wegen te vinden. 
Appreciative inquiry moet mijns inziens dan ook niet gebruikt worden als 
heilstheorie of ‘Blije Vogel’, maar het is een manier om, op een opbouwende 
onderzoekende wijze, te komen tot nieuwe kijkwijzen en inzichten. 

9.7.4  Het activiteitensysteemmodel als heuristiek voor 
leren samenwerken

In deze studie heb ik gebruik gemaakt van het activiteitensysteemmodel van 
Yrjö Engeström. Dit model lijkt een bruikbaar instrument om grensover-
schrijdend samenwerken te bevorderen. Het model is gericht op activiteit en 
interactie en heeft fundamentele aandacht voor de rol van de context. Het 
model geeft inzicht in bestaande processen aan de hand van drie primaire 
factoren waartussen activiteit tot stand komt: Actor, andere actoren en uit-
komst. De activiteit vindt plaats tussen deze factoren, maar er spelen allerlei 
andere zaken een rol die invloed hebben op de activiteit, bijvoorbeeld hoe de 
activiteit wordt uitgevoerd, wie de actor is en wie de andere actoren zijn, hoe 
zij taken hebben verdeeld, het veld waarin zij handelen of de regels die in dat 
veld geldig zijn. Het model brengt al die factoren in beeld en laat de relaties 
zien tussen die factoren. 

Het activiteitensysteemmodel kan op meer manieren worden toegepast: 
•  Als heuristiek om fricties te detecteren Als er incongruentie is in de relaties 

die het model laat zien, dan duidt dat op fricties. Engeström noemt die 
‘contradictions’. Hij zegt: “The activity-system is constantly working through 
tensions and contradictions within and between its elements. In this sense an 
activity-system is a virtual disturbance and innovation-producing machine.” 
(Engeström, 1991, p. 269). Het model brengt de fricties in beeld en laat 
zien hoe die samenhangen met de andere factoren die een rol spelen in de 
activiteit. Daarmee is het model een heuristiek (een vindmodel). 

•  Als interventie-instrument Wanneer de spelers zelf met het activiteitensys-
teemmodel werken, komen er mogelijk verschillende fricties naar boven. 
Door deze fricties te vergelijken en te bespreken ontstaat inzicht in die 



332

09

Zonder wrijving geen glans - A. van Staveren

verschillen. Bovendien ontstaat er inzicht in de onderliggende waarden en 
aannames die deze verschillen veroorzaken. Door vanuit die verschillen op 
zoek te gaan naar nieuwe wegen kan er beweging komen in een activiteit. 
Daarmee werkt het model al als interventie-instrument.

•  Als instrument voor vernieuwing Deze toepassing komt voort uit de voor-
gaande punten. Met het onderzoeken van fricties en op zoek gaan naar 
nieuwe wegen komen nieuwe mogelijkheden en denkrichtingen in beeld. 
Daarmee is het model een instrument voor vernieuwing. Ook Engeström 
stelt dat contradicties en spanningen leiden tot innovatie.

•  Als construct om leerprocessen mee op gang te brengen en te structureren. Met 
de toepassing van het activiteitensysteemmodel kunnen leerprocessen over 
werksituaties worden uitgelokt en gestructureerd. Hier komt de oorsprong 
van het model weer in beeld: De leertheorie van Vygotsky (zones van nabije 
ontwikkeling, zie hoofdstuk 4). Vygotsky stelt dat wat mensen leren sterk 
beïnvloed wordt door de sociale en culturele context waarin zij handelen en 
door anderen die in de nabije omgeving actief zijn. Het activiteitensysteem-
model brengt de actor, de context en de rol van anderen en relatie tot elkaar. 
Door naar die relaties te kijken ontstaat de mogelijkheid tot leren: Inzicht te 
krijgen in de werksituaties en te variëren en te experimenteren met andere 
werkwijzen, andere actoren en andere rollen (taakverdelingen). Vygotsky’s 
leertheorie verbindt werken en leren met elkaar.

Ik heb het model gebruikt als heuristiek; als vindmodel, om fricties te detecte-
ren. Ik heb het model verrijkt door een verbinding te maken met de theorie 
van Argyris over het onderzoeken van aannames. Fricties konden met behulp 
van Engeström en Argyris worden gevonden én onderzocht op onderliggende 
aannames. De toepassing van het model als leermodel is ook terug te vinden 
in de leeromgevingen, maar altijd in het verlengde van de eerste toepassing 
(heuristiek). Door op zoek te gaan naar fricties en deze te onderzoeken en te 
bezien in de bredere context van alle andere factoren, leren de actoren om 
over hun grenzen te kijken. Daarin blijft het accent voortdurend op de activi-
teit van samenwerken gericht. 

Hoewel het activiteitensysteemmodel bruikbaar lijkt voor vraagstukken over 
samenwerken, kleven er ook bezwaren aan het gebruik. Het model wordt door 
derden als ingewikkeld en complicerend ervaren als zij het model zelf gaan 
toepassen. Het toe-eigenen en vanzelfsprekend maken van het model kost 
veel tijd. Om het model echt te begrijpen is kennis over de totstandkoming 
van het model onontbeerlijk. Het model is tot stand gekomen via de leertheo-
rie van Vygotsky en de verdiepingsslag die Leontyev heeft gemaakt. Vygotsky 
en Leontyev geven inzicht in de wijze waarop ontwikkeling en verandering 
tot stand komen via de omgeving. Zij laten zien dat mensen een potentieel 
aan mogelijkheden hebben dat via anderen wordt aangesproken (zones van 
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nabije ontwikkeling). Op dat inzicht ontwikkelen zij een theorie die later 
door Engeström in een model wordt vertaald. Het is net teveel gevraagd van 
praktijkmensen om zich in deze theorie te verdiepen, maar het effect is dat 
het model niet gaat leven als je dat niet doet. En dat is lastig als je wel een 
interactieve aanpak voorstaat; er is altijd iemand nodig die zich verdiept heeft 
in de theorie en het model. Dat kan een begeleider of facilitator of een van de 
deelnemers zijn. Het is dan niet nodig dat alle betrokkenen zich ook in het 
model gaan verdiepen. Dat is ook niet gebeurd in de veldstudies, waarin ik 
met het model heb gewerkt.

9.7.5  Onbevangen waarnemen en het werken met 
generaties in designonderzoek

Designonderzoek naar producten, zoals huishoudelijke artikelen of auto’s, is 
gericht op verbetering door testen en aanpassen, veelal met behulp van proto-
types. Voor leeromgevingen werkt die aanpak niet. Het situationele karakter 
van leeromgevingen leent zich niet voor prototypes; elke situatie is immers 
anders. Bovendien bestaat het product leeromgeving uit componenten die 
veelal minder tastbaar zijn dan een auto of een naaimachine. Tastbaar zijn 
de fysieke omgeving en het leermateriaal, maar docentengedrag, taal, tijd en 
clusters van interacties die gefaciliteerd worden zijn minder geschikt voor het 
maken van prototypes en testen. Want hoe weet je wat de werkende bestand-
delen zijn? In deze studie heb ik mij laten inspireren door Guba & Lincolns 4e 
generatietheorie om voortdurend feedbackloops te maken met de deelnemers. 
Dat heeft goed uitgewerkt. Er zijn steeds terugkoppelingen geweest en daar 
zijn weer nieuwe acties op gekomen. Door evaluaties en interviews heb ik zo 
de werkzame bestanddelen willen achterhalen. De keuze voor de 4e generatie 
theorie leek, als methodologische bouwsteen, een werkbare keuze te zijn, 
maar leidt ook tot verwarring en tot beperkingen. Evaluaties werken goed als 
het alleen om het leerproces van betrokkenen zelf gaat. Maar om te komen 
tot werkbare inzichten met een grotere algemene geldigheid is het nodig dat 
deze inzichten de uniciteit van een specifieke situatie ontstijgen. Dit kan door 
op zoek te gaan naar patronen in bevindingen. In evaluaties met betrokkenen 
is het niet altijd even gemakkelijk om patronen boven water te krijgen. Een 
enkele situatie is vaak een te smalle basis en inclusie van betrokkenen is een 
complicerende factor. Ik heb dit opgelost door inzichten vanuit de verschil-
lende veldstudies op elkaar te betrekken.

9.7.6  Een sociaal constructionistische benadering van de 
onderzoekersrol

Met de keuze voor de methodologie wordt een keuze gemaakt voor de rol van 
de onderzoeker; mijn rol in deze studie. Methodologie gaat immers over het 
hoe van onderzoek doen. Dat hoe begint bij de werkelijkheidsopvatting van 
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de onderzoeker. Als zijn uitgangspunt is dat wat wij werkelijkheid noemen 
een product is van sociale interactie kan de onderzoeker niet meer vanaf de 
zijlijn toekijken om als neutrale en objectieve waarnemer te noteren wat die 
werkelijkheid is. Neutraliteit bestaat niet meer. In de studie staat interactie 
en een gezamenlijk proces van betekenisgeving centraal. Ik, als onderzoeker, 
doe zelf mee in dat proces. Het uitgangspunt is dat actoren in het proces van 
leren samenwerking handelingsbekwamer worden, maar ik word ook zelf, als 
actor onderzoeker, handelingsbekwamer. Tegelijkertijd heb ik wel de regie ge-
had op het onderzoek. Het begint al met de vaststelling van de onderzoeksop-
vatting (ontologie en epistemologie). Daarmee heb ik de keuze gehad om mijn 
eigen onderzoeksrol te definiëren. Toen heb ik nog de mogelijkheid gehad om 
wél langs de zijlijn te gaan staan. De keuze voor sociaal constructionisme is een 
keuze om bestaande, heldere afbakeningen van het doen van onderzoek, over-
hoop te gooien. De keuze voor sociaal constructionisme is namelijk de keuze 
voor ‘de regisseur die regisseert dat de regie ook bij anderen komt te liggen’. 
Nog los van de vraag of een werkelijkheidsopvatting eigenlijk wel een keuze is. 

Maar wat betekent dan onderzoeker zijn? Vanuit de keuze voor wat werkelijk-
heid is (meervoudigheid) en hoe je die dan kunt onderzoeken (onbevangen 
waarnemen en sociale interactie) ben ik op zoek gegaan naar signalen in de 
samenleving. Die zoektocht heb ik verkenning genoemd. Vanuit de veel-
heid van informatie die het resultaat is van gesprekken en studies, ben ik op 
zoek gegaan naar patronen, die ik vervolgens heb besproken met collega’s en 
andere onderzoekers. Die patronen hebben geleid tot een aantal uitgangs-
punten waarmee het onderzoek verder vorm kreeg. Met die uitgangspunten 
ben ik opnieuw gaan waarnemen, de literatuur ingegaan, in sociale interactie 
betekenis gemaakt, teruggekoppeld naar betrokkenen en experts. Dat heeft 
geleid tot vernieuwing en aanvulling op de uitgangspunten. Mijn rol van on-
derzoeker is om dit cyclische proces te doorlopen, te regisseren en te beheren. 
Dat heeft geleid tot de hiervoor genoemde bevindingen. Deze bevindingen 
hebben bijgedragen aan het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag, 
zoals ik in de volgende paragraaf zal verwoorden.

9.8		 	Hoe	leren	actoren	die	de	zorg	hebben	voor	
een	veranderproces	of	innovatietraject	
beter	samenwerken	en	wat	is	daar	voor	
nodig?	

9.8.1 Beantwoording van de centrale onderzoeksvraag
Dit boek is het resultaat van een onderzoek om antwoord te krijgen op de 
vraag: Hoe leren actoren, die de zorg hebben voor veranderen en innoveren, 
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samenwerken? Aanleiding zijn de verhalen van mensen en organisaties over 
hoe lastig samenwerken in vernieuwingsprocessen is. Zij geven aan dat het 
moeilijk is om de juiste mensen te vinden en als je die wel vindt dat het dan 
vaak botst, omdat er geen overeenstemming is over wat te doen en hoe dat 
te doen. Aan de hand van een aantal verkenningen in verschillende werelden, 
waaronder de zorg, de wetenschap en de kunst, wordt dit beeld bevestigd. 
Grensoverschrijdend samenwerken blijkt zich vaak te manifesteren als een 
kluwen van botsingen, wrijvingen en conflicten, door betrokkenen doorgaans 
aangeduid als ‘problemen’. Deze ‘problemen’ in grensoverschrijdend samen-
werken betreffen zowel het aangaan van samenwerken, als de samenwerking 
zelf en het verankeren van (het effect van) samenwerken. Problemen voeren 
terug op ontmoetingen van verschillen tussen mensen, in onder meer kennis, 
ervaring, achtergrond, discipline werkveld of cultuur. Ontmoetingen van 
verschillen noem ik fricties. Naast verschillen blijkt ook de context en de set-
ting een grote rol te spelen in de aard van de fricties. Uit mogelijke routes van 
onderzoek heb ik de invalshoek gekozen van leren samenwerken om op zoek 
te gaan naar mogelijkheden voor verbetering in deze samenwerkingssituaties. 
De onderzoeksvraag is onderzocht met behulp van deelvragen aan de hand 
van theorie, historische studies en veldstudies. Die studies hebben inzichten 
opgeleverd die ik in het voorgaande heb beschreven en die vanuit verschillen-
de invalshoeken bijdragen aan het antwoord op de centrale onderzoekvraag. 

Mijn antwoord op de centrale onderzoeksvraag is als volgt: Actoren in veran-
derings- en vernieuwingsprocessen kunnen leren om beter samen te werken, 
wanneer zij leren wat er nodig is voor grensoverschrijdend samenwerken, 
wanneer zij leren om fricties te zien als bron voor vernieuwing en wanneer er 
een leeromgeving wordt gemaakt die deze zaken faciliteert. Hieronder licht ik 
dit punt voor punt verder toe.

Actoren leren wat er nodig is voor grensoverschrijdend samenwerken
Grensoverschrijdend samenwerken gaat niet vanzelf. Er is een aantal zaken 
nodig, dat er in bijdraagt dat zulke samenwerkingen meer kans van slagen 
hebben. Ten eerste gaat het erom met betrokkenen te definiëren van wat 
grensoverschrijdend samenwerken is. Grensoverschrijdend samenwerken 
gaat over het opzoeken en overgaan van grenzen van je dagelijkse werkprak-
tijk en routines en verbindingen aangaan met mensen die dat ook doen of 
zouden moeten doen. Hoe ga je die verbindingen aan? Door te zoeken naar 
gemeenschappelijkheid in het sociale proces vanuit de vraag: Wat betekent 
samenwerken voor ons? Met elkaar ga je op zoek naar wat samenwerken kan 
zijn. Ik heb dat genoemd: Definiëren van wat grensoverschrijdend samenwer-
ken is. Ten tweede is het belangrijk om grensoverschrijdend samenwerken 
te zien als vak, met eigen competenties, zoals het bouwen van netwerken, 
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het kunnen omgaan met verschil, weten hoe je andere partijen kunt vinden 
en betrekken, weten hoe je verschillende ontwikkelpaden naast elkaar kunt 
laten plaats vinden. Door grensoverschrijdend samenwerken te zien als vak, 
erken je de lastigheid ervan en creëer je begrip voor anderen die er misschien 
minder goed of beter in zijn. Ten derde is het belangrijk om grensoverschrij-
dend samenwerken te zien als vernieuwingsstrategie. Dit is een creatief 
proces waarbij het gaat om het herkennen van mogelijkheden en die verder 
uitbouwen, het op elkaar betrekken van kennis en inzichten waardoor nieuwe 
perspectieven ontstaan en het durven experimenteren waarbij mislukken 
mag. Tot slot is het belangrijk om grensoverschrijdend samenwerken te zien 
als relationeel proces, waarin emoties en gevoel van betrokkenen aan de orde 
zijn en waarin status, macht en afhankelijkheid een rol spelen. Grensover-
schrijdend samenwerken heeft een emotionele, een symbolische en een poli-
tieke kant. Om hier goed mee om te gaan gaat het om zaken als elkaar dingen 
te gunnen, respect te tonen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat zaken niet 
worden toegedekt omwille van gezichtsverlies, angst of schaamte.

Actoren leren hoe zij fricties kunnen zien als bron voor vernieuwing 
Naast leren wat er nodig is, leren actoren beter grensoverschrijdend samen 
te werken, wanneer zij leren om fricties te zien als bron voor vernieuwing. 
Daarvoor is het belangrijk te begrijpen wat grenzen doen. Of het nu gaat 
om de grenzen van een afdeling, een discipline, een leeftijdscategorie, een 
werkmaatschappij, een sociale klasse, een hiërarchische laag of een cultuur; 
grenzen zijn afbakeningen die duidelijkheid, veiligheid en identiteit maken 
en waarborgen. Grenzen zorgen er voor dat de leden van een systeem of een 
gemeenschap van elkaar weten dat binnen de grenzen waarden, ideeën en 
opvattingen (referentiekaders) gedeeld worden. Grenzen sluiten uit (gevaar 
wordt buiten gehouden), maar sluiten ook in (handelingsruimte wordt beperkt). 
Het is dan ook niet gek dat wanneer je die grenzen over gaat, je anderen 
ontmoet met andere waarden en opvattingen. In grensoverschrijdend samen-
werken ontmoeten verschillen elkaar. Die ontmoetingen van verschillen, 
ofwel fricties, leiden regelmatig tot ongewenste situaties waarin betrokkenen 
tegenover elkaar komen te staan en elkaar belemmeren en frustreren. Om te 
zorgen dat samenwerken wel goed gaat, is het zinvol fricties te onderzoeken 
op aannames die betrokkenen hebben (Argyris, 1990). Die aannames kunnen 
onder meer gaan over hoe een taak moet worden gedaan, wat betrokkenen 
belangrijk vinden, wie of wat de ander is of doet, wat een opbrengst kan zijn 
of wat in de ogen van betrokkenen goed en niet goed is. Met het onderzoeken 
van aannames worden verschillen zichtbaar. 

De volgende stap is de verschillen waarderen en onderzoeken op mogelijk-
heden in plaats van op zoek te gaan naar oplossingen voor het overbruggen 
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en elimineren van verschillen. Het op zoek gaan naar mogelijkheden is 
ontleend uit appreciative inquiry (Cooperrider & Shrivastva, 1987). Hoe kun 
je verschil waarderen? Door bijvoorbeeld diverse ontwikkelpaden naast elkaar 
te laten bestaan, het proces zijn gang te laten gaan, het creëren van een derde, 
de situatie en de vraag als dynamisch te beschouwen en er van uit te gaan dat 
betekenis onderhandelbaar is. Er komen vele voorbeelden in dit boek aan de 
orde van ‘fricties zien als bron van mogelijkheden’ die je kunt gebruiken in 
een vernieuwingsproces. Een passende leeromgeving draagt daar zorg voor.

Een passende leeromgeving
Om te leren wat er nodig is voor grensoverschrijdend samenwerken en hoe 
je dat realiseert en om te leren hoe je fricties kunt zien als bron voor vernieu-
wing is een leeromgeving nodig die dat faciliteert. Zo’n leeromgeving bestaat 
uit ontwerpprincipes, ontwerpeisen en dynamieken. Ontwerpprincipes zijn 
richtlijnen die iets zeggen over de wijze waarop een leeromgeving ontwik-
keld kan worden. De ontwerpprincipes vormen de kern van de leidraad. Die 
leidraad komt neer op een groeidesign waarin een optimale integratie wordt 
gezocht tussen leren en werken. Door bijvoorbeeld een persoon, setting, idee, 
kijkwijze of aanpak van buiten, in het systeem in te brengen (een derde), kun-
nen andere manieren van kijken worden gegenereerd. Dat is nodig om fricties 
anders te zien en te gebruiken als bron voor vernieuwing. Maar ook het leren 
reflecteren op eigen en elkaars handelen, het leren van elkaars kennis, het 
inspelen op de context en het op zoek gaan naar onderliggende aannames die 
routines in stand houden maakt deel uit van de leidraad. Naast ontwerpprin-
cipes onderscheidt de leidraad ontwerpeisen. Ontwerpeisen zijn voorwaarden 
waaraan een leeromgeving voor leren samenwerken bij veranderen en inno-
veren moet voldoen. Zo moet de leeromgeving individuele ontwikkelpaden 
faciliteren, heeft de facilitator een ondersteunende rol, moet de gebruikers-
groep gevarieerd zijn, maar wel een gedeeld ambitieniveau hebben en voorziet 
de leeromgeving in manieren om organisaties en achterliggende werkvelden 
te betrekken in het leerproces. De ontwerpeisen zijn vooral gericht op een 
proactieve en vooral niet consumptieve houding van alle betrokken. Tot slot 
benoemt de leidraad dynamieken. Dat zijn bewegingen die grensoverschrij-
dend samenwerken typeren, bijvoorbeeld de dynamiek tussen rust en onrust, 
zaken die allebei nodig zijn voor leren samenwerken. Deze dynamieken 
spannen met elkaar het speelveld op waarbinnen een leeromgeving ontwik-
keld kan worden. Het gaat erom dat de ontwikkelaars en gebruikers van een 
leeromgeving leren om gebruik te maken van dynamieken.

9.8.2 Wanneer is het onderzoek klaar? 
Met het beantwoorden van de onderzoeksvraag en het benoemen van de ver-
schillende bijdragen die dit onderzoek naar leren samenwerken bij veranderen 
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en innoveren heeft opgeleverd, ben ik aan het eind gekomen van dit onder-
zoek. Het onderzoek bestond uit enkele verkenningen, een literatuurstudie, 
een historische bureaustudie waarin ik documenten heb geanalyseerd en drie 
veldstudies. Deze studies leveren met elkaar een logische samenhangend 
beeld op. Ze hebben geleid tot enkele werkzame inzichten en laten tendenties 
zien betreffende ‘leren samenwerken bij veranderen en innoveren’. Deze ten-
denties betreffen de te verwachten factoren die van invloed zijn op samenwer-
kingssituaties, de herkenbaarheid van dilemma’s, fricties en onderstromen 
en de hanteerbaarheid van de leidraad. Die leidraad maakt het mogelijk in te 
spelen op samenwerkingssituaties die zich laten typeren door complexiteit 
en een veranderlijke sociale werkelijkheid. Inzichten en tendenties geven de 
mogelijkheid voor derden om met vragen rondom samenwerken verder te 
kunnen, als praktijkbeoefenaar of als onderzoeker. De uitkomsten geven de 
mogelijkheid om met andere professionals in gesprek te gaan. Het onderzoek 
is daarmee tegemoet gekomen aan de verwachtingen rondom herkenbaarheid, 
hanteerbaarheid en plausibiliteit van de uitkomsten. 

9.9		 Nieuwe	wegen	voor	onderzoek

9.9.1 Wat is blijven liggen….
Door ontwikkelingen als globalisering, informatisering, verschuiving van 
machtscentra in de wereld en vergroting van mobiliteit worden niet alleen 
organisaties complexer, maar ook de vraagstukken waar zij mee te maken 
krijgen. De vraag naar grensoverschrijdend samenwerken lijkt met de dag 
actueler te worden. De studie laat iets zien over leren samenwerken, maar 
belicht daarmee slechts enkele aspecten van grensoverschrijdend samen-
werken. Er is nog veel werk te doen, veel praktijkervaring te delen, veel te 
onderzoeken, veel kennis uit te wisselen en veel te leren over samenwerken 
bij veranderen en innoveren. Alleen al achter een ogenschijnlijk kleine hande-
ling als ‘onbevangen waarnemen’ gaat een wereld schuil van mogelijkheden 
en betekenisgeving. Grensoverschrijdend samenwerken is een onbegrensd 
domein waaraan vele disciplines bijdragen en waarin een grote vraag naar 
kenniscreatie en kennisdeling ligt. Hieronder neem ik daar een voorschot op. 
Ik bespreek enkele nieuwe wegen van onderzoek. Deze wegen laten iets zien 
van de breedte en de diepte die de vraag naar samenwerken bij verandering of 
innovatie typeren.

Vervolgonderzoek met externe referentie
In dit onderzoek staan eigen observaties en bevindingen centraal. Een vol-
gende stap kan zijn het uitwisselen van bevindingen met externe referenties. 
Door een groep ervaren ontwikkelaars van leeromgevingen bij elkaar te zet-
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ten, kunnen ontwerpprincipes en ontwerpeisen kritisch worden doorgelicht, 
verdiept en aangevuld.

Designonderzoek om de leidraad uit te bouwen naar een methodiek
De leidraad voor leren samenwerken, zoals ik in dit hoofdstuk heb besproken, 
is slechts een aanzet voor een handleiding of methodiek die nog geschreven 
moet worden. Daarvoor is meer studie nodig om elk aspect van de leidraad te 
vertalen naar concrete stappen, afwegingen en vragen waarmee een toekom-
stige gebruiker aan de slag kan gaan. 

Onderzoek naar de toenemende vraag naar samenwerken in een complexe 
wereld
In dit onderzoek is aan maatschappelijke en globale ontwikkelingen, die 
ten grondslag liggen aan de toenemende vraag naar grensoverschrijdend 
samenwerken, niet veel aandacht gegeven. Globalisering, mobiliteit, informa-
tisering, denken over innovatie, inspelen op kenniseconomie, ontwikkelingen 
in Azië en Oost-Europa, de onbestuurbaarheid van wereldproblemen met 
betrekking tot identiteit, milieu en gezondheid brengen veel vragen met zich 
mee die gaan over grensoverschrijdend samenwerken. Een onderzoek naar 
de politiek-sociaal, maatschappelijke tendensen die de vraag naar grensover-
schrijdend samenwerken oproepen, plaatst het onderwerp in een actueel 
hedendaags perspectief. Niettemin is samenwerken ook een oud thema met 
eigentijdse betekenissen en vragen, maar ook met vragen van alle tijden 
omdat ze gaan over menselijke interactie en communicatie. Een onderzoek 
dat bovenstaande ontwikkelingen in een historisch perspectief plaatst: ‘Een 
kleine geschiedenis van samenwerken’ kan een waardevolle aanvulling zijn.

Meer expliciete kennisontwikkeling op aangaan van samenwerken 
Een samenwerking zoeken en beginnen is minstens zo moeilijk, uitdagend 
of complex als het sturen van samenwerking of er invulling aan geven. Er is 
erg weinig onderzoek gedaan over de wijze waarop je over eigen grenzen heen 
kijkt, welke methodieken je daarbij kunt gebruiken en waarom dat zo lastig is. 

Vraag naar meer inzichten rondom contexten 
In deze studie is specifiek gemaakt hoe de omgeving leidt tot verschillende 
werkwijzen. De conclusie is dat het onderscheiden van verschillende typen 
context nodig is om fricties te kunnen begrijpen en vandaar uit tot vernieu-
wing te komen. Ik heb echter niet onderzocht hoe die verschillende contexten 
op elkaar inspelen. Bijvoorbeeld: Hoe werkt de historische context in op een sa-
menwerkingsproces? Wat is de invloed van de fysieke omgeving? Hoe worden 
beroepscodes doorkruist door ontmoetingen met andersoortige culturele contex-
ten van individuen of groepen? Op dit punt valt nog veel onderzoek te doen.
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Duurzaam verankeren als activiteit van grensoverschrijdend samenwerken
In de studie is het thema verankeren verschillende malen teruggekomen als 
belemmering of vraag. Het woord ‘duurzaam’ verwijst naar de vraag, hoe 
je verworven inzichten, dynamiek en betekenissen kunt vasthouden in een 
wereld die steeds grotere complexe vraagstukken onder ogen moet zien. 
Duurzaam verankeren vraagt naar het perspectief van samenwerkingen. De 
vraag naar duurzaam verankeren is een vraag die samenhangt met de vraag 
naar opbrengst, effectiviteit en rendement en is van betekenis voor de wijze 
waarop samenwerkingen worden ingericht. Dit thema zal worden opgepakt 
in een nieuw onderzoeksproject van InnovatieNetwerk, TNO en Sioo. Ik zal 
plaats nemen in dat onderzoeksteam. Een dergelijk onderzoek plaatst boven-
staande bevindingen mogelijk in een nieuw daglicht. Leidt dat weer tot een 
nieuwe generatie leeromgeving? Wat ik er nu over kan zeggen is: Grensover-
schrijdend samenwerken, wordt vervolgd …….
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Nawoord

In dit boek is een poging gedaan meer grip en zicht te krijgen op de problema-
tiek van grensoverschrijdend samenwerken. Daarvoor heb ik de invalshoek 
van leren samenwerken gekozen. De onderzoeksvraag is geworden: Hoe 
leren actoren die de zorg hebben voor een veranderproces of innovatietraject 
beter samenwerken en wat is daar voor nodig? In de jaren dat ik aan deze 
studie heb gewerkt, leek het vraagstuk voortdurend aan te sluiten bij actuele 
vraagstukken. Iedereen die ik vertelde over mijn studie kwam met een eigen 
verhaal en met eigen voorbeelden uit de praktijk over hoe lastig samenwerken 
is. Maar ook in de historische verkenningen die ik heb gedaan, manifesteert 
de actualiteit van het vraagstuk zich nadrukkelijk. De studies van NTL en  
 Tavistock waren een antwoord op een maatschappelijke vraag en een reactie 
op de tot dan toe heersende ideeën over werken en leren. Grensoverschrij-
dend samenwerken lijkt een tijdloos vraagstuk te zijn. Dat vraagstuk heb ik 
in deze studie niet opgelost. Wel heb ik inzicht verkregen in wat grensover-
schrijdend samenwerken kan zijn en wat er voor nodig is om het te leren. Een 
belangrijk inzicht is dat grensoverschrijdend samenwerken een vak is dat zich, 
zoals het woord al zegt, uitstrekt over verschillende disciplines en werelden. 
Het gaat erom kennis, ideeën en ervaringen uit die verschillende werelden te 
verbinden. Dat kan met respect voor verschil; verschillen tussen individuen 
maar ook tussen groepen. Het idee van verschil inzetten en gebruiken is niet 
nieuw. Ook het inspelen op mogelijkheden, inspelen op contexten, situatio-
neel leren en generatief gebruikmaken van ervaringen en inzichten zijn niet 
nieuw. In deze studie heb ik geprobeerd om al deze zaken te combineren om 
met een werkzaam verhaal te eindigen over leren samenwerken. Dat verhaal 
heeft een neerslag gekregen in een leidraad. Er is nog veel studie nodig om 
alle aspecten van grensoverschrijdend samenwerken verder uit te diepen. 
Maar ik hoop dat deze studie bij kan dragen aan nieuwe verhalen over hoe 
inspirerend, vernieuwend en rijk grensoverschrijdend samenwerken kan zijn, 
in plaats van de gebruikelijke verhalen over de lastigheid ervan. 

Nawoord
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How can professionals in change and innovation learn to collaborate 
and what kind of learning environment do they need?

The PHD study Friction as opportunity for change is about interdisciplinary 
collaboration in processes of change and innovation. The central question in 
this study is How can professionals in change and innovation learn to collaborate 
and what kind of learning environment do they need? The reasons for conducting 
the study were based on complaints regarding interdisciplinary collaboration 
by people and organizations, especially when they had to deal with rather new 
and unknown fields and areas of expertise.  People in these situations told 
me how hard it is to find the right people to collaborate with and, even if they 
found them, how difficult it was to work together. Frictions arose regarding 
what to do and how to do it. I started with some explorations in the field, 
covering different worlds of production, such as the art world, the medi-
cal world and the scientific world, to find out what was going on. I find that 
interdisciplinary collaboration usually ends up in a muddle of conflicts and 
problems. Moreover, I found that these ‘problems’ in most cases were based 
on encountering differences in natures of expertise, types of knowledge, pro-
fessional backgrounds, experiences, disciplines or cultures. These encounters 
of differences I called frictions. Finally I found that the context and the setting 
in which these encounters took place had a major impact on the nature and 
appearance of frictions. 

The explorative study was followed by literature study, desk research, histori-
cal studies and case studies. These studies led to the following answer regard-
ing the central question. Professionals in processes of change and innovation learn 
to collaborate in a better way when they learn what is needed for interdisciplinary 
collaboration; when they learn to approach frictions as opportunity for change; and 
when this learning is facilitated by a suitable learning environment. 
I will explain the different parts of this answer in more detail below.
  
Learning what is needed for interdisciplinary collaboration 
What is needed for interdisciplinary collaboration? First it is necessary to 
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define, together with the stakeholders, what interdisciplinary collaboration 
is about. In interdisciplinary collaboration we cross the borders of our daily 
working routines, our fields of work: we meet people of other worlds who 
have different minds. Interdisciplinary collaboration implies forming new 
relations with people from these other worlds. How does one do that? The 
answer is: by searching for a sense of community in social interaction. How 
can we do that? By asking the question: what do we mean by interdisciplinary 
collaboration? ‘Defining what is interdisciplinary collaboration’ is the first step 
in learning it. Second, we need to approach interdisciplinary collaboration 
as a profession. This profession is characterized by specific competences like 
building new networks, dealing with differences, knowing how to find other 
parties, knowing how to make these parties committed and knowing how to 
work with parallel developing trajectories. This is the context dimension of 
interdisciplinary collaboration. Third, we need to approach interdisciplinary 
collaboration as a strategy for renewing; a creative process that is all about the 
recognition of opportunities and working them out, the exchange of know-
ledge and experience, and the courage to experiment and risk failure. This is 
the creative dimension of interdisciplinary collaboration. Finally we need to 
approach interdisciplinary collaboration as a relational process in which emo-
tions and feeling of stakeholders are part of the process, and in which status, 
power and dependency play an important role. Therefore we require skills e.g. 
dealing with respect and ensuring open and transparent communication to 
avoid embarrassment and shame. This is the social dimension of interdiscipli-
nary collaboration. 

Learning how to see frictions as opportunity for change
People will benefit from their interdisciplinary collaboration when they 
learn to see frictions as opportunity for change. To learn how to do that, we 

Friction as an opportunity for change

collaboration as a profession
(content dimension)

definition

collaboration as a strategy for renewing
(creative dimension)

collaboration as a relational process
(social dimension)
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first need to focus on the characteristics of interdisciplinary collaboration. 
Interdisciplinary collaboration is about crossing borders. To learn how to 
cross borders we need to understand what borders do. Borders are every-
where: around the organization or department within which we are working, 
around our society, around our social class or culture. Borders are statements 
and guidelines that give us clearance, safety and identity. Borders make it 
possible for us to find other members of the same community who share the 
same ideas, values and frames of reference. Borders keep the danger out but 
lock us in at the same time. When we cross the borders of our community, we 
meet people who are members of other communities with different frames 
of reference and different values. In interdisciplinary collaborations these 
differences are encountered. These encounters I call frictions. Frictions often 
lead to inconvenient situations and clashes between people when they (have 
to) work together. We learned from Argyris (1990) that we need to research 
our assumptions and defensive routines to make clear what the differences 
exactly are that lead to frictions. Next step is to appreciate the differences 
and to search for opportunities to exploit them instead of trying to elimi-
nate them. This appreciative part of the approach derives from appreciative 
inquiry (Cooperrider & Shrivastva. 1987). How can we learn to see frictions 
as opportunity for change? We can search for opportunities and exploit them 
by developing a multiple approach, learn to trust the process and the people, 
creating thirdness, treat the situation as a dynamic situation and realize that 
meaning is negotiable.

A suitable learning environment
For all the learning that is described above a suitable learning environment is 
required. The PhD study provides a guideline for interdisciplinary collabora-
tions, consisting of design principles, design requirements and dynamics. This 
guideline is not a manual or checklist. It provides insight into motives and 
underlying principles of interdisciplinary collaboration and provides perspec-
tives and workable suggestions regarding what interdisciplinary collaboration 
is, how you can think about it and how you can deal with it. 

Methodology and reflection
The methodology used in this study is a combination of parts of existing con-
cepts such as Appreciative inquiry, Naturalistic inquiry, Fourth generation 
evaluation and Situational learning theories. I constructed my own method-
ology based on these concepts. This methodology consists of the following 
elements.

Interdisciplinary collaboration as mode of learning
The assumption ‘interdisciplinary collaboration is a mode of learning’ was 
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a starting point of the study. Existing theories on learning were used as 
a reference for this assumption e.g. the theory of zones of approximate 
 development by Vygotsky (1978), situational learning theories by Lave 
(1988) or the theory of communities of practice by Wenger (1998). These 
theories highlight the connections between individual and community. They 
 emphasize membership, context, borders and identity as leading principles 
for learning. Interdisciplinary collaboration as a mode of learning makes 
use of these principles by multiple viewing, crossing borders, encountering 
 differences, searching for a sense of community and approaching frictions 
as an opportunity for change. These are activities that work out as learning 
experiences when carefully reflected by the actors.

Researching assumptions and defensive routines
Argyris’ theory on the defensive routines helps us to understand why col-
laboration and especially interdisciplinary collaboration is so complex. It 
is not only the differences that clash and that produce frictions, moreover 
the assumptions that people make about each other regarding these differ-
ences, and the defensive routines they develop, are also part of the friction. 
In short, Argyris states that people develop defensive behaviour as a result 
of the assumptions people have regarding specific situations or other people. 
This defensive behaviour is produced by embarrassment, shame and anxiety 
(Argyris, 1990).

Thinking in differences and using appreciative inquiry to redefine frictions 
In this study, appreciative inquiry (Cooperrider & Shrivastva, 1987) is used 
to approach frictions in a positive way. Appreciative inquiry turns out to be 
a powerful theory to redefine frictions by not approaching them as a cause 
of problems, but approaching them as encounters of differences in which 
opportunities for change occur. I used references like Weick, Latour and Van 
Dongen. (Weick, 1979; Latour, 1987; Van Dongen, 1996) to make clear what 
I mean by the encounter of differences and how to use them. The basis of 
thinking in differences lies in social constructionism. Social constructionism 
is a school of thought that implies a multiple view of reality and consequently 
the existence and encounter of differences. When we treat the encounter of 
differences (frictions) as opportunities for change, we no longer need to get 
rid of them. Thinking in differences is sensemaking in interaction between 
people of different worlds. 

The activity system as heuristic for learning to collaborate 
In this study I used the activity system model by Yrjö Engeström (1978). This 
model seems to be a useful tool to make interdisciplinary collaboration more 
effective. The model pays attention to activity and interaction and emphasizes 

Friction as an opportunity for change
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the role of context. The model shows how activity takes place by means of 
three key elements: the actor, stakeholders and outcome. However, there are 
intermediate artefacts that are of importance in the way the activity takes 
place, how labour is divided, what concepts are used, and how the setting is 
organized, including the rules and underlying assumptions that are part of it. 
The model shows the connections between all those elements.

Use tacit knowledge and reflection
When people learn to reflect on their collaborating activities while they are 
doing it (reflection on action in action) people learn what the implicit and 
internal dynamics of interdisciplinary collaboration are. This refers to the 
theory of Schön: ‘The reflective practitioner’ (1983).

See interaction as a basis for change 
Interdisciplinary collaboration is here defined as making sense in interaction 
between people. People are, as Weick states, constantly working on com-
munity sense by means of interaction (Weick, 1979). By intervening in these 
interactions (either social or cognitive) opportunity for change occurs.

Doing design research by using generations
This study was inspired by Guba & Lincoln’s fourth generation evaluation 
theory (1989); by making feedback loops in each learning environment I was 
able to take learned lessons to each next generation.

Implications of social constructionism for the role of researcher
In making the choice for a methodology, the role of the researcher is also 
defined since methodology is about the ‘how to’ of doing research. This ‘how 
to’ starts with the assumption of the researcher about what reality is and how 
it can be researched (ontology and epistemology).  If the researcher believes 
that reality is the result of social interaction, like I did, the activity of research 
itself is also socially interacted. This means that the researcher is included in 
the research itself. There is no more objectivity anymore. 
In the study all actors were part of this social interaction process in which 
sense and meaning were constructed in interaction. Moreover, the actors be-
came learners, including myself as one of them, since the activity of research 
improved their professional way of acting. The issue of methodology is even 
more complex: the choice of the methodology, epistemology and ontology is 
directed by the researcher who is directed to delegate the role of directions to 
all other actors. 

New knowledge perspectives
The theoretical contributions of this study show how a learning environment 
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can be developed by using generations. The study describes four generations 
of learning which I will explain below.  

The here-and-now learning environment
The First generation I called ‘here-and-now learning environment’. This 
learning environment is based on a desktop study on the experiences of the 
National Training Labs and the Tavistock Institute of Human Relations in 
the ’40s and ‘50s of the twentieth century. This learning environment was a 
paradigm shift with the common, mainly cognitive approach to learning at 
that time. The idea of the learning environment was: by paying attention to 
behaviour, interaction and reflection in the here-and-now, participants learn 
about human relations and their own role in it. New in this learning environ-
ment was the integration of learning and working, the focus on so called ‘ex-
periential learning’ and the confrontation with the self. Despite the valuable 
insights and knowledge that came out of the experiences with this learning 
environment, the question how to make the transfer between learning and 
working remained. 

The dual learning environment 
The second generation is the dual learning environment. The site in this case 
study was a consultancy firm on societal issues like security, multicultural 
integration, homelessness etc. The focus of the dual learning environment 
was the connection between learning and working. The idea was: when people 
bring their experiences from work into the learning program and take the 
learning experiences back to work, a connection between the two will be 
the result. Working principles from Tavistock and NTL taken from the first 
generation were introduced in the dual learning environment, e.g. the prin-
ciple of here-and-now, self-reflection and working in small groups. However, 
the there-and-then was also paid attention to. New in this second learning 
environment was working with thirdness; bringing something from out of the 
system into the learning environment, definition of output and a framework 
for learning. However, the connection between learning and working was still 
not strong enough to anchor the lessons from the learning environment in 
work practice.

The loosely coupled learning environment
The third generation is more structured .The integration of learning and work 
is still the main focus, achieved with the help of thirdness as an ‘in between’ 
of learning and working. Part of the learning environment is taking place in 
the working situation. The organization as a whole is committed. People are 
visiting each others work practice and carrying out experiments within the 
work context. During the learning program new alliances of collaboration 
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occur. Nevertheless the organization was not prepared for this new élan of 
working. Conditions for interdisciplinary collaboration are missing.

The integrated learning environment
The fourth learning environment is a case study on system innovations in the 
agricultural sector. System innovations are large scale innovations that have 
a major impact on our society as such. The agricultural sector has to deal with 
multiple problems on environment, animal healthcare, use of space, food 
production techniques, use of energy, pollution etc. Solving one problem is 
no solution, because singular solutions generate new problems in another 
field. System innovations aim to resolve problems and to offer sustainable 
solutions. Therefore interdisciplinary collaboration is needed (Grin, 1996). A 
learning environment was achieved in which working and learning were fully 
integrated by introducing a new activity (thirdness). There was no learning 
program anymore. The activity, a research into approaches of system innova-
tions, was part of the work of the change professionals

A guideline for facilitating learning to collaborate
Findings from the case studies were input for the construction of a guideline 
for facilitating learning to collaborate between disciplines. The guideline is 
a facilitating tool consisting of design principles, side terms, conditions and 
dynamics. The guideline is no manual or checklist. The guideline helps profes-
sionals to improve interdisciplinary collaboration by exploring differences 
between disciplines. The guideline is based on the empirical study of what 
interdisciplinary collaboration is and what the dynamics and underlying 
principles are that produce frictions in interdisciplinary collaboration. The 
result is a set of principles based on answering questions like: how does one 
start collaboration? What will work and what will not work? What will be the 
role of the facilitator? How to commit stakeholders? The guideline is meant 
for everyone who has to deal with processes of interdisciplinary collaboration 
within change and innovation. 

Design principle 1: developmental design
A developmental design is a learning environment that is constructed during 
the learning process itself. It is based on the integration of working and 
learning. The stronger the integration, the more sustainable the effect of col-
laborating. How to use this design principle? By creating temporary working 
relationships, defining focus points and co-creating  with participants. 

Design principle 2: Collaborations as a mode of learning 
The learning environment is meant for learning to collaborate but is not 
focussed on it. The idea is that people learn to co-create, learn to reflect, learn 
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to explore work practice and learn to make feedback loops, and relate this to 
change issues. Interdisciplinary collaboration is the effect of all of this but is 
also the vehicle that people use.

Design principle 3: Integration and separation of working and learning 
The learning environment is based on the integration between working and 
learning. We learned that the more learning and working are integrated the 
more sustainable change will be. However, a separate learning environment is 
required also, as a site for reflection, de-contextualization and practice. 

Design principle 4: Analyze work situations
The learning environment makes the connection between work and learning. 
Therefore it is necessary to analyze actors, dynamic sand critical incidents. 
To do this I used the system activity model of Engeström. However, other 
methods for analysis can be helpful as well, such as causal loop diagrams, 
group model building, constellations, using narratives, group interviews or 
document analysis etc. There are many methods available.

Design principle 5: arranging encounters of differences 
In learning to collaborate between disciplines (interprofessional learning), 
the starting point is the appreciation of differences. Encounter of differences 
I called frictions. Frictions end up causing problems because people have 
assumptions and defensive routines that make it impossible to appreciate 
differences. What we see are not the frictions but the effects of treating fric-
tions in a negative and defensive way; we see problems. To treat frictions in 
another way, seeing them as opportunity for change, we need to put aside 
our assumptions and defensive routines. How do we do that? By researching 
them, by embracing thinking in differences and by showing how assumptions 
restrict our acting and produce defensive routines. 

Design principle 6: Appreciate and use frictions 
After frictions are recognized and defined we will be able to look at them dif-
ferently. We can appreciate frictions and see them as opportunity for change 
and source of creativity. 

Design principle 7: Thirdness 
Thirdness is a person, idea or activity from outside brought into the system. It 
is the third party in the dialogue between two that introduces another way of 
thinking or acting. Thirdness works as a generator for innovation. Thirdness is 
brought into the system by the stakeholders. It triggers creativity. How do we 
achieve thirdness? By deciding to create thirdness and taking action.

Friction as an opportunity for change
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Design principle 8: Bricolage
The aim of a learning environment is to facilitate learning to collaborate. 
The learning process is a developmental process that makes use of the actual 
situation, available sources and possibilities. Strauss (1966) used the term 
bricolage: “The ability to make do with whatever is to hand. Ad hoc collaboratively 
robust models”. Bricolage is improvisation and re-arrangements of elements’. 
Bricolage is “to draw process out of materials of life”. (Weick, 1993)  How can we 
use the concept of bricolage? By dealing with uncertainty, making decisions 
on the way, and making use of experiences. 

Design principle 9: Context awareness
There are many types of contexts. A context is a mean to give our acting a 
perspective. We have e.g. historical, societal, physical, political, economical, 
or geographical contexts. By making clear what kind of contexts people use 
as reference and how contexts are related, we can better understand what 
frictions are and how we can use them. How can we use contexts in interdis-
ciplinary collaborations? By being aware that they are there, using them and 
making connections between them. 

Design principle 10: Exchange and fusion of knowledge
The key to success and the source of creativity lies in exchange and fusion 
of knowledge. How can we organize the exchange and fusion of knowledge? 
We can do so by means of reflection, introspection, making feedback loops, 
using interactive learning concepts and creating reflexive journals and thick 
descriptions.

Design principle 11: Interaction as grounds for change
Interdisciplinary collaboration can be seen as sensemaking in interaction. 
Interaction is a source of innovation and grounds for change. To stimulate 
interaction we need to stimulate the creation of networks, we need to make 
conditions in which communities of practice can arise, we need to improve 
our social skills, we need to learn the dynamics in processes of interdiscipli-
nary collaboration, we need to invite people from other worlds and last but 
not least we need to accept mistakes as a side effect of innovation.

Besides design principles the guideline provides design-restrictions. Design-
restrictions are side terms for learning environments for interdisciplinary 
collaborations. Examples of such restrictions are: the ability of the learning 
environment to facilitate individual learning as well as collective learning; 
the ability of the facilitator to co-create; the need for variety among par-
ticipants; the need for a certain level of ambition, the ability to commit the 
organization to the learning process. Design-restrictions stimulate a pro-
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 active attitude on the part of the stakeholders. Finally, the guideline defines 
dynamics. Dynamics are characteristics of interdisciplinary collaboration e.g. 
the dynamic of stress and comfort, both needed for a learning process. In the 
learning environment participants learn to use these dynamics.

Further research
Globalisation, new media, upcoming markets in Asia and global traffic makes 
organizations more complex. Interdisciplinary collaboration on a regional 
and global level is increasing. The issue of interdisciplinary collaboration is 
becoming more topical every day. This study highlights a small part of the 
dynamics of interdisciplinary collaboration and provides some principles and 
workable notions. However, further research is required. Examples of further 
research are:
•  A follow up with external references. In this research, data referred to observa-

tions made in the case studies. In further research the encounter and ex-
change of other research projects can lead to new notions. Design principle 
and design restrictions can be exchanged, discussed and enriched.

•  Research into the use of the guidelines in order to develop a methodological 
handbook: a ‘how to’ of interdisciplinary collaboration.

•  Research into actual and historical trends and themes in which interdisciplinary 
collaboration appears as an issue. The study is focussing on static and dynamic 
elements of collaborating.

•  Researching the act of starting an interdisciplinary collaboration. Initiating 
and starting interdisciplinary collaboration is an issue in itself that is worth 
studying in order to obtain more information on what actually does work 
and what does not. 

•  Researching contexts. Interdisciplinary collaboration can be seen as an at-
tempt to connect contexts. However, the concept of context and different 
types of contexts were not further explored.  Further research on how dif-
ferent types of contexts are related to worlds of productions  (e.g. industrial 
world, health care, art world etc.) or how they are related to each other 
(historical context, physical context, social context, economical context) 
would help in understanding the nature of frictions.

•  Research on the sustainability of interdisciplinary collaboration. The issue of 
‘sustainability’ is about rooting notions, dynamics, concepts and meaning of 
a specific activity as a result of collaborative action in a world that is becom-
ing more complex every day. The question of sustainability is the question 
of the effect of interdisciplinary collaboration. There is a need to know more 
about the ‘how to’ of making interdisciplinary collaborative action sustain-
able. Further research is required.

Friction as an opportunity for change
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Conclusion
In this book, attention has been paid to the issue of interdisciplinary col-
laboration. I chose the viewpoint of learning by doing research on this issue. 
The contribution of this study is an understanding of the nature of inter-
disciplinary collaboration and a guideline regarding how to deal with it. I 
found that interdisciplinary collaboration is a profession that is connected 
to other disciplines. The core of this profession is the exchange and connec-
tion of knowledge and experiences by using the encounter of differences. The 
elements of how to do that and how to learn it are not very new. However, 
the combination and use of these elements constituted a workable story on 
interdisciplinary collaboration. Further study on the theme would be helpful.
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Verantwoording van afbeeldingen

Hoewel iedere poging is ondernomen om de volgens de auteurswet recht- 
hebbenden van de in dit boek opgenomen afbeeldingen te traceren, is dit niet 
altijd mogelijk gebleken. In die gevallen verzoekt de uitgever rechthebbenden 
om met hem contact op te nemen.

Afbeelding omslag 
• Historische foto boxwedstrijd

Hoofdstuk 1
•  § 1.2.1 Fiets & Stal, Archieffoto’s Stroom hcbk Adrea Blum/Joep van 

Lieshout/John Körmeling
•  Hemophilia ‘The Royal Disease’  Familiefoto van Queen Victoria  

www.sciencecases.org.hemo/hemo.asp
• Comic/At the behest of my numerologist, Gotta, 2003
• Biologen: veldwerk en laboratorium, archieffoto’s, fotograaf onbekend
• Meldkamer, fotograaf onbekend
• Ongeval, T. Hiemstra, 1996

Hoofdstuk 2
•  A mad teaparty,  Alice in Wonderland (Lewis Carroll)  illustratie: Sir John 

Tenniel, 1865

Hoofdstuk 3
• The  Work of W.R. Bion, boekomslag
• The Crowd, A study of the popular mind, boekomslag
• Freud, portret
• Groepsfoto, fotograaf onbekend

Hoofdstuk 4
• A tangled Tale (Lewis Carroll) illustrated by Arthur B. Frost,  GB 1885
• Frames of reference, Alejandro L. Garcia,  algarcia@algarcia.nl
• Durkheim, portretfoto
• Norbert Elias, portretfoto
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• Chris Argyris, portretfoto
• Donald Schön, portretfoto
• Pavlov opstelling met honden
• Lev Vygotsky, portret
• Schema Illeris, uit: Three dimensions of learning

Hoofdstuk 5
•  Marco Polo, Lines des merveilles, Bibiotheque Nationale/Snark/Art 

Resource
•  Cartoon, gebruikt door Ernst Gombrich in zijn artikel The visual Image’. 

Charles E. Martin, © 1961’, The New Yorker
• Vliegenoog, fotograaf onbekend
• Plato’s cave, www.people.cornell.edu/pages/gnl2/cave.htm
• The innocent eye, Mark Tansey, 19
• Veiling archieffoto, fotograaf onbekend
• Zoeken naar een speld in de hooiberg, K. van der Greven, 2001 
• Vlinderjacht, tekening, illustrator onbekend

Hoofdstuk 6
• Klassenfoto, fotograaf onbekend

Hoofdstuk 7
• Veiling/klok, A. van Staveren, 2003
• Veiling/bieders, A. van Staveren, 2003
• Veiling stapelwagens, A. van Staveren, 2003
• Veiling stapelwagens, A. van Staveren, 2003
• Veiling stapelwagens, A. van Staveren, 2003

Hoofdstuk 8
• Kassen, InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster
• CO2, schematische voorstelling, fotograaf onbekend
•  Toekomstperspectief Agropark, InnovatieNetwerk Groene Ruimte en 

Agrocluster
• Varken, A. van Staveren, 2003

Hoofdstuk 9
• Kinderenvoetbal, A. van Staveren, 1999
• Boardroom, fotograaf onbekend

Verantwoording van afbeeldingen
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Overzicht van bevindingen van de 
verkenning naar grensoverschrijdend 
samenwerken

Bijlage 1 

Urgentie en relevantie van de problematiek
Kernpunt1. Grensoverschrijdend samenwerken is een herkenbare, relevante en urgente 

problematiek

• De problematiek manifesteert zich in verschillende situaties en professionele werelden

• De duiding van de problematiek verschilt per actor en per situatie

•  In de problematiek zijn verschillende fasen te herkennen: Aangaan en zoeken van samenwerking, 

betekenisgeven en vormgeven van samenwerken, borgen van samenwerken 

•  De context van de problematiek speelt een cruciale rol in de wijze waarop samenwerking tot 

stand komt en vorm krijgt

Manifestatie van de problematiek
Kernpunt 2. De problematiek van grensoverschrijdend samenwerken manifesteert zich als een 

kluwen van botsingen, wrijvingen en conflicten tussen betrokkenen

Taal (gebruik) leidt 

tot conflicten 

Ontbreken gemeen-

schappelijke taal

Verschil in definitie 

van samenwerken

Uitvoering activiteit 

loopt anders dan 

verwacht

Twee niveaus van 

samenwerken 

lopen door elkaar: 

samenwerken in 

het veranderproces 

en samenwerken in 

het going-on proces

Botsende werkprak-

tijken

Expertise van 

spelers botst

Actoren weten niet 

van elkaar waar ze 

mee bezig zijn

Desinteresse in  

andermans 

expertise

Omgaan met 

onzekerheid is 

problematisch

Actoren weten 

niet waar zij met 

anderen aan 

toe zijn: Onzeker 

over andermans 

verwachtingen

Actoren weten 

niet wat het gaat 

worden: Angst voor 

het onbekende

Omgaan met 

onbekenden is 

problematisch

Actoren vermijden 

omgang met onbe-

kende anderen

Groupthink: Ieder-

een gaat mee
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Actoren gebruiken 

verschillende 

woorden voor 

dezelfde begrippen 

of zij gebruiken 

dezelfde woorden 

voor verschillende 

begrippen

Jargon belemmert 

samenwerking

Probleem eenzijdig 

gedefinieerd

Onrealistische 

voorstelling van 

zaken

Verschillende 

beelden over doel/ 

handelingsrichting

Schipperen tus-

sen controle en 

vertrouwen

Concept en uitvoe-

ring bijten elkaar

Loyaliteit aan eigen 

organisatie hindert 

uitvoering

Basis voor samen-

werken ontbreekt

Slechte ervaringen 

uit het verleden 

hinderen samen-

werking

Nieuwe werkvormen 

passen niet in oude 

denksysteem

Niet inzien waarom 

(en wat) andere 

disciplines kunnen 

bijdragen aan 

vraagstuk

Actoren ervaren 

de invloed van het 

werkdomein van 

degenen waar zij 

mee werken als te 

dominant 

Er is meningsver-

schil over de koers 

en de inhoud 

Culturele 

verschillen

Mensen houden 

niet van kritiek

Eigen opvatting is 

de norm

Denken dat er 

maar een oplossing 

of handelingsrich-

ting bestaat

Uitsluitend denken 

in oplossingen in 

plaats van moge-

lijkheden

Botsing morele en 

ethische opvat-

tingen

Discrepantie 

tussen mogelijk en 

wenselijk

Collectieve zwijg-

zaamheid: Mensen 

praten niet met 

elkaar

Vermijden van 

conflicten

Actoren doen dat-

gene wat zij altijd al 

deden (routines)

Conflicten worden 

onbevredigend 

opgelost

Actoren zijn erg 

destructief in de 

omgang met het 

vraagstuk

Gebrek aan inspira-

tie en motivatie
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Onderliggende dynamiek en duiding van de problematiek
Kernpunt 3. Botsingen en conflicten bij grensoverschrijdend samenwerken zijn te herleiden op 

verschil in achtergronden van de betrokkenen

Professionele  

achtergrond

speelt een grote rol 

in de herkomst van 

problemen

Actoren willen niet 

graag kennis delen

Actoren duiden het 

vraagstuk (onbewust) 

vanuit het kennis-

domein waarin zij 

geankerd zijn

Het moment van 

probleemherken-

ning verschilt en de 

argumentatie waarom 

iets een probleem is 

verschilt

Historische wortels in 

vakgebied belemmeren 

samenwerking

Botsende kennis- 

domeinen

Discipline/sector:

De invloed op de 

manier van kijken 

door de discipline of 

sector waarin mensen 

werkzaam zijn is groter 

dan mensen denken 

Actor ziet überhaupt 

geen belang vanuit zijn 

of haar discipline

Actor ziet geen nood-

zaak tot samenwerken 

vanuit zijn of haar 

discipline

Actoren zien niet dat 

verschillende discipli-

nes andere referentie-

kaders hebben

Actoren hebben geen 

gereedschappen of me-

thoden om impliciete 

kennis buiten hun eigen 

discipline toegankelijk 

te maken

Actoren verschillen in 

opvatting van waar het 

vraagstuk over gaat

 

Functie/rol:

Formele status die 

iemand heeft (functie) 

en bijdrage aan het 

samenwerkings-proces 

(rol) kan botsen met 

die van anderen 

Belang van eigen rol 

wijkt af van belang dat 

een ander toekent aan 

dezelfde rol

Actor ziet geen verbin-

ding tussen activiteit 

van samenwerken en 

eigen belevingswereld: 

Dit is niet mijn ding

Verschil in duiding en 

bedoeling activiteit

Niet zien hoe indivi- 

duele bijdragen samen-

hangen met fricties of 

juist niet kunnen on-

derkennen dat fricties 

niet op de individuen te 

herleiden zijn

Niet zien of fricties de 

oorzaak of het resultaat 

van ineffectief 

Waarden

die onder opvattingen 

en ideeën liggen van 

mensen, gaan vaak 

terug naar verschillen 

die te maken hebben 

met opleiding, positie, 

afkomst en cultuur

Geen oog voor per-

soonlijke belangen van 

anderen

Negatieve fantasieën

Verschil als lastig zien

Verschil als aandacht-

trekkerij zien

Nadruk op probleem: 

Negatieve houding
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Ordening van de problematiek in fasen
Kernpunt 4. De problematiek van grensoverschrijdend samenwerken is onder te verdelen in drie 

fasen: Aangaan van samenwerken, de samenwerking zelf (maken of realiseren) en borgen van 

samenwerken

Onbekend met elkaars 

vakgebied

Verschil in focus op 

output

(inhoud) en waar het 

heen moet (koers) en 

wat er moet gebeuren 

(acties) door verschil 

in interpretatie vanuit 

eigen kennisgebied

handelen zijn

Resultaat en proces 

bijten elkaar

Verschillen als 

onvermogen van de 

ander zien

Verschillen als tijdsver-

lies zien

Aangaan van samenwerken

Actoren hebben nooit geleerd 

om samenwerking te zoeken

Onderschatten van tijd die het 

kost om een samenwerking op 

te tuigen

Niet weten hoe over eigen 

grenzen heen te kijken.

Niet weten waar andersdenken-

den te zoeken of hoe deze in 

het proces te betrekken

Verschil in belang

 

Aard van samenwerken 

Actoren hebben weinig en 

onregelmatig contact

Eigen tempo is de norm

Actoren zijn altijd maar bezig de 

harmonie te bewaren

Botsing morele en ethische 

opvattingen

Actoren zien (of weten) niet dat 

anderen andere referentieka-

ders hebben

Borging van samenwerken

Consolideren uitkomst van 

samenwerken wordt vergeten

Nieuwe interdisciplines worden 

nieuwe kokers

Oude routines worden meege-

nomen in de nieuwe structuur
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De rol van context in de problematiek
Kernpunt 5. De context van de samenwerking, dat wil zeggen de aard van de activiteiten, de 

setting, de omgeving en de historische context, speelt een cruciale rol

Aard van de activiteit:

De aard van een 

specifieke samenwer-

king heeft invloed op 

de soort problemen die 

mensen tegen komen

Complexiteit wordt niet 

onderkend

Asymmetrische infor-

matie-uitwisseling

Onbekend zijn met de 

situatie en niet weten 

hoe deze op te pakken

Niet kunnen herken-

nen of een activiteit 

een incident of een 

patroon is

Vraagstuk van buitenaf 

benoemd

Context: 

De fysieke, soci-

ale, economische en 

maatschappelijke en 

historische context 

speelt een rol

Geen inschatting (kun-

nen) maken van de rol 

die de omgeving kan 

hebben

Vergeten om een actor 

analyse te doen

Interfererende vraag-

stukken

Samenwerking heeft 

vanuit organisatie geen 

prioriteit

Organisatorisch wordt 

de samenwerking niet 

ondersteund

Verschillende bestuur-

slagen

Setting:

De setting waarin 

samenwerking plaats 

vindt speelt een rol

Interacties vinden altijd in 

dezelfde setting  plaats: 

Geen oog voor invloed 

fysieke omgeving.

Voorbeeld 1: Uit of 

thuiswedstrijd?

Voorbeeld 2: Prikkelt de 

omgeving tot creatief 

denken?

Rol van de com-

munity, de regels die 

deze bijvoorbeeld stelt 

en diehandenbinders 

blijken te zijn

Botsing eigen belang en 

politiek belang

Geografische barrière

Acquisitietraject bijt 

integratietraject

Geen goede condities 

voor verandering

Tijdsaspect

Tijd is een belangrijke 

factor

Tijd is stressfactor

Samenwerking is niet 

geagendeerd

Doorloop, momentum, 

tijdsinvestering, intensi-

viteit activiteiten
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Onderzoeksdesign
Bijlage 2 

Onderstaand volgt een toelichting op het onderzoeksdesign. Hierin zijn alle 
onderdelen te herkennen die in dit en voorgaande hoofdstukken besproken 
zijn. Het design geeft inzicht in de wijze waarop ik vanuit de verkenning tot 
een onderzoeksvraag ben gekomen, hoe daar met behulp van literatuurstu-
die handelingsprincipes uit voort zijn gekomen en hoe die methodologisch 
onderbouwd zijn. Bij de onderzoeksvragen, handelingsprincipes en methodo-
logie zijn instrumenten gezocht om ze operationeel te maken. Dit heeft geleid 
tot data die gecodeerd zijn en geanalyseerd. Codes en analysemethoden zijn 
uit het onderzoek zelf naar voren gekomen en zijn daarmee geworteld in de  
handelingsprincipes. 

Aanleiding (Hoofdstuk 1)

Aanleiding voor het onderzoek zijn signalen uit de samenleving dat samenwer-

ken bij veranderen en innoveren lastig wordt gevonden. 

Verkenning  (Hoofdstuk 1)

Vijf praktijksituaties werden verkend op de relevantie en de aard van deze signa-

len. De eerste casus betreft de opzet van een hemofiliecentrum. De tweede ca-

sus gaat over een kunstproject in de openbare ruimte waar kunstenaars, kunstor-

ganisaties, uitvoerders en gemeentelijke diensten samenwerken. De derde casus 

gaat over de samenwerking tussen architect en arbo-adviseur bij nieuwbouw. De 

vierde casus gaat over een wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat beleidsma-

tig onderzoek moet gaan doen. De vijfde casus betreft de samenwerking tussen 

rood, wit en blauw: De integratie van brandweer, ambulance en politie bij calami-

teiten door middel van het opzetten van een integrale meldkamer. De vijf studies 

leveren een aantal eerste bevindingen op die verschillende mogelijkheden voor 

diepgaander onderzoek bieden. Thema’s die uit de verkenning komen:

•  De problematiek van grensoverschrijdend samenwerken manifesteert 

zich als een kluwen van botsingen, wrijvingen en conflicten tussen be-

trokkenen.

•  Grensoverschrijdend samenwerken gaat gepaard met moeilijkheden die 

Bijlage 2: Onderzoeksdesign
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zich laten typeren door fricties op interactieniveau.

•  Fricties bij grensoverschrijdend samenwerken zijn vaak te herleiden op 

verschil in achtergronden van de betrokkenen, zoals verschil in professie, 

opleiding, werkveld, ervaring, culturele achtergrond etc.

•  De problematiek van grensoverschrijdend samenwerken is onder te 

verdelen in drie fasen: Aangaan van samenwerken, de samenwerking zelf 

(maken of realiseren) en borgen van samenwerken. 

•  De context van de samenwerking, dat wil zeggen de aard van de activi-

teiten, de setting, de omgeving, de historische context etc. spelen een 

cruciale rol in de manier waarop actoren met elkaar samenwerken.

Probleemstelling  (Hoofdstuk 2)

Uit de verkenning is de volgende onderzoeksvraag gedestilleerd: Hoe leren acto-

ren die de zorg hebben voor een veranderproces of innovatietraject beter sa-

menwerken en wat is daar voor nodig?

Subvragen:

•  Wat is het nut van leren samenwerken?

•  Wat zijn de randvoorwaarden voor constructief samenwerken? 

•  Kunnen fricties bijdragen aan samenwerken? 

•  Is ‘samenwerken’ zelf een vorm van leren? 

•  Waar moeten leeromgevingen aan voldoen die het doel hebben om 

samenwerken te bevorderen? 

Doelgroep: Professionals die in hun praktijk te maken krijgen met verandering 

of innovatie.

Relevantie: Maatschappelijk (actuele vraag), wetenschappelijk (kennis over de 

ontwikkeling van leeromgevingen en grensoverschrijdend samenwerken, metho-

dologisch (inzet theoretische modellen).

Conceptueel kader (hoofdstuk 4)

De literatuurstudie is gevoerd aan de hand van de thema’s die uit de verkenning 

naar voren zijn gekomen. De literatuurstudie leidde tot een conceptueel kader 

waarmee de leeromgevingen voor de casestudies ontwikkeld werden. Dat kader 

bestaat uit de volgende handelingsprincipes:

•  Werken en leren integreren. Er zijn verschillende overwegingen die de 

integratie van leren en werken voorstaan. De leertheorie van Vygotsky 

(1927/1935) laat zien hoe leren en interactie verbonden zijn met de 

nabije omgeving waarin zij plaatsvinden (zones van nabije ontwikkeling). 

Dit is verder uitgewerkt door Engeström in een activiteitenmodel. Een 

tweede punt dat eigenlijk een uitwerking is van het eerste punt is dat 

door werken en leren te integreren, kennis uit de praktijk wordt ver-

bonden aan de theorie en nieuwe theoretische inzichten uit de praktijk 

ontwikkeld worden. 
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•  Fricties productief maken. De behoefte van mensen om tot gemeen-

schappelijkheid te komen (een noodzaak voor samenwerken) kan ook 

met behoud van verschil. Verschil is de aanleiding voor fricties, maar 

is tegelijkertijd een wezenlijk element voor verandering. Wanneer je 

weet waar fricties vandaan komen en welke referentiekaders botsen, is 

het mogelijk om op een ander niveau te interveniëren waardoor er wel 

gemeenschappelijkheid kan worden verkregen, maar verschil behouden 

kan blijven. Als het verschil inhoudelijk van aard is, moet je op interactie-

niveau (sociaal) interveniëren en vice versa (Weick, 1992).

•  Leren hoe aannames te onderzoeken en bespreekbaar te maken zijn. Dat 

kun je doen door aandacht te hebben voor de herkomst en aard van 

fricties en het ontstaan van referentiekaders en door in te leren zien hoe 

en waarom fricties kunnen leiden tot defensieve routines. (Argyris, 1990).

•  Creëren van een derde/in- between. Het is moeilijk om in een situatie 

waarin fricties geleid hebben tot defensieve routines een klimaat te cre-

eren waarin aannames kunnen worden onderzocht en patronen kunnen 

worden opgebroken. Het is volgens van Dongen en Latour dan zinvol 

om iets (een derde) toe te voegen waarmee de bestaande verhoudingen 

veranderen of in een ander daglicht komen te staan (Van Dongen, 1996; 

Latour, 1987).

•  Context meenemen. De context en interactie bepalen elkaar en kunnen 

niet los van elkaar worden gezien. Context is zowel een fysieke context, 

een sociale context, een historische context, als een culturele context. 

Zowel Weick, Latour, Argyris, Van Dongen als Engeström benadrukken 

de rol van context in hun theorieën.

•  Aandacht voor impliciete kennis. Deze les sluit aan bij de vorige. Kennis 

die impliciet is, kan alleen ontsloten en overgedragen worden door te 

leren reflecteren tijdens het werken (Reflective practitioner, Schön, 1987). 

Dat kan alleen wanneer werken en leren worden geïntegreerd.

•  Interactie zien als basis voor veranderen. Veranderen betekent nieuwe 

betekenissen maken, dat kan alleen in interactie.

Kentheoretisch fundament (hoofdstuk 5)

De samenhang tussen de handelingsprincipes en de manier waarop ze worden 

toegepast wordt onderbouwd vanuit de methodologie. Deze wordt bepaald 

door de kentheorie die de onderzoeker aanhangt. Uit het voorafgaande komt 

een werkwijze naar voren die in de praktijk geworteld is, werkendeweg vorm 

krijgt en niet uitgaat van vooronderstellingen. De kentheorie of werkelijkheid-

opvatting bij dit onderzoek is het sociaal constructionisme. De belangrijkste ken-

merken en uitgangspunten daarvan zijn:

•  De onderkenning dat werkelijkheid geproduceerd wordt door sociale 

constructies die mensen maken.

Bijlage 2: Onderzoeksdesign
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•  De onderkenning dat interactie en context elkaar bepalen.

•  De onderkenning dat de actors definitie van de situatie belangrijk is (en 

niet alleen die van de onderzoeker).

Methodologische concepten (hoofdstuk 5)

Deze werkelijkheidsopvatting is bepalend voor de wijze waarop praktijkonder-

zoek plaatsvindt. Onderstaande theorieën zijn de methodologische concepten 

waarop het onderzoek is geïnspireerd.

•  Ontwikkelingsonderzoek: Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen 

van een hulpmiddel of systematiek.

•  Naturalistic Inquiry: Vanuit vijf praktijkstudies werden uitgangspunten ge-

formuleerd die hebben geleid tot een route van onderzoek en tot frames 

van het onderzoek (Erlandson, Harris, Skipper, Allen, 1993;  

Lincoln & Guba,1985).

•  Vierde generatietheorie: Een theorie waarin studies doorbouwen op het 

voorgaande door werkzame bestanddelen en inzichten mee te nemen 

(Guba en Lincoln, 1989).

•  Waarderend onderzoeken: Zoeken naar energie voor verandering en op 

zoek gaan naar mogelijkheden in plaats van problemen (Cooperrider, 

1987).

Eigen methodologie

Op basis van deze methodologische concepten heb ik een eigen methodologie 

geconstrueerd die de volgende uitgangspunten heeft:

•  Meervoudig kijken. Meerdere percepties en stemmen krijgen een plek.

•  Zoeken naar verschil als bron voor vernieuwing. Verschil zien als potentie 

voor verandering in plaats van barrière.

•  Interactieve aanpak. 

•  Betrokkenen leren zelf van het onderzoek.

•  Aandacht voor onbevangen waarnemen. Niets uitsluiten op voorhand.

•  Generatief gebruik van inzichten. Elke casus een nieuwe generatie met 

behoud van werkzame bestanddelen.

•  Focus op mogelijkheden. Niet op zoek naar oplossingen, maar op zoek 

naar mogelijkheden.

•  Emergent design Inspelen op sense of urgency.

•  Werken met voorlopige hypothesen. Hypothesen zijn gebaseerd op 

verkenning en literatuurstudie.

•  Systemisch onderzoeken. Kijken vanuit de bredere context van het werk-

systeem.

Definities (hoofdstuk 1-5)

De volgende definities van termen en begrippen werden gegeven en toegelicht 
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(in boxen in de tekst): Verandering, innovatie, professionals, nature of expertise, 

context, grensoverschrijdend samenwerken, fricties, leeromgevingen, defensie-

ve routines, zone van nabije ontwikkeling, oriëntatiebasis en methodologie.

Dataverzameling (hoofdstuk 5)

De handelingsprincipes die betekenis en richting krijgen vanuit de methodologie 

heb ik met behulp van de volgende instrumenten toegepast:

Soort instrument

Deskresearch

Reflexive journal

Semi-gestructureerde 

Interviews

Observaties

Groepsessies

Feedbackkoppeling

Onderzoeksactiviteit en 

toepassing

Rapporten, publicaties, notities, 

folders, artikelen

Verslagleggen/documenteren 

onderzoeksactiviteiten door 

middel van beschrijvingen en 

reflecties

Semi-gestructureerde interviews 

met betrokkenen aan de hand 

van bevindingen en methodo-

logische uitgangspunten: audio- 

registratie 

Noteren waarnemingen gedu-

rende bijeenkomsten 

Groepsgesprek met deelnemers 

Audioregistratie

Terugkoppeling bevindingen met 

deelnemers

Verwerking

Documentanalyse

Codificeren aantekeningen

Voor analyse

Maken transcripties voor 

analyse

Codificeren voor analyse

Uitschrijven en aanvullen,

zodanig dat naderhand data 

toegankelijk is voor analyse.

Maken van transcripten: Het 

registreren van verschillende 

‘voices’

Beschrijven aan de hand van 

methodologische uitgangs-

punten 

Codificeren

Verslaglegging

Voor analyse
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Codering van data

Het verkregen datamateriaal heb ik inductief gecodeerd. Ook bij de codering 

gebruikte ik de inzichten en vragen die de verkenning en de literatuurstudie had-

den opgeleverd als leidraad. De codes zijn terug te vinden in de drie casestudies 

in de navolgende hoofdstukken. Er zijn drie typen codes: 

1.  Codes van data die gaan over het verandervraagstuk, de organisatie en de 

context. Een voorbeeld daarvan is de code defensieve routines: Welke pas-

sages in een transcript zeggen iets over aannames die actoren hebben, die 

leiden tot defensief gedrag? Een tweede voorbeeld is de code interne samen-

werking: Welke informatie zegt iets over hoe de interne samenwerking wordt 

georganiseerd?

2.  Codes die gaan over data betreffende het ontwikkelingsproces van de leer-

omgevingen en de evaluaties daarvan. Een voorbeeld daarvan is de code 

In-between: Hoe werkt het gebruik van een derde of in-between uit in de 

leeromgeving?

Feedback referenten

Studiebijeenkomsten

Opdrachten 

Referentenbijeenkomsten zijn 

feedback-bijeenkomsten van 

andere betrokkenen dan de 

deelnemers:

• Klankbordbijeenkomsten,

• Expertbijeenkomsten.

In deze bijeenkomsten worden 

bevindingen voorgelegd en 

toepassing methoden en instru-

menten ter discussie gesteld

Onderzoeksactiviteiten die deel 

uit maken van leeromgeving: 

Seminars, studiedagen, thema-

staven, evaluatiebijeenkomsten

Registratie en documentatie 

door middel van audioregistra-

tie, observatie, feedback en 

reflexive journal

Opdrachten in het kader van 

leerdoel(casus 1 en 2)

Verslaglegging

Voor analyse

Uitgebreide verslaglegging en 

documentatie

Codificeren documenten en 

schrijven beschouwingen
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3.  Codes die gaan over de opbrengsten van de leeromgeving voor de deelne-

mers. Een voorbeeld daarvan is de code Aangaan van een samenwerking.

Deze drie typen codes zijn te herkennen in de opbouw van de verslaglegging van 

de casestudies. De naamgeving van paragrafen en subparagrafen zijn ontleend 

aan de coderingen. De codering is handmatig gedaan aan de hand van een door 

mijzelf ontwikkeld kaartsysteem.

Analyse en constructie (hoofdstuk 1-5)

Aan de hand van het gestructureerde (gecodeerde) materiaal heb ik op de vol-

gende wijze analyses gemaakt:

• Analyse van vraagstukken en dilemma’s

Het eerste moment van analyse is de analyse van vraagstukken en dilemma’s 

die aanleiding geven voor een vraag naar leren samenwerken. Het gaat daarbij 

om zichtbaar te maken wat er speelt in een organisatie. Dataverzameling vond 

plaats aan de hand van ongestructureerde vraaggesprekken. Die vraaggesprek-

ken heb ik geanalyseerd met behulp van het activity model van Engeström. Zo 

konden fricties en mogelijke interventies in beeld komen die in het leerproces 

een plek konden krijgen. In de ontwikkeling van de leeromgeving werd daar op 

ingespeeld. In groepssessies, in het betreffende leertraject waarvoor een leer-

omgeving werd ontwikkeld, zijn deze fricties en mogelijke interventies met deel-

nemers besproken. 

• Analyse leeropbrengsten aan de hand van evaluatie onderzoeksvragen 

De data van de verkenning, de eerste oriëntatie op de problematiek (zie Hoofd-

stuk 1) zijn aan de hand van de Naturalistic Inquiry methode geanalyseerd. Uit-

gangspunt daarbij is: Welke patronen komen uit de data naar boven drijven? Dit 

heeft geleid tot een aantal kernpunten die omgezet zijn naar onderzoeksvragen 

of werkhypothesen. 

Deze onderzoeksvragen zijn toegepast op de verschillende casestudies, waarbij 

het accent lag op de wijze waarop de leeromgeving heeft uitgewerkt voor de 

deelnemers. Van iedere casestudie analyseer ik de leeropbrengsten aan de hand 

van de onderzoeksvragen. 

•  Analyse ontwerp leeromgeving aan de hand van de toepassing van het  

conceptueel kader

Naast de opbrengsten voor deelnemers heb ik iedere leeromgeving geanaly-

seerd op de bruikbaarheid van het ontwerp. Wat werkt er wel en wat werkt er 

niet om leren samenwerken bij verandering of innovatie te bevorderen? Wat 

zijn werkbare bestanddelen? Instrument voor analyse is het conceptueel  kader, 

waarin aandacht voor zaken als het gebruik van een derde, het onderzoeken 

van defensieve routines of het inspelen op de context. In iedere casestudie is 

Bijlage 2: Onderzoeksdesign
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een analyse gemaakt van de leeromgeving door toepassing van dit conceptueel 

kader.

•  Vergelijkende analyse leeromgevingen voor ontwikkeling leidraad

Het onderzoek is een ontwikkelingsonderzoek en beoogt om tot een leidraad te 

komen voor het maken van leeromgevingen voor leren samenwerken. De con-

structie van deze leidraad gebeurt aan de hand van een vergelijk van de analyses 

van de verschillende leeromgevingen. Omdat de ontwikkeling van de verschillen-

de leeromgevingen een generatief proces is, is er binnen iedere casestudie ook 

steeds teruggekeken naar de voorgaande generaties. De vergelijkende analyse 

is dus geen proces achteraf, maar vond plaats lopende het onderzoek (tussen 

ieder casestudie). 

•  Inductief construeren

Afsluitend worden op basis van inzichten en het proces van onderzoek doen con-

clusies getrokken die samen een methodisch uitgangspunt of leidraad vormen 

voor het inrichten van leeromgevingen voor samenwerken bij veranderen en in-

noveren (Hoofdstuk 9). Dit is een inductief constructieproces. 
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