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Masterclass ‘Bestuurlijke samenwerking in een complex netwerk’ 
 
Tien deelnemers volgen, in Utrecht bij de VO-raad, een masterclass over het onderwerp ‘Bestuurlijke 
samenwerking in een complex netwerk’. De masterclass wordt gegeven door dr. Pieterjan van Delden, 
specialist op dit gebied bij onderzoeks- en adviesbureau Andersson Elffers Felix. 
 
Gastheer Mike Jolink van de VO-raad verwelkomt de deelnemers en stelt hun ‘master’ dr. Pieterjan 
van Delden aan ze voor: onderzoeker op het gebied van bestuurlijke samenwerking bij complexe 
maatschappelijke samenwerking, en gepromoveerd op het onderwerp ‘Leiding geven aan 
samenwerkingsverbanden’. Van Delden vraagt de deelnemers zich op hun beurt kort aan hem en aan 
elkaar voor te stellen. Het zijn (vrijwel) allemaal bestuurders/directeuren van 
samenwerkingsverbanden. Ze zijn afgekomen op het programma van vandaag: een gastcollege over 
de dynamiek binnen een samenwerkingsproces, gekruid met casuïstiek die de deelnemers zelf van te 
voren aan Van Delden hebben opgestuurd.  
 
Dynamiek  
Van Delden behandelt eerst de dynamiek van het samenwerkingsproces. Die wordt in een 
samenwerkingsverband passend onderwijs voor het grootste deel bepaald door het feit dat het een 
productiebedrijf moet zijn: het moet iets opleveren. Als het goed is, dan doen ze dat door samen te 
leren, samen uit te voeren, samen te faciliteren, het budget te verdelen, strategisch alles tussen alle 



 

betrokken partijen goed af te stemmen en samen de doelen te bewaken. In de praktijk zie je vaak dat 
het accent op het verdelen van het budget komt te liggen, en daar zit volgens Van Delden het grote 
gevaar: op de lange duur overleven namelijk alleen die samenwerkingsverbanden die alle genoemde 
functionaliteiten combineren.  
 
Samenwerkingsverbanden opereren vaak stroef, zo heeft Van Delden in zijn onderzoek geconstateerd. 
Er is, zeker de eerste jaren, over de hele linie sprake van ‘handelingsverlegenheid’. Meestal is er een 
ontwikkelingsperiode van 5 tot wel 15 jaar nodig om alles goed op de rails te krijgen. Aan de hand van 
een door hem ontwikkeld model legt Van Delden uit dat stagnatie vooral optreedt op twee cruciale 
momenten: 1) de fase dat er wel intentie is (er zijn beleidsnota’s, convenanten, akkoorden, 
budgetten), maar geen actie (geen concrete werkprocessen die uitvoering geven aan de intentie) – 
een misfit die van Delden ‘schijnsamenwerking’ noemt. En 2) de fase dat er wel actie is, maar geen 
verbinding (niet alle partners zijn aangesloten, geen ketenregie, geen borging van processen) – in de 
terminologie van Van Delden ‘eilandsamenwerking’. 
 
Casus 1 
De casus die vervolgens besproken wordt, is een fraaie illustratie van de eerste misfit. Binnen het 
samenwerkingsverband waarvan een van de deelnemers directeur is, bestaat de intentie om de havo-
plus afdeling, een net begonnen ‘losse school’ in het verband, in stand te houden. De leerlingen zijn 
er, de leerkrachten zijn er... maar het ontbreekt aan iemand die de rol pakt om het echt vorm te 
geven. Tot frustratie van de directeur, die met lede ogen moet constateren dat het betrokken 
schoolbestuur nu overweegt deze afdeling op te heffen, en zich hardop afvraagt: “Moet ik dan op mijn 
handen blijven zitten?” De andere deelnemers herkennen het dilemma maar al te goed, en geven 
raad: “Geduld oefenen, het blijven agenderen, erop blijven hameren. Meer draagvlak creëren. En 
zorgen dat er iemand komt te zitten die de kar wél kan trekken.” Maar ook: “Niet de fout maken het 
dan maar zélf te gaan doen.”  
 
Interventies  
Vervolgens gaat Van Delden in op de interventies die je in samenwerkingsverbanden kunt doen: 
positie kiezen, verbanden leggen. Ook hier weer de driedeling binnen het krachtenveld van het 
samenwerkingsproces: intentie – actie – verbinding. Bij alle drie onderscheidt Van Delden interventies 
op de korte termijn (intentie: consensus creëren; actie: een uitvoeringsteam samenstellen; verbinding: 
afronden van onderhandelingen tussen partners) en op de lange termijn (verbinden van 
sturingsniveaus, vervlechting van organisaties, periodieke herschikking van activiteiten). Maar een 
onderlinge belangenstrijd (Haal ik er wel genoeg uit voor mijn school of schoolbestuur?) of 
stammenstrijd (tussen bijvoorbeeld regulier en speciaal onderwijs) kan veel roet in het eten gooien.  
 
Casus 2 
Over die belangenstrijd kan een van de deelnemers meepraten. Hij heeft te maken met 7 gemeenten 
in 2 provincies, 3 denominaties, 3 arbeidsmarktregio’s en 2 roc-regio’s. “En die hebben allemaal hun 
eigen structuur.” De samenwerking met de gemeenten bijvoorbeeld karakteriseert hij als “vandaag ja 
zeggen, morgen nee doen”. Overal lekt energie weg, wat kun je daaraan doen? Op deze vraag gaan de 



 

deelnemers, opgesplitst in vier groepjes van twee of drie, een antwoord proberen te geven. 
 
De oogst is rijk: ‘Begin met het vaststellen van een gezamenlijk doel dat voor iedereen aantrekkelijk is’; 
‘Definieer één gemeenschappelijk probleem en pak dat dan samen aan’; ‘Begin niet te groot, maar 
kies iets kleins uit dat behapbaar is’; ‘Begin gewoon, en laat het beleid volgen’; ‘Laat een 
onafhankelijke partij een analyse van de situatie maken waar iedereen zich achter moet scharen’; 
‘Zoek het hogerop in een gemeente als de beleidsambtenaar niet meewerkt’; ‘Schakel OVO in’; ‘Sluit 
een bondje met de GGD’; En Van Delden voegt er nog aan toe: ‘Als niet iedereen mee wil, doe het dan 
met degenen die wél mee willen’.  
 
Bestuursstijlen 
Ter afronding geeft Van Delden nog een korte karakteristiek van vier bestuursstijlen: van defensief 
(‘voordeel halen’) via utilitair (‘geven en nemen’) en offensief (‘kost gaat voor de baat uit’) tot 
overstijgend (‘onbaatzuchtig’). Van die laatste categorie (‘Die kun je echt goed bespelen!’) is 
Gorbatsjov het schoolvoorbeeld: die liet de Sovjet Unie in stukken vallen om maar democratisch te 
zijn. Een stijl waar je als onderhandelingspartner van droomt, maar die wel heel zeldzaam is. Iets wat 
helaas niet gezegd kan worden van de stijl van defensieve bestuurders, bij wie het meestal ‘trekken 
aan een dood paard’ is ... 
 
Daarmee komt een eind aan drie uur zeer geconcentreerde aandacht rond thematiek en casuïstiek 
waar de deelnemers dagelijks mee te maken hebben, en niet zelden mee worstelen. En dat wordt 
gewaardeerd, zoals een van hen na afloop getuigt: “Ook al herken je alles en is dus niets echt nieuw 
voor je, het is heel goed dat alles zo duidelijk en overzichtelijk ingekaderd gepresenteerd wordt. En 
natuurlijk is het extra fijn dat mijn casus behandeld werd; daar kan ik straks mijn voordeel mee doen.”  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


