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Thema 6: Samenwerken 
 

Hoe kom je tot goede samenwerking voor een programma? 
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Over dit hoofdstuk 
 
In een programma gaan mensen tijdelijk met elkaar aan de slag om belangrijke doelen na streven. Mensen 
uit verschillende teams, afdelingen, business units of zelfs organisaties moeten elkaar binnen korte tijd zien 
te vinden in een gezamenlijke manier van werken. Dat vraagt nogal wat. Omdat goede samenwerking zo 
cruciaal is voor het slagen van een programma, gaan we in dit hoofdstuk dieper op dit thema in.  
 
Dit hoofdstuk maakt deel uit van het online boek Werken aan Programma’s. Op de website 
www.werkenaanprogrammas.nl beschrijven wij onze visie op programmamanagement en geven we 
praktische handvatten. We nodigen je uit om het gedachtegoed samen met ons door te ontwikkelen en zo 
programma’s steeds succesvoller te maken. Geef ons dus vooral je feedback. Alvast dank! 
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1 Inleiding 
 
In een programma gaan mensen tijdelijk met elkaar aan de slag om belangrijke doelen na streven. De samenwerking die daarvoor 
nodig is, komt zelden vanzelf tot stand. Mensen uit verschillende teams, afdelingen, business units of zelfs organisaties moeten 
elkaar binnen korte tijd zien te vinden in een gezamenlijke manier van werken. Dat vraagt nogal wat, zo leert de praktijk. Omdat 
goede samenwerking zo cruciaal is voor het slagen van een programma, gaan we in dit hoofdstuk dieper op dit thema in.  
 
Kijken we naar reviews van programma’s, dan zien we dat goede samenwerking één van de meest genoemde succesfactoren is. 
Ging een programma goed, dan lag dat vaak aan het feit dat mensen elkaar zo makkelijk wisten te vinden, een gedeelde ambitie 
hadden, elkaar konden aanspreken op zaken en er goede energie in de groep zat. Liep het allemaal niet zo lekker, dan had dat 
onder meer te maken met het feit dat de organisatie sterk verkokerd is of dat mensen niet echt bereid waren tot samenwerking. 
 
‘Verbinden’ is dan ook een van de woorden die nadrukkelijk naar voren komen in competentieprofielen en vacatureteksten voor 
programmamanagers. Inherent aan het idee van samenwerking kan de programmamanager zo’n samenwerking en verbinding niet 
in zijn eentje voor elkaar krijgen. Het vraagt een slimme strategie om de kans op een soepel lopende samenwerking tussen de 
betrokkenen zo groot mogelijk te maken. 
 
Samenwerking in programma’s 
manifesteert zich hierbij op allerlei 
niveaus. Tussen verschillende 
personen die iets met elkaar willen 
bereiken. In teams, op het niveau van 
inspanningen zoals projecten en 
binnen de programmaorganisatie als 
geheel. Tussen een programma en 
zijn omgeving, waaronder de 
permanente organisatie. En tussen 
verschillende organisaties die samen 
optrekken in het programma. In dit 
hoofdstuk komen deze niveaus aan 
de orde door diverse onderwerpen te 
bespreken die op alle niveaus spelen.  

 

Figuur 6.1 De acht thema’s en vier stadia van de programma-aanpak 

Centrale vraag  
 In dit hoofdstuk staat deze vraag centraal:   

 
Bij het beantwoorden van deze vraag kijken we naar aspecten als: welke niveaus en vormen van samenwerking zijn er? Hoe kom je 
tot gedeelde belangen en win-win? Wat maakt een relatie tussen mensen en organisaties tot een effectief samenwerkingsverband? 
Hoe organiseer je een samenwerkingsverband? 
 
De kernboodschap: samenwerken is een noodzakelijke voorwaarde voor programma’s. Goede samenwerking vraagt onder meer 
om gedeelde ambitie, de bereidheid invloed te delen, het zoeken naar een win-win situatie, oprechte interactie en vertrouwen. De 
tijdelijkheid en het belang van een programma zet op dit alles extra druk en maakt het een thema dat elke dag aandacht verdient. 
 

Hoe dit hoofdstuk is opgebouwd 
Eerst verhelderen we wat we verstaan onder samenwerken en vanuit welke verschillende invalshoeken je daarnaar kunt kijken. 
Daarbij kijken we naar verschillende niveaus van samenwerken. Vervolgens reiken we zeven activiteiten aan waarmee je de 
samenwerking voor een programma vorm kunt geven. Die activiteiten werken we daarna per paragraaf verder uit.  

Hoe kom je tot goede samenwerking voor een programma? 
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2 Waar gaat het om bij ‘samenwerken’? 
 
Wat betekent samenwerken in de context van een programma? In deze paragraaf introduceren we een aantal uitgangspunten en 
concepten over samenwerken. Die vertalen we door naar activiteiten om de samenwerking voor een programma vorm te geven en 
je te oriënteren op de eigen rol daarbij. In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk werken we die activiteiten verder uit.  
 

2.1  Samenwerken: gezamenlijk werken aan ambitie en doelen 
 
Programma’s kunnen per definitie niet zonder goede samenwerking. Ze zijn alleen maar te realiseren als de betrokkenen op een 
constructieve manier met elkaar aan de slag gaan om de doelen en baten na te streven. Er zijn altijd diverse teams, afdelingen, 
business units of zelfs organisaties bij betrokken. Of het nu gaat om een intern programma, een programma dat vooral gericht is op 
de buitenwereld (bijvoorbeeld klanten of inwoners) of een programma dat met verschillende partijen wordt aangepakt.  
 

 

Samenwerken 
Samenwerken is het geheel van werkzaamheden van de betrokkenen dat erop gericht is in gezamenlijkheid de ambitie, doelen 
en baten van het programma tot stand te brengen. Het is een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan en het potentiële 
succes van programma’s, omdat een goede samenwerking tussen mensen daarvoor het fundament vormt. 

 

 
Samenwerking is een thema dat bij veel organisaties hoog op de agenda staat. Of het nu gaat om interne samenwerking of 
samenwerking met de buitenwereld. De grenzen tussen organisatieonderdelen en tussen organisaties vervagen. Ze kunnen vaak 
niet meer zonder elkaar bij het aanpakken van vraagstukken. Traditionele structuren en muren binnen organisaties komen steeds 
meer onder druk te staan. Veel projecten en programma’s ontstaan ook vanuit de behoefte aan een betere samenwerking. Toch 
gaat het nog niet altijd vanzelf en uit menig review van projecten en programma’s blijkt dat betere samenwerking allerlei 
problemen had kunnen voorkomen. Hoe je een organisatie ook inricht, welke ondersteunende systemen je gebruikt en hoeveel 
afspraken je met elkaar maakt, goede samenwerking tussen mensen zal naar ons idee altijd aandacht vragen.  
 

2.2 Algemene en bijzondere kenmerken van samenwerking 
 
Laten we eens een aantal algemene kenmerken van samenwerken op een rijtje zetten en daaraan een aantal kenmerken aan 
toevoegen die dit bijzonder maken binnen de context van programma’s. 
 
Het eerste kenmerk is de aanwezigheid van een gemeenschappelijk perspectief: een doel, resultaat, ambitie, belang, (vaag) 
probleem, of iets vergelijkbaars. De mensen die met elkaar samenwerken, willen als het goed is ‘iets’ tot stand brengen dat er nu 
nog niet is. Het moet daarbij voor alle betrokkenen duidelijk zijn wat dat perspectief is, anders is het lastig te spreken van 
gemeenschappelijk of samen. Dit kenmerk is noodzakelijk, maar niet voldoende om te kunnen spreken van een samenwerking.  
 
Dat er concreet werk wordt verzet door alle betrokkenen is een tweede kenmerk: ze doen daadwerkelijk iets, ze besteden ergens 
tijd aan en daarmee leveren ze, als het goed is, een bijdrage aan het gemeenschappelijke perspectief. Dit betekent dat mensen niet 
alleen maar bij elkaar komen in vergaderingen en daarna niks meer doen. Samen-werken vraagt ook om werken en niet alleen om 
gezellig samen-zijn. Iedereen draagt zo zijn steentje bij aan het realiseren van het gemeenschappelijke perspectief.  
 
Het derde kenmerk is wederzijdse afhankelijkheid om iets tot stand te brengen dat ieder individueel niet tot stand kan of wil 
brengen. Bijvoorbeeld doordat de betrokkenen alleen samen over de benodigde kennis en ervaring beschikken. Mensen wíllen zich 
van elkaar afhankelijk maken, omdat ze elkaar nodig hebben en gedeelde belangen hebben, vaak zonder zich op voorhand te 
realiseren hoe het daarmee zit.  
 
Het delen van invloed vormt een vierde kenmerk: mensen staan een stukje autonomie en zeggenschap over hun werk af voor een 
ander en voor het gedeelde perspectief. Dat is echter iets waartoe lang niet iedereen bereid is: mensen blijven op hun strepen 
staan, zitten liever alleen in een kamertje te werken of gunnen anderen hun rol niet in de samenwerking. Allemaal vormen van 
gedrag die niet horen bij samenwerken.  
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Het vijfde kenmerk is dat er sprake is van interactie tussen de personen in een 
samenwerking: ze hebben contact met elkaar. Dat doen ze onder andere om 
informatie uit te wisselen of elkaar en anderen te beïnvloeden. Niet door zaken 
over de schutting te gooien, maar door in dialoog te gaan, met respect voor 
elkaars rollen, belangen en kwaliteiten. Dankzij nieuwe technologieën en sociale 
media zijn de interactievormen de laatste decennia explosief toegenomen en 
fundamenteel veranderd.  
 
Als zesde kenmerk zien wij vertrouwen: samenwerking vraagt veel vertrouwen. 
Dan gaat het er onder meer om dat wat je vandaag in alle openheid tegen 
iemand zegt, morgen niet op straat ligt of zelfs tegen je wordt gebruikt. Zeker 
wanneer  belangen uiteenlopen is vertrouwen een kwetsbaar iets dat 
voortdurend aandacht nodig heeft. Het bouwen aan vertrouwen vraagt om 
vertrouwen in jezelf, oprechte interesse in de belangen van een ander, 
transparantie en betrouwbaarheid (Wesselink, 2010). 

 

 
Naast deze algemene kenmerken van samenwerking hebben programma’s in onze optiek nog een aantal specifieke kenmerken, die 
de samenwerking verder kleur geven. Zo is in programma’s de wilscomponent en vrijwilligheid nóg belangrijker dan in reguliere 
samenwerking. Vaak komen programma’s naast en bovenop het ‘normale’ werk. Medewerkers krijgen daarbij te maken met een 
dubbele loyaliteit en meerdere managers (hiërarchisch, functioneel, operationeel). Het is dan buitengewoon belangrijk daar 
bewust voor te kiezen en de soms lastige consequenties van het werken in een programma te omarmen.  
 
Een programma is tijdelijk en daarmee ook de samenwerking daarbinnen: die is voor de duur van het gehele programma, voor de 
duur van een stadium of fase, of voor de duur van een inspanning. Je moet de samenwerking meestal vrij snel voor elkaar hebben 
en aan het einde van de klus breek je hem in principe weer op. Uitgebreid de tijd nemen voor de ontwikkeling van de 
samenwerking staat dan op gespannen voet met de tijdsdruk die in programma’s aan de orde is. Vaak blijft een deel van de 
betrokkenen ook na het programma wel met elkaar samenwerken, misschien zelfs wel intensiever dan voorheen. Regelmatig 
worden programma’s ook juist gestart, omdat de samenwerking moeizaam verloopt. 
 

2.3 Samenwerken tussen individuen, in groepen en teams 
 
Er zijn allerlei niveaus waarop je naar samenwerking kunt kijken. Het speelt met name tussen individuen, in groepen en teams, 
tussen een programma en zijn omgeving en tussen organisaties. Over de meeste niveaus is al veel geschreven. We hebben een 
aantal invalshoeken op een rij gezet en gebruiken die om te komen tot de aandachtspunten voor de programmamanager. 
 

Samenwerken tussen individuen 
Samenwerken is mensenwerk. En mensen brengen in een samenwerking zichzelf mee, met hun eigen historie, achtergrond, 
ervaringen, ambities en gevoelens. Het is dus zaak goed te weten met wie je te maken krijgt en hoe dan de onderlinge 
verhoudingen zijn. Vanuit welke rol(len) en hoedanigheid kom je elkaar tegen en wat wil of moet je van elkaar? Op welke manier 
heb je eerder met elkaar te maken gehad? Wat betekent dat voor de nieuwe samenwerking?  
 
We gaan in dit hoofdstuk beperkt in op interpersoonlijke samenwerking. Wel beschrijven we enkele één-op-één relaties, zoals die 
tussen de opdrachtgever en de programmamanager. Voor meer inzichten over effectief samenwerken tussen individuen verwijzen 
we bijvoorbeeld naar het boekje Effectief samenwerken van Marloes de Jong (2013). Daarin beschrijft zij de driehoek van 
verantwoordelijke relaties, waarin een initiator, actor en ondersteuner samen verantwoordelijkheid nemen voor een resultaat. De 
driehoek maakt je bewuster van de rol die je vervult in een samenwerking ten opzichte van de rol van anderen.  
 

Samenwerken in groepen en teams  
Steeds meer werk vindt plaats in tijdelijke teams of in groepen die soms ‘team’ genoemd worden. De programmaorganisatie vormt 
op zijn minst een groep en misschien wel een team, afhankelijk van de omvang, onderlinge afhankelijkheden, wederzijdse 
betrokkenheid, enzovoort. Er is geen kant-en-klaar recept voor succesvol teamwerk, maar er zijn wel allerlei modellen die houvast 
geven. Wij voelen ons prettig bij het Karrenwiel van Martijn Vroemen (2009).   
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In het Karrenwiel onderscheidt Vroemen zes succesfactoren, die 
kunnen helpen bij het vormen van een effectief team. De 
effecten van elk van de factoren liggen op de spaken van het 
wiel. Zo leveren motiverende doelen bijvoorbeeld uitdaging op 
en leidt flexibiliteit tot ontwikkeling. De succesfactoren hangen 
met elkaar samen en zijn in evenwicht: als een van de factoren 
veel of juist weinig aandacht krijgt, komt er een slag in het wiel. 
Denk bijvoorbeeld aan een team waarin iedereen voortdurend 
nieuwe initiatieven neemt zonder dat iets wordt afgemaakt.  
 
Het model helpt bij de start te bepalen hoe individuen zich 
verhouden tot het team en helpt tussentijds het functioneren te 
evalueren. We hebben de succesfactoren (deels) gebruikt en 
doorvertaald naar de activiteiten voor samenwerking in 
programma’s, die we verderop bespreken. We bespreken elke 
factor verderop in dit hoofdstuk. 

 

Figuur 6.2: Succesfactoren van geslaagde teams 

2.4 Samenwerken met de omgeving 
 
Om de context van samenwerkingsopgaven beter te duiden heeft Martine de Jong (2014) het Spectrum van Coalitievorming 
ontwikkeld. Onder een coalitie verstaat zij ‘een groep mensen of organisaties die iets willen bereiken rond een opgave of kans’. Ze 
onderscheidt drie soorten coalities: directieve of besluitvormingsgerichte coalities (samenwerken met de omgeving), collectieve of 
samenwerkingsgerichte coalities (tussen organisaties) en connectieve of netwerkgerichte coalities (in netwerken).  

 

 

Figuur 6.3: Het Spectrum van Coalitievorming 

 
Het onderscheid tussen deze verschillende coalitievormen kan je bewust maken van jouw eigen positie in een 
samenwerkingsverband. Dit helpt je een passende rol en aanpak te vinden en een betrouwbare en effectieve 
samenwerkingspartner te worden. De ene coalitievorm is daarbij niet beter dan de andere. Het zijn categorische labels en ze 
hebben in de praktijk een vloeibaar karakter. Ze helpen de samenwerking in en rond programma’s te duiden en concreet invulling 
te geven. Hieronder bespreken we eerst kort de directieve coalitie, in de paragrafen daarna volgen de andere. 
 

Directieve coalities: ambitie bepaalt coalitie  
In deze coalitievorm is er één of zijn er enkele organisaties met een uitgesproken ambitie die ze willen realiseren in afstemming 
met anderen. Dat doen ze vanuit een regisserende rol en in een (vaak) bestaande arena van stakeholders. Ze hebben een sterke 
ambitie en voelen de urgentie hiermee aan de slag te gaan. Hun ambitie heeft ook impact op partijen en personen buiten hun 
eigen organisatie. En daarom willen of moeten ze die personen of partijen meenemen en meekrijgen. Hun ambitie bepaalt welke 
partijen worden uitgenodigd om mee samen te werken en met wie ze samen de coalitie vormen.  
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Meestal is sprake van een onderlinge hiërarchie tussen die partijen. De positie van de initiërende partij(en) is vaak sterker dan die 
van de betrokken organisaties, bewoners, patiënten of klanten. Het proces wordt vooraf gestructureerd met participatie- en 
besluitvormingsmomenten. De initiators wegen de belangen, bepalen de koers en hakken uiteindelijk de knopen door.  
 
Deze vorm is geschikt voor ingrepen die vanuit een organisatie gewenst zijn en ook 
voor een groot deel door die organisatie bepaald en betaald kunnen worden. Het 
voordeel is dat de regisserende partij(en) gestructureerd kan sturen op een breder 
gedragen resultaat of doel dat sneller en beter tot stand komt in een coalitie. Deze 
coalities maken vaak deel uit van een meer institutionele en politieke context. 
Woorden als mandaat, positie, draagvlak, bevoegdheid, kaders, richtlijnen, derden en 
afstemming zijn van toepassing. Voorspelbaarheid is belangrijk om het proces, de 
risico’s en de verwachtingen te managen.  
 
Heldere mijlpalen zijn de maatstaf voor succes. Tijd is een middel om de druk te 
verhogen. Regie en overzicht hebben, afspraken vastleggen, je positie kennen, het 
vertegenwoordigen van jouw organisatie en het houden aan de regels is belangrijk. 
Transparantie, besluitvaardigheid en urgentie zijn succesfactoren in deze vorm, die 
gericht is op het in stappen convergeren naar een eindbesluit.  
 

 

Betrokken partijen vertrouwen elkaar niet bij voorbaat, dit vertrouwen moet eerst worden bewezen. Vroegtijdig stoppen voelt in 
dit soort coalities als falen. Een valkuil is uitstelgedrag: tijd kopen om later pas tot overeenstemming te komen. Een andere valkuil 
is een grijs compromis. Partijen sluiten om strategische redenen een overeenkomst, zonder te zoeken naar een echte win-win 
situatie of het duurzaam oplossen van het probleem. De kunst is om te komen tot een oplossing waarin iedereen meerwaarde ziet. 
 

 

Strategisch Omgevingsmanagement 
Strategisch Omgevingsmanagement, mooi beschreven door Marc Wesselink (2010), is een aanpak die wordt ingezet in deze 
coalitievorm. De aanpak is gebaseerd op de Mutual Gains Approach (MGA). Daarin gaat het om het verbinden van belangen in 
een zorgvuldige dialoog en onderhandeling. De dialoog vindt plaats op basis van belangen en niet op basis van standpunten. In 
de onderhandeling wordt gezocht naar winst of het beperken van verlies. Het op deze wijze verbinden van belangen vraagt een 
duurzame relatie op basis van vertrouwen, een open houding, oprechte interesse in elkaar en de wil om er samen uit te komen. 
De kernvragen in dit model zijn:  

• Doelbepaling: wat willen we bereiken met strategisch omgevingsmanagement, wanneer moet het klaar zijn en wat 
hebben we daarvoor over?  

• Stakeholder- en issueanalyse: wat zijn de onderwerpen waarover potentieel verschil van mening kan bestaan? Welke 
standpunten en belangen hebben partijen bij deze onderwerpen?  

• Bepalen van de oplossingsruimte: welke ruimte is er voor dialoog en onderhandeling, om recht te doen aan de belangen 
die geraakt worden?  

• Strategiebepaling en procesontwerp: met wie gaan we op welk moment, op welke manier en over welk onderwerp aan 
tafel voor dialoog of onderhandeling?  

• Zorgvuldige voorbereiding van gesprekken en bijeenkomsten: hoe managen we de verwachtingen in onze omgeving en 
blijven we betrouwbaar?  

• Borging en nakomen van afspraken: hoe zorgen we voor continue afstemming met de inhoud van de opgave of ambitie 
en het besluitvormingsproces? 

 

 
Programma’s die vanuit een specifieke organisatie worden gedragen en waarbij het nodig is dat andere partijen aanhaken om 
succesvol te kunnen zijn, hebben baat bij deze manier van kijken naar samenwerken. Dat geldt ook voor programma’s die binnen 
een organisatie plaatsvinden en waarbij de initiërende opdrachtgever en programmamanager anderen moeten zien mee te krijgen. 
Verderop in dit hoofdstuk gaan we dieper in op strategisch omgevingsmanagement. 
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2.5 Samenwerken tussen organisaties 
 
De tweede coalitievorm gaat over de samenwerking tussen organisaties: de collectieve of samenwerkingsgerichte coalitie. 
 

Collectieve coalities: coalitie vormt ambitie  
In deze coalitievorm zijn organisaties een partner in een nieuwe arena van complementaire partijen die elk iets halen en brengen 
rond een gezamenlijk gevormde ambitie. In die ambitie zien ze individueel en als groep voordelen. Voor elke partij is winst te 
behalen. Alle partijen voelen zich eigenaar van de coalitie. Het gaat dus niet om stakeholders, maar om shareholders. Samen 
creëren ze een arena waarin ze deelnemen omdat ze hun krachten willen bundelen en niet omdat ze tot elkaar veroordeeld zijn.  
 
De collectiviteit in deze coalitievorm is in potentie groot. De partners nemen op een 
vergelijkbare basis deel, ieder met hun eigen rol en bijdrage. De gezamenlijke ambitie 
groeit gaandeweg. Dat kost tijd en inspanning. Het is een afwisseling van divergeren 
en convergeren. Dit type coalitievorming is geschikt wanneer geen van de partijen het 
voor het zeggen heeft en ze wederzijds van elkaar afhankelijk zijn om hun doelen te 
bereiken. Denk bijvoorbeeld aan opgaven zoals het verminderen van files of het 
terugdringen van schooluitval. Typische opgaven voor een programma. 
 
Het voordeel van deze vorm is dat elke partij zich verantwoordelijk voelt voor het 
realiseren van de ambitie. Dit kan helpen om de organisatiekosten te verlagen, 
efficiënter te werken of meer massa te bieden. Het collectieve perspectief staat 
centraal. Woorden als commitment, relatie, spelregels, vertrouwen, visie, alliantie, 
ketens, partnerschap, coöperatie en verbinding horen daarbij. 

 

Vaak hebben de partners echter wel te maken met de institutionele context van hun moederorganisaties. Elke organisatie geeft 
een deel van de autonomie op, in het vertrouwen er meer voor terug te krijgen. De selectie van de partners is dan ook een 
belangrijk moment. Wie hebben we nodig en wie heeft ons nodig? Hoe diverser de partners zijn, hoe groter de complementariteit. 
Concurrentie ondermijnt de toegevoegde waarde. De aantrekkelijkheid van de ander ligt in het ‘anders zijn’. Dit maakt het lastiger 
elkaar goed te begrijpen. Investeren in de ander en in de samenwerking is cruciaal. Partijen moeten bereid zijn zich kwetsbaar op te 
stellen. ‘Je draagt bij of doet niet (meer) mee’, is in deze vorm een belangrijk uitgangspunt. 
 

 

 

Figuur 6.4: Model voor Samenwerken tussen organisaties 

Samenwerken tussen organisaties 
Edwin Kaats en Wilfrid Opheij hebben in hun boek Leren 
samenwerken tussen organisaties (2012) vijf invalshoeken 
geformuleerd die helpen om de juiste condities te scheppen 
voor het samenwerken tussen organisaties zoals in deze 
coalitievorm.  
 

• Gedeelde ambitie: kom tot een ambitie waarin alle 
betrokkenen zich herkennen. 

• Recht doen aan belangen: ga op zoek naar de win-win 
situatie, de ‘mutual gains’. 

• Goed persoonlijk samenwerken: geef vorm aan 
constructieve relaties tussen mensen. 

• Professioneel organiseren: organiseer de 
samenwerking professioneel, liefst licht. 

• Betekenisgevend proces: hanteer een goede aanpak 
met een stevige procesregie. 

 

 
Deze manier van kijken naar samenwerken past bij programma’s die gedragen worden door verschillende organisaties, zoals een 
gemeente met bedrijven en vrijwilligersorganisaties in een programma gericht op meer toerisme in een gemeente. We gebruiken 
de inzichten van Kaats en Opheij in het hele hoofdstuk en in het bijzonder in paragrafen 8 en 9.   
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2.6 Samenwerken in netwerken 
 
De derde coalitievorm gaat over de samenwerking in netwerken: de connectieve of netwerkgerichte coalitie. 
 

Connectieve coalities: ambitie beweegt coalitie  
In deze vorm wordt een ambitie neergelegd door één of enkele personen. Dit drijft en beweegt anderen zich aan te sluiten, erop 
voort te borduren of er een eigen invulling aan te geven. Het is een coalitie van hechtere en lossere relaties van telkens wisselende 
samenstellingen. In zo’n setting kunnen ideeën, ontwikkelingen en bewegingen ontstaan die nog niet eerder bedacht zijn en vooraf 
niet voorzien waren. Doen en zichtbaar maken van acties is belangrijk. Het doel is om te komen tot een initiatiefrijk netwerk met 
impact. Mensen willen energie en vrijheid ervaren om iets te kunnen toevoegen.  
 
Dit type coalities bestaat uit initiatieven die van onderop zijn ontstaan. Een voorbeeld is een bedrijventerrein waar ondernemers en 
beleggers kennis uitwisselen, voorzieningen delen en leegstand voorkomen. Een ander voorbeeld: buren die met kleine activiteiten 
autochtone en allochtone bewoners dichterbij elkaar brengen. Sociale media helpen om deze netwerken te laten groeien en 
bewegen. Deze coalities worden vaak gestart en begeleid door sociaal ondernemers of communitymanagers. Ondanks dat het 
netwerk van iedereen is, zijn deze mensen wel vaak het gezicht van en de drijvende kracht achter het netwerk.  
 
In connectieve coalities staat het perspectief van het individu centraal. Daarbij zijn 
drijfveren belangrijker dan functies en posities. Het gaat om persoonlijke en informele 
relaties, waarbij eerder wordt gehandeld vanuit gevoel en gezond verstand dan vanuit 
expertise en methodieken. Het zelforganiserend en zelfreinigend vermogen is groot. 
Mensen spreken elkaar sneller aan op gedrag dat ze niet passend vinden. Iemand die 
geen aansluiting meer voelt, kan de coalitie verlaten en een andere weg inslaan.  
 
Vaak ontstaan in een netwerk ongeschreven normen en waarden. Er is geen vooraf 
bepaalde of gedeelde koers. Een volgende stap wordt pas gezet wanneer de tijd rijp is 
en niet omdat er een deadline nadert. Stoppen vergt niet altijd een expliciet besluit en 
wordt niet gezien als falen, maar als een goed moment voor nieuwe dingen. Het 
netwerk kent niet de collectiviteit van de collectieve coalitie. Iedereen kan deelnemen. 
Vertrouwen is de basis. 
 

 

Uitgebreide plannen van aanpak, vooronderzoeken of planningen zijn er niet. Passende woorden zijn: energie, gastvrijheid, 
beweging, kiemen, inspiratie, voldoening, delen, ontmoeten en community. De coalitie is hoofdzakelijk gericht op divergeren. Er 
zijn weinig grenzen tussen mensen, ideeën, disciplines of thema’s. In een netwerk liggen idee en actie dicht bij elkaar, net als 
denken en doen. Het is leren, proberen en vooral ook improviseren om de energie en voorbijkomende kansen te benutten. 
Daarmee is het een vorm van samenwerken die niet meteen heel dicht tegen programma’s aanligt, bekeken vanuit hun planmatige 
en gestuurde insteek, maar die wel goed is om te overzien op het hele spectrum. Het is bovendien interessant om te bekijken waar 
en hoe het werken met netwerken ondersteunend kan zijn aan het realiseren van programmadoelen. 
 

  

De zwerm als metafoor  
Het is moeilijk een weergave te maken van het netwerk. Het is bijna niet 
vast te leggen en het is vaak niet duidelijk wie er bij hoort en wie niet. 
Vaak wordt de metafoor van de zwerm gebruikt. In de zwerm lijkt het 
chaos, maar van een afstand is het goed georganiseerd. En omgekeerd is 
het voor een individu eenvoudig om bij te dragen, terwijl het netwerk als 
geheel complex en intelligent werkt. Ook de waarde en de resultaten van 
het netwerk zijn moeilijk hard te maken en te voorspellen, maar 
daardoor niet minder waardevol. Het gaat soms meer om blije gezichten, 
nieuwe contacten of een warm gevoel. Netwerken zoeken naar nieuwe 
definities van succes om hun meerwaarde zichtbaar te maken. 
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Een combinatie van verschillende coalitievormen is mogelijk. Een samenwerkingsgerichte coalitie van een gemeente, energiebedrijf 
en woningbouwcorporatie kan bijvoorbeeld een regisserende rol hebben naar bewoners en een faciliterende rol naar ondernemers 
met duurzame plannen. Organisaties moeten dus voor elke vorm afzonderlijke handelingsrepertoires beschikbaar hebben.  
 

2.7 Zeven bouwstenen binnen samenwerken 
 
Wanneer we deze verschillende modellen en perspectieven naast elkaar leggen, dan zien we enkele rode draden. Zo komt het 
begrip ‘ambitie’ bij elk model terug. We hebben ze gebruikt om zeven activiteiten te definiëren waarmee je de samenwerking in en 
voor een programma kunt vormgeven.  
 

 

Samenwerken in zeven activiteiten  
1. Komen tot gedeelde ambitie en doelen.  
2. Verbinden van belangen en spelers. 
3. Werken aan vruchtbare samenwerkingsrelaties.  
4. Benutten van ieders diverse kwaliteiten. 
5. Communiceren met de omgeving. 
6. Organiseren van het samenwerkingsverband. 
7. Managen van het proces naar samenwerking. 

 

 
Vanuit welk niveau je ook kijkt naar samenwerken - als groep of team, met de omgeving of tussen organisaties -, deze activiteiten 
komen eigenlijk altijd wel aan bod. Sommige krijgen meer of juist minder aandacht, mede afhankelijk van de aard en omvang van 
het programma. We kunnen ze hier wel onderscheiden, maar ze zijn in de praktijk eigenlijk nooit van elkaar te scheiden. Ze zijn 
doorlopend aan de orde en lopen ook door elkaar. Zie ze daarmee meer als ingrediënten dan als stappen. 
In het programmaplan komen de uitkomsten terug in de vorm van een samenwerkingsstrategie, een communicatiestrategie en een 
programmaorganisatie. Hierin staat beschreven hoe de samenwerking en communicatie wordt vormgegeven en georganiseerd. De 
samenwerkingsstrategie beschrijft bijvoorbeeld meer algemeen hoe naar de omgeving wordt gekeken en hoe wordt omgegaan 
met belangen. De communicatiestrategie schetst de communicatiedoelen en hoe die worden nagestreefd. 

3 Komen tot gedeelde ambitie en doelen  
 
Voor programma’s zijn een gedeelde ambitie en doelen noodzakelijk, maar tegelijkertijd ook onvoldoende. Noodzakelijk, omdat 
een programma zonder een ambitie, doelen en doelgerichtheid geen reden van bestaan heeft. Het is echter ook onvoldoende, 
omdat er meer voor nodig is om tot een goede samenwerking te komen. Omdat we al het nodige over ambitie en doelen hebben 
geschreven, kijken we er op deze plek vooral naar in het licht van samenwerking.  
 

Gedeelde ambitie en doelen: in hoofd, hart en handen  
Eén van de opgaven bij samenwerking is te komen tot gedeelde ambitie en doelen. Die moeten betekenis hebben, oprecht zijn en 
die iedereen motiveren voor het programma te willen werken. Dat klinkt logisch, maar is in de praktijk niet eenvoudig. Het niet 
goed met elkaar doorleven van de ambitie en de doelen en het verdelen van de verantwoordelijkheid voor het nastreven ervan, is 
debet aan veel zwalkende samenwerkingen. Besteed hier dus voldoende tijd aan en zorg voor goed verankerd eigenaarschap. 
 
Naast acroniemen als MAGIE en SMART om doelen te formuleren, ontlenen we aan Martijn Vroemen (2009) ook de drie H’s voor 
het komen tot gedeelde en motiverende ambitie en doelen: 

• Hoofd: maak ze voorstelbaar (hoe ziet het eruit als we ze gehaald hebben?) en zorg ervoor dat iedereen ze kent en 
accepteert. Dat betekent onder meer dat de doelen logischerwijs haalbaar moeten zijn en vooral niet te ingewikkeld 
geformuleerd zijn, laat staan multi-interpretabel. 

• Hart: er moet geloof zijn in het nut, de waarde en het belang ervan. Doelen met hart zijn inspirerend en niet alleen maar 
logisch, zoals doelen met hoofd. Dat houdt onder meer in dat het formuleren van de doelen liefst door dezelfde personen 
gebeurt als die ze moeten realiseren.  

• Handen: je moet ze kunnen doorvertalen in handelen. En wel zo dat de betrokkenen geloven dat ze de doelen kunnen 
waarmaken en dat hun eigen bijdrage (enigszins) herkenbaar is in de realisatie. Zorg dat er ambitie in doorklinkt, maar 
niet te veel om een verlammende werking te voorkomen.  
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Kip of ei: eerste de ambitie en de doelen, dan de spelers? 
Om tot gedeelde ambitie en doelen te komen, moet je weten met wie je ze wil of moet bereiken. Met vage doelen is het lastig te 
bepalen wat de mogelijke issues, belangen en dus ook spelers zijn. Maak je ze al heel concreet voordat je andere partijen bij het 
programma betrekt, dan is het juist weer veel lastiger om te komen tot gedeeld eigenaarschap. We raden aan voldoende ruimte te 
houden om de ambitie en de doelen bij te stellen, wanneer dat bijdraagt aan het verbinden van anderen aan het programma. Word 
er dus niet te verliefd op en realiseer je dat veel mensen de behoefte zullen voelen om invloed uit te oefenen op de formulering 
van de ambitie en de doelen. Daarmee kunnen ze mede-eigenaarschap voelen en nemen.  
 

Samenwerken aan een aantrekkelijke business case 
De samenwerking moet meer opleveren dan ieder individu of elke partij alleen tot stand kan brengen. Je hebt dus een positieve 
business case nodig. De potentiële opbrengsten overstijgen bijvoorbeeld de individuele mogelijkheden van de betrokkenen (‘samen 
lossen wij het mobiliteitsvraagstuk in het midden van het land op’). Of de kosten zijn lager door samen op te trekken dan door elk 
apart te werken. Bij het toewerken naar een gedeelde ambitie, doelen en business case voor een programma, kan het helpen een 
aantal vragen eerst voor jezelf te beantwoorden en daarna te delen met de andere mensen of partijen die mogelijk bij het 
programma betrokken worden (naar Kaats en Opheij, 2012): 

• Wat is mijn beeld bij de ambitie van de samenwerking? 
• Wat wil ik dat de samenwerking mij oplevert (halen)? 
• Wat ik in de samenwerking stoppen (brengen)? 
• Wat is mijn kernwaarde en de essentie van mijn rol? 
• Wat is mijn belang bij de samenwerking? 
• Is de business case voldoende aantrekkelijk? 

 
Deze figuur, de ‘halen en brengen-plaat’, ondersteunt 
bij het bespreken van de antwoorden op deze vragen. 
Samenwerking kan hiermee overigens het karakter 
krijgen van een ruilrelatie met in het midden een 
weegschaal: ‘ik doe iets als een ander wat teruggeeft.’ 
Wij zien samenwerking principiëler, net als Covey 
(2005): ‘ik geef, omdat dat bij mijn principes hoort en 
omdat ik iets te geven heb waar anderen bij gebaat 
zijn. Dat de ander ook iets geeft is mooi meegenomen. 
Zo niet, even goede vrienden, ik blijf geven.’  
 
Toch blijkt het model in de praktijk zeer behulpzaam, 
omdat het je aanzet tot het bepalen wat je wil geven 
en wat je zoekt in een samenwerking met andere 
partijen. Een open dialoog is van groot belang bij het 
gesprek over deze vragen. Het helpt namelijk wanneer 
de betrokkenen hun ideeën zelf aan elkaar uitleggen, 
elkaar daarop bevragen en zoeken naar verduidelijking 
en onderling begrip.  

 

Figuur 6.5: Halen en brengen bij samenwerking  

 
Dit maakt de kans kleiner dat het komen tot een gedeelde ambitie, doelen en een business case met name een technocratisch 
proces wordt, waarin de eerdergenoemde ‘hart’-component te weinig aandacht krijgt. 
 

Spraakverwarring en doel-middel discussies 
Omdat de betrokkenen in een samenwerkingsverband een andere achtergrond, ervaring en vaak ook belangen hebben, kan over 
de ambitie en de doelen flink wat spraakverwarring ontstaan. Die kan kleiner zijn dan de echte verschillen van inzicht. Toch is het 
belangrijk je er bewust van te zijn, omdat je lang heel dicht langs elkaar heen kunt praten, terwijl je het over iets anders hebt. Die 
spraakverwarring kom je bijvoorbeeld ook tegen wanneer je het hebt over de historie, de context en de aanleiding. Iedereen kijkt 
anders naar het probleem, de oplossing, de kans en de vorm waarin daaraan gewerkt kan worden.  
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Bij het verkennen van de doelen en baten voor een programma kun je ook snel in oorzaak-gevolg discussies verzanden. Zodra 
iemand opmerkt dat een bepaald doel eigenlijk ook een middel is voor een hoger gelegen doel, wil het hek nog weleens van de 
dam zijn. Je kunt daarin verstrikt raken, met als mogelijke uitkomst dat het doel steeds grootser wordt of dat iedereen het bijltje 
erbij neergooit. Deze complexiteit maakt nu eenmaal deel uit van programma’s. Het vraagt een goede dialoog om elkaar te 
begrijpen en soms helpt het daarbij een onafhankelijke facilitator in te schakelen. 

4 Verbinden van belangen en spelers 
 
Programma’s bevinden zich vrijwel altijd in dynamische omgevingen, met veel mensen en partijen die allemaal andere belangen 
hebben. Het komt er dan op aan die belangen en spelers met elkaar te verbinden. Een effectieve manier om dat te doen vinden we 
in Strategisch Omgevingsmanagement (SOM), een aanpak beschreven door Marc Wesselink (2010) onder meer op basis van zijn 
ervaringen met Maasvlakte 2 in Rotterdam. Wij vertalen deze werkwijze door naar programma’s. Voor meer detail verwijzen we 
naar het Handboek Strategisch Omgevingsmanagement.  
 

4.1 Strategisch Omgevingsmanagement als uitgangspunt 
 
Vanuit een oprechte interesse in de belangen van anderen zoeken naar een oplossing die door iedereen wordt gedragen én als 
winst wordt beoordeeld, omdat ieders belang ermee gediend is. Dat is de ambitie van SOM. Daarmee is de SOM-aanpak anders 
dan aanpakken die op zoek gaan naar een oplossing die voor alle partijen ‘acceptabel’ is. Het gaat erom oplossingen te vinden 
waarvan alle betrokkenen beter worden: oplossingen die een wederzijds belang dienen. De aanpak gaat uit van de Mutual Gains 
Approach of Harvard-strategie voor onderhandeling en samenwerking, en niet van de Machiavellistische strategie. Die twee 
onderscheiden zich fundamenteel van elkaar en leiden tot verschillende manieren waarop partijen met elkaar omgaan. 
 
Machiavelli (distributief/positioneel) Harvard (integratief/principieel) 

• Op basis van standpunten 
• Denken in termen van wij/zij 
• Win-lose 
• Tactieken en trucs 
• Vinden van zwakke plek van anderen 
• Zorgen voor informatie-onbalans 
• ‘De eerste klap is een daalder waard’ 
• Korte termijn focus 
• Vaststaande waarde, taart verdelen 

• Op basis van belangen 
• Luisteren en inleven in anderen 
• Win-win 
• Openheid 
• Gezamenlijk oplossingen zoeken 
• Gezamenlijk vertrekpunt kiezen 
• ‘Er is altijd een volgende ronde’ 
• Korte én lange termijn focus 
• Geen vaststaande waarde, taart groter maken 

Tabel 6.1: Verschillende strategieën voor samenwerking en onderhandeling 

 
De Harvard-strategie is overigens niet altijd beter dan de Machiavellistische strategie. De distributieve, positionele strategie 
volstaat bij relatief eenvoudige onderhandelingen of samenwerkingen, waarin de relatie tussen de partijen minder telt en meer 
transactioneel van aard is. Hoe meer partijen betrokken zijn en hoe vaker en langduriger de partijen met elkaar te maken hebben, 
hoe belangrijker de samenwerkingsrelatie wordt. In dat geval heeft de integratieve, principiële benadering de voorkeur.  

 
Cruciaal voor SOM is de focus op issues en belangen in plaats van op standpunten en stakeholders. Een programmamanager doet 
er goed aan de issues en belangen te (h)erkennen die mensen en partijen in de omgeving van het programma zien en hebben. 
Daarmee kun je een gerichte aanpak ontwikkelen, waarmee je niet alleen de doelen van het programma beter bereikt, maar ook 
ervoor kan zorgen dat alle betrokken partijen winst behalen door mee te doen. 
 
De eerste stap is bepalen vanuit welke benadering je wilt werken. Hanteer je liever een traditionele aanpak, dan vertrek je meer 
vanuit het idee dat je anderen moet zien mee te krijgen in je eigen plan. Bij weerstanden ga je uitleggen, overtuigen, verleiden en 
masseren. Kies je voor SOM, realiseer je dan dat dit een andere manier van denken en doen vraagt: oprecht luisteren en 
geïnteresseerd zijn, begrip tonen, duidelijk, betrouwbaar en open zijn, streven naar winst voor iedereen. 
 
Bij SOM is de volgende stap het vaststellen wat je doel is, bijvoorbeeld ‘actievere medewerking van stakeholders aan het 
programma’, ‘meer draagvlak voor de programmadoelen en inspanningen’ of ‘minder weerstand en minder gerechtelijke 
procedures’. Vanuit dit doel kun je SOM vormgeven en bepalen wat je dan concreet anders gaat doen dan anders. In het 
basismodel van SOM, de ‘SOM-cirkel’, zijn de stappen van de aanpak samengevat. Wij lichten een aantal (sub)stappen van de 
voorbereidende helft toe en verwijzen voor de rest naar het handboek.  
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De stappen die we beschrijven, kunnen deels door de programmamanager worden uitgevoerd, maar ook deels door speciaal 
daarvoor aangestelde omgevingsmanagers. Deze stappen  vinden als eerste aan het begin van het programma plaats, liefst voordat 
de uitvoering is gestart. Waar mogelijk maak je dit soort analyses samen met de betrokkenen, zodat er een gezamenlijk en rijk 
beeld ontstaat van de omgeving van het programma. Gedurende de uitvoering herhaal je deze exercitie regelmatig, omdat posities, 
verhoudingen en belangen veranderen. Hoe groter en turbulenter de omgeving is, hoe groter de noodzaak de omgeving frequent 
en vroegtijdig onder de loep te nemen. 

 

 

Figuur 6.6: Basismodel van SOM (SOM-cirkel) 

 

4.2 Inventariseren van issues en stakeholders 
 
De tweede stap in het model van SOM is het inventariseren van de issues die spelen bij het programma en het identificeren van de 
stakeholders die zich op die issues manifesteren. Dit is het noodzakelijke huiswerk dat je doet of laat doen, vóórdat je in gesprek 
gaat met stakeholders. Eerst nadenken over de issues voordat je de spelers en partijen gaat inventariseren en benaderen. De 
meeste benaderingen voor omgevings- en programmamanagement raden juist aan te beginnen met de spelers. 
 

 

Issue 
Een issue is een kwestie waarover verschil van mening bestaat tussen mensen of partijen. Een betwistbaar punt of een 
betwistbare kwestie. Issues zijn bewegende opinies met voor- en tegenstanders. Issues staan niet op zichzelf en duiken 
doorgaans ook niet onverwacht en ineens op. Ze zijn vaak gegroeid vanuit een verleden. Een programma kan ook zelf issues 
veroorzaken of triggeren. Denk bijvoorbeeld aan de geluidoverlast door een bouwproject, de culturele match tussen teams die 
bij een reorganisatie worden samengevoegd, de gevraagde tijd van medewerkers om zich een nieuw systeem eigen te maken, 
het gebruik van persoonlijke gegevens, de effecten van boren naar grondstoffen op aardbevingen, de stijl van leidinggeven in 
een organisatie of de bereikbaarheid van een stad door wegonderhoud. 
  
Vragen voor de issueanalyse: 

• Hoe emotioneel beladen zijn ze? 
• Hoe mediagevoelig zijn ze? 
• Hoe politiek en juridische gevoelig zijn ze? 
• Wat is de relatie met andere issues? 

 
• In welk ontwikkelingsstadium bevinden ze zich? 
• Welke mensen/partijen manifesteren zich erdoor? 
• Welke argumenten gebruiken ze? 
• Hoe valide zijn die argumenten? 
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Issues zijn steeds aan verandering onderhevig, bijvoorbeeld doordat de omgeving of het beleid van de organisatie verandert. Dat 
betekent ook dat je continu bedacht moet zijn op het ontstaan van nieuwe issues voor het programma en dat je er niet van af bent 
door aan het begin een lijstje vast te stellen. Je zult regelmatig de omgeving moeten (laten) onderzoeken op zoek naar nieuwe, 
gewijzigde en verdwenen issues: waar kan mogelijk ‘gedoe’ over ontstaan?  
 
De issues zijn relevant, omdat hiermee ook de stakeholders zichtbaar worden. Op basis van de issues ga je namelijk op zoek naar de 
actoren die zich manifesteren in standpunten over die issues, omdat zij een positief of negatief effect van het programma 
ondervinden. Meestal zal een stakeholder het niet laten bij het uiten van standpunten: hij gaat invloed uitoefenen op het 
programma of op een inspanning. Soms zal blijken dat hij dat in het verleden al eerder gedaan heeft. Zo ontstaat een beeld van de 
issues en de stakeholders die zich rond het programma manifesteren. 
 
Beoordeel de issues op hun gewicht en relevantie. Issues zijn bijvoorbeeld gewichtiger naarmate de mediagevoeligheid hoger is, er 
een relatie met andere issues is en het aantal actoren dat zich erover opwindt groter is. Ook zaken als de juridische gevoeligheid, 
de emotionele beladenheid, het ontwikkelingsstadium van het issue of de complexiteit van de mogelijke oplossing bij het issue 
spelen mee. Al deze informatie wordt vastgelegd in zogenaamde issuedossiers. 
 
Op een soortgelijke manier breng je ook de kenmerken van en relatie met de stakeholders in kaart. Denk bij kenmerken 
bijvoorbeeld aan aspecten als de grootte van de achterban, de reputatie van de organisatie, de invloed op andere stakeholders en 
de macht van de vertegenwoordigers van de partijen. Maar ook aan zaken als de emotie en de mate van voorspelbaarheid van het 
gedrag van de stakeholder. Alle informatie uit de stakeholderanalyse krijgt een plek in stakeholderdossiers. 

 
 

Stakeholder 
Een stakeholder is een persoon of een organisatie die invloed ondervindt (positief of negatief) of zelf invloed kan uitoefenen. In 
dit geval gaat het om invloed van of op het programma of onderdelen daarvan. Stakeholders of belanghebbenden variëren van 
individuen, groepen en organisaties tot branches. 
  
Vragen voor de stakeholderanalyse: 

• Wat is de naam en rol van de stakeholder? 
• Wat is het standpunt van de stakeholder? 
• Wat is het belang van de stakeholder? 
• Wat is de macht/invloed van de stakeholder? 

 
• Wat is de legitimiteit van de stakeholder? 
• Wat is de emotie van de stakeholder? 
• Hoe zien de houding en het gedrag eruit? 
• Waar(in) kom je elkaar nog meer tegen? 

 

 
Probeer hierbij zoveel mogelijk te werken met namen van personen, dan weet je met wie je moet communiceren en op wie je 
invloed moet uitoefenen. In het hoofdstuk Organiseren hebben we de omgevingskaart geïntroduceerd als een van de wijzen om 
stakeholders in te delen naar verschillende rollen (beslisser, gebruiker/doelgroep, leverancier en uitvoerder). 
 
Een manier om te kijken naar de relatie met stakeholders, is door de mate van gelijke belangen af te zetten tegen de mate van 
onderling vertrouwen. Vertrouwen is er wanneer je open met elkaar omgaat. Je moet een vertegenwoordiger van een andere partij 
iets vertrouwelijks kunnen vertellen zonder dat het de volgende dag in de krant staat. Op belangen komen we verderop terug. 
Partijen kunnen zo in vijf groepen worden verdeeld.  
 
Vrienden zijn de partijen van wie je het moet hebben. Zij dragen mede het programma, delen de belangen en bovendien kun je 
hen vertrouwen. Investeer in open informatie-uitwisseling over belangen, twijfels en onzekerheden. Je kunt vrienden vaak inzetten 
als intermediair tussen jezelf en andere partijen, bijvoorbeeld om partijen mee te krijgen waarmee zij wel goede relaties hebben. 
Aan de andere kant staan de vijanden: zij vertrouwen je niet en je hebt niet dezelfde of parallelle belangen. Laat ze echter goed 
weten wat de doelen en belangen zijn. Probeer te achterhalen wat hun belangen zijn en wees open in de manier waarop je denkt 
het programma aan te pakken. Houd je vijanden in ieder geval op de hoogte van je doen en laten in het programma.  
 
Opponenten zijn de mensen die je vertrouwt, maar waarmee je niet dezelfde of parallelle belangen deelt. Probeer op basis van 
openheid met informatie erachter te komen wat hun belangen zijn, waarom ze bepaalde dingen zo vinden en waarom ze niet 
achter bepaalde projecten of achter het hele programma staan. Luister eerst, voordat je spreekt. Dat ze zich als tegenstanders 
manifesteren, betekent ook dat er energie zit en niet onverschillig staan ten opzichte van het programma. 
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Bij de coalitiegenoten geldt dat je de andere partij niet of niet 
helemaal vertrouwt, maar wel dezelfde of parallelle belangen 
hebt. Investeer veel tijd in de relatie. Wees je er echter van 
bewust dat de relatie niet diep gaat en snel verwisseld kan 
worden voor een andere. Relaties hebben per definitie een 
tijdelijk karakter. Wanneer de belangen veranderen, kunnen 
coalitiegenoten zomaar tegenstanders of vijanden worden. 
De politiek levert dagelijks veel mooie voorbeelden hiervan. 
 
De opportunisten en twijfelaars zijn de mensen die nog niet 
hebben gekozen. Vooralsnog is er nog geen vertrouwen of 
overeenstemming qua onderliggende belangen. Maak 
duidelijk hoe je naar de unieke opgave kijkt. Zoek waar 
belangen te verbinden zijn en begrijp hun standpunt. Heb je 
eenmaal het vertrouwen van de opportunisten en de 
twijfelaars, dan krijg je ze vaak snel over de streep. 

 

Figuur 6.7: Tussen vriend en vijand 

 
Al deze analyses - je kunt er nog veel meer maken, zoals een beïnvloedingsmatrix met een kruising van belangen en invloed - geven 
waardevolle input bij het vormgeven van de relaties met de omgeving.  
 

4.3 Identificeren en analyseren van standpunten en belangen 
 
De volgende stap is het verzamelen, analyseren en concretiseren van standpunten en belangen van de stakeholders op de diverse 
issues. De analyse spitst zich uiteindelijk toe op de belangrijkste issues en stakeholders. Gesprekken met (vertegenwoordigers van) 
deze actoren leveren extra informatie over de oorspronkelijke analyse. Uiteraard kan deze informatie leiden tot een herziene 
analyse. SOM hecht daarbij veel waarde aan het verschil tussen standpunten en belangen. 
 

 

Standpunt versus belang 
Een standpunt is een manier waarop je iets bekijkt, een gezichtspunt, mening of opvatting (voor of tegen, eens of oneens). Een 
belang is datgene waarmee je voordeel gemoeid is. Een standpunt van een persoon of organisatie is gebaseerd op belang(en). 
Het is bijvoorbeeld iemands belang dat de waarde van zijn huis toeneemt. Daarom is hij tegen de uitbreiding van het huis van 
zijn buurman, omdat dit de zon in zijn voortuin wegneemt. Het is ook iemands belang om zich te kunnen blijven ontwikkelen. En 
om die reden is hij vóór de organisatieverandering, waarin hij een uitdagende, nieuwe rol kan krijgen. 

 

 
Een standpunt kan nogal veranderlijk zijn, bijvoorbeeld zodra 
andere argumenten worden ingebracht en een persoon tot ander 
inzicht komt (‘voortschrijdend inzicht’). Belangen zijn veel stabieler 
en betrouwbaarder. Dat is ook de reden waarom binnen SOM veel 
erop gericht is om van standpunten naar belangen te bewegen. De 
gedachte daarbij is dat als je oprecht interesse hebt in en rekening 
houdt met belangen van andere partijen, hun standpunten relatief 
gemakkelijk en snel kunnen veranderen. 
 
De strategie is er dus op gericht door te dringen tot de belangen 
van de stakeholders met een groot aantoonbaar belang. Zo 
voorkom je dat je tijd verloren laat gaan aan partijen die veel 
aandacht vragen, maar een beperkt belang hebben. Dit doe je 
door het voeren van een oprechte dialoog, waarbij je regelmatig 
de ‘waarom?’-vraag (of een variant daarop) stelt. Waarom is 
iemand voor of tegen? Welk belang is daarmee gediend? Daarmee 
kom je van standpunten tot belangen. 

 

Figuur 6.8: Standpunten, belangen, waarden, normen 
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Je kunt nog verder gaan tot op het niveau van waarden en normen. Die vormen het fundament voor belangen. Al doende wordt de 
zogenoemde ‘gouden driehoek’ van gedeelde, verbonden belangen hopelijk steeds duidelijker en groter. 
 
Er zijn diverse soorten belangen die tegelijkertijd impliciet en soms expliciet meespelen. Het gaat dan met name om individuele of 
persoonlijke belangen, organisatiebelangen, collectieve belangen en maatschappelijke belangen. Individuele belangen zijn 
persoonlijke overtuigingen, drijfveren en voordelen. Die spelen in ieder proces een rol. Organisatiebelangen zijn meestal gekoppeld 
aan de doelen en kernwaarden van een organisatie. Collectieve belangen zijn belangen van bepaalde groepen (bewoners, 
patiënten, medewerkers). En maatschappelijke belangen overstijgen weer dat niveau. 
 
Het overzicht van issues, stakeholders, belangen en standpunten is te visualiseren in een tabel (zie paragraaf 4.4). Per issue en 
stakeholder laat die zien wat het standpunt en belang is, inclusief hoe groot het belang is dat de partijen zichzelf toekennen (hoog: 
rood, midden: oranje, laag: geel). In de rechterkolom staat de eigen analyse van de omvang van het belang (hoog, midden, laag, 
geen). Daarna zijn de issues en stakeholders te clusteren. Mogelijk kun je namens zo’n cluster een vertegenwoordiger benoemen. 
Dat laatste helpt de tijd te beperken die iedereen kwijt is aan het programma. 
 

4.4 Participatiestrategie per stakeholder bepalen 
 
De analyse van issues, standpunten, belangen en stakeholders vormt de input en basis voor het bepalen van de participatie- en 
communicatiestrategie voor het programma. Op basis van het belang dat een issue of een stakeholder heeft, kun je bepalen hoe 
het participatieniveau van de betreffende stakeholder eruit moet zien en wat dat betekent voor de communicatie. Daarmee krijgen 
de stakeholders rollen in en rond het programma en een bepaalde vorm van invloed op het programma. In plaats van iedereen een 
rol te geven of iedereen te betrekken, is het verstandiger om te focussen op een selectie van stakeholders. Dit zorgt voor een 
efficiëntere tijdbesteding bij het managen van de omgeving: aan partijen en personen met een groot belang en met veel invloed 
besteed je meer aandacht dan aan wie een kleiner belang heeft. Ook hierbij geldt dat openheid over het toegekende 
participatieniveau aan het begin van het proces van groot belang is, om zo de verwachtingen over en weer te verhelderen. 
 

 Issue Issue Issue Issue Analyse belang Participatie-
niveau 

Stakeholder 1 Standpunt  
Belang  

Standpunt  
Belang 

  Hoog Participeren 

Stakeholder 2  Standpunt  
Belang 

 Standpunt  
Belang 

Midden Communiceren 

Stakeholder 3  Standpunt  
Belang 

   Communiceren 

Stakeholder 4   Standpunt  
Belang 

 Laag Informeren 

Stakeholder 5    Standpunt  
Belang 

 Participeren 

Tabel 6.2: Analyse van issues, standpunten, belangen en stakeholders 

 
De participatieladder is hierbij een handig hulpmiddel. De intensiteit en invloed van de betrokkenheid van actoren kan daarin 
oplopen van informeren tot empowerment. Op het hoogste niveau gaat de persoon of partij zich gedragen als mede-eigenaar van 
het programma. Op basis van een indeling van actoren in deze ladder kun je een goed doordachte dialoog starten met de 
stakeholders. In paragraaf 7 komen we uitgebreider terug op onder meer de participatieladder. 
 

4.5 Verenigen van belangen, zoeken naar de win-win 
 
De volgende stap is in dialoog de belangen van de stakeholders en die van het programma zo mogelijk (en wenselijk) met elkaar te 
verenigen. Dat gebeurt door te zoeken naar de win-win situaties of de ‘mutual gains’. Dit doe je door oprecht te luisteren, je in te 
leven in anderen en te werken aan oplossingen die voor iedereen voelen als winst. Dat is iets heel anders dan onderhandelen op 
basis van standpunten en zoeken naar ‘acceptabele’ oplossingen. Daarbij wordt namelijk gedacht in termen van wij/zij en win/lose. 
Er wordt gebruikt gemaakt van tactieken en trucs en gezocht naar de zwakke plek van de ander, bijvoorbeeld door een 
informatieonbalans te creëren.  
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Vanuit de issues, standpunten en belangen is het zoeken naar 
een oplossing die recht doet aan de belangen van alle 
betrokkenen. Dat heet ook wel ‘het vergroten van de taart’. 
Die oplossing moet meerwaarde hebben voor iedereen en het 
eigenbelang overstijgen. Misschien wordt hierdoor de gekozen 
aanpak, oplossing en focus wel iets anders (en zelfs groter) 
dan beoogd. Zo kan het zijn dat inspanningen aan het 
programma moeten worden toegevoegd om stakeholders te 
laten meedoen. Dit vraagt dat de opgave niet te vroeg te eng 
gedefinieerd wordt. Er moet speelruimte zijn om de taart 
groter te maken. Houd daar in de afbakening rekening mee. 
Belangrijker is dat zo een beweging in gang wordt gezet met 
een grotere kans van slagen dan wanneer iedereen voor zijn 
eigen belang zou gaan.  

 

Figuur 6.9: Komen tot een win-win (mutual gains) 

 
Het bouwen van vertrouwen en het onderhouden van een open, transparante en duurzame relatie met de stakeholders staat 
centraal. Integriteit, oprechtheid en betrouwbaarheid van de kant van de programmamanager en de omgevingsmanager zijn 
sleutelwoorden. Dat vergroot de kans dat partijen tot een oplossing willen komen die iedereen ervaart als winst. Als in het proces 
niet of onvoldoende sprake van is van de kenmerken die we hiervoor noemden, dan kun je er maar beter niet aan beginnen. 
Vertrouwen komt immers te voet en gaat te paard. 
 
Voor een programma is het van belang dat alle betrokkenen erkennen dat ze van elkaar afhankelijk zijn. Ze moeten bereid zijn 
tijdelijk iets van hun autonomie op te geven. Zijn ze dat niet, dan is een programma-aanpak weinig kansrijk. Positioneel 
onderhandelen of niets doen, ligt dan meer voor de hand. Dat kan de besluitvorming vertragen en ertoe leiden dat de moeizaam 
overeengekomen inspanningen niet van harte worden aangepakt. Ook leidt het vaak tot veel gedoe over de rollen die partijen in 
het programma gaan vervullen. Een programma biedt in onze optiek vaak goede mogelijkheden om te zoeken naar gezamenlijke 
belangen van partijen, omdat doelen daar meer ruimte voor geven dan bijvoorbeeld beoogde resultaten van projecten. Wees 
echter heel alert op schijnoverstemming over de doelen die vooral ‘te danken’ is aan de vaagheid ervan. Ga dus goed na of 
iedereen dezelfde beelden en verwachtingen heeft. 
 

 

Meer over strategisch omgevingsmanagement 
Het Handboek Strategisch Omgevingsmanagement omvat meer stappen en hulpmiddelen om omgevingsmanagement vorm te 
geven. Daar verwijzen we op deze plek naar. We hebben hiervoor vooral ingezoomd op het verbinden van belangen en spelers 
in de omgeving van het programma, vanuit het perspectief van het programma. De manier van denken is echter ook goed 
toepasbaar op het verbinden van belangen in de programmaorganisatie (maar dan in een lichtere vorm) en het verbinden van 
belangen tussen organisaties, waar we verderop in dit hoofdstuk op doorbouwen. 

 

 

5 Werken aan vruchtbare samenwerkingsrelaties  
 
Samenwerken is mensenwerk. Daarbij neemt iedereen zichzelf mee, met zijn eigen historie, achtergrond, ervaringen, ambities en 
gevoelens. Dat zien we terug in de opstelling en het gedrag van de betrokkenen en in de kwaliteit van samenwerkingsrelaties. In 
deze paragraaf staan we stil bij die relaties. Eerst gaan we in op de één-op-één relaties tussen de programmamanager en enkele 
andere roldragers. Vervolgens op de samenwerkingsrelaties in groepen en teams, bij teamontwikkeling en groepsdynamiek.  
 

5.1 Samenwerking programmamanager en andere roldragers 
 
Laten we beginnen met kijken naar de samenwerkingsrelaties tussen de programmamanager en andere roldragers in het 
programma, zoals we die in het hoofdstuk Organiseren hebben geïntroduceerd.  
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Opdrachtgever en programmamanager 
De samenwerking tussen programmamanager en opdrachtgever is cruciaal voor een succesvol programma. Deze relatie hoort tip-
top te zijn en kenmerkt zich bij voorkeur door aspecten als: vertrouwen over en weer, open informatie-uitwisseling, wederzijdse 
(persoonlijke) betrokkenheid, begrip voor elkaars positie, en voldoende tijd en aandacht. Ze hoeven niet elkaars grootste vrienden 
te zijn, maar een nauwe band is erg behulpzaam. Ze zouden elkaar elk moment van de dag moeten kunnen bellen. 
 
Idealiter is deze relatie een partnership. De opdrachtgever wil doelen realiseren, zoekt daarvoor een programmamanager waarmee 
hij samen op wil trekken en samen zetten ze de koers uit. Ze delen een visie op de opgave en de manier van werken. Er is 
helderheid over rollen, ze kennen elkaars kwaliteiten en valkuilen en weten hoe ze het beste in de ander naar boven halen. Ze 
vertrouwen elkaar en zijn open over wat er gebeurt en hoe ze daarnaar kijken. Daarmee voldoet het partnership het meest aan 
onze kenmerken van samenwerken, zoals we eerder hebben onderscheiden. Hun motto: it takes two to tango. 
 
Is de relatie niet goed, dan kan dit leiden tot negatieve karakteristieken als: op elkaars stoel zitten, beperkte toegankelijkheid en 
beschikbaarheid, via de band spelen, elkaar testen, schimmigheid en vaagheid. Extra moeilijk kan de relatie worden als de 
opdrachtgever zelf ook weer een opdrachtgever heeft en die beide niet op één lijn zitten. Dit komt nog wel eens voor bij overheden 
waar sprake is van een bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgever. Het is cruciaal hier een goede samenwerkingsrelatie van te 
smeden, door daar regelmatig over in gesprek te gaan en het niet alleen over de inhoud van het programma te hebben.  
 

 

Andere ‘samenwerkingsrelaties’ tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 
• De paraafrelatie: de opdrachtgever is op grond van zijn formele positie of vanuit de traditie dat belangrijke zaken altijd bij 

de top belegd worden, de enige die verplichtingen aan mag gaan, ook al heeft hij geen verbinding met het onderwerp. De 
programmamanager wordt vaak naar anderen doorverwezen voor informatie, besluiten, en dergelijke. Motto: zo doen 
we dat nu eenmaal hier. 

• De commandorelatie: de opdrachtgever zegt wat er moet gebeuren en de programmamanager voert vervolgens uit wat 
wordt opgedragen. De opdrachtgever heeft precies in zijn hoofd wat hij wil hebben en hoe hij de klus geklaard wil 
hebben. Hij zoekt alleen nog iemand die het ‘even’ voor hem kan realiseren. Er is verder geen diepere dialoog tussen 
beide. Het motto: ik vraag, jij draait. 

• De koper-leverancierrelatie: de opdrachtgever zegt welk probleem moet worden opgelost, dan wel welk doel behaald 
moet worden. De programmamanager gaat aan de slag. Als de programmamanager denkt de doelen te hebben bereikt, is 
er weer contact. Het gesprek gaat dan vooral over het afvinken van de afspraken. Motto: er is voor betaald, dus niet 
zeuren. 

• De draaideurrelatie: de opdrachtgever wil vandaag dit en morgen dat. Hij wil zich nergens echt aan committeren en vindt 
dat de programmamanager daar maar mee moet zien te leven. Of omgekeerd: de programmamanager haalt er 
voortdurend nieuwe inzichten bij en houdt zich niet aan de vastgestelde opdracht. Motto: vandaag is een andere dag dan 
gisteren. 

• De overneemrelatie: de actiegerichte opdrachtgever weet zelf het best wat er moet gebeuren en hoe het moet, dus hij 
doet het meeste werk maar zelf. De rol van programmamanager is meer die van ad-hoc ondersteuner, voor als het echt 
niet anders kan. De opdrachtgever stuurt zelf de inspanningsleiders aan. Motto: als het echt belangrijk is, moet je het 
uiteindelijk zelf doen. 

• De contractrelatie: de opdrachtgever en de programmamanager hebben onderhandeld over de na te streven doelen en 
zijn op basis daarvan tot een contract gekomen waarin de afspraken zijn vastgelegd. De programmamanager moet het 
hiervoor maar zien te doen. Bij afwijkingen of problemen wordt naar het contract gekeken voor de consequenties. Motto: 
contract is contract. 

• De non-relatie: de opdrachtgever is van goede wil, vindt het programma ook belangrijk, maar heeft nu even geen tijd om 
erover na te denken, om met de programmamanager te overleggen, om belangrijke partijen erbij te betrekken en 
documenten door te lezen. Maar binnenkort heeft hij er echt tijd voor beschikbaar… Motto: zonder goede wil komen we 
nergens. 

 

 
Het mag duidelijk zijn dat de andere relaties dan de partnerrelatie vaak minder effectief zijn. Lukt het niet om vorm te geven aan 
een partnerrelatie, dan zijn er twee opties: de opdracht teruggeven of er het beste van zien te maken. 
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Wat is in deze relatie onder meer van belang? 
• Zorgdragen voor één opdrachtgever of één aanspreekpunt in de stuurgroep.  
• Verdiepen in het vaak complexe opdrachtgeversysteem en de belangen die daar spelen. 
• Zorgen dat je een gedeeld beeld hebt van de opzet en aanpak van het programma. 
• Heldere beslissingen (laten) nemen, inclusief hun consequenties en alternatieven. 
• Regelmatig checken hoe de opdrachtgever zich verhoudt tot het programma.  

 

Programmamanager en bateneigenaar  
De programmamanager en de bateneigenaren zijn complementaire rollen. Ze hebben elkaar nodig om de doelen en baten van het 
programma tot stand te brengen. Dat betekent dat een partnership ook hier het meest van toepassing is. Je zou het ook als een 
klant-leverancierrelatie kunnen zien, maar wat ons betreft doet dat geen recht aan de aard van de verhouding. Het kan tot gevolg 
hebben dat de bateneigenaar als klant achterover gaat zitten wachten op wat hij krijgt van het programma.   
 
Samen moeten ze aan de bak om te bepalen hoe het programma eruit moet komen te zien en wat ieder van de ander nodig heeft. 
Dat begint bij gezamenlijke betekenisgeving aan de situatie zoals die is ontstaan, om van daaruit vooruit te kijken naar de 
benodigde verandering en de stip op de horizon. Per bateneigenaar vraagt dat verdieping in de lokale situatie, om vervolgens uit te 
zoomen naar het grotere geheel. De programmamanager moet oppassen dat hij niet te veel gaat overnemen van de 
bateneigenaar, zodat deze zijn verantwoordelijkheid kan nemen en doelen gaat waarmaken. Hij is er om hem via het programma te 
helpen een situatie te realiseren die zonder het programma niet of minder makkelijk zou worden bereikt. 
 
Open communiceren, aandacht geven aan de noodzaak en het wenkend perspectief van het programma, en afspraken maken en 
nakomen zijn hier hard nodig. De programmamanager is alert op het feit dat de bateneigenaar vaak ook onder druk staat van 
reguliere lijnactiviteiten en ook andere prioriteiten en belangen heeft. Veel bateneigenaren zijn niet zo bekwaam in het vervullen 
van deze rol en missen ervaring in programma- en verandermanagement. De programmamanager besteedt dan ook de nodige tijd 
aan het meenemen van de bateneigenaren in wat dit betekent en van hen vraagt. 
 
Wat is in deze relatie onder meer van belang? 

• Verhelderen van onderlinge verantwoordelijkheden ten opzichte van het programma. 
• Verdiepen in het belang van de bateneigenaar en de relatie tot het programma. 
• Samen bouwen aan de opzet van het programma en de wederzijdse verwachtingen daarin. 
• Regelmatig de strategie van het programma doornemen en met elkaar contracteren. 
• Goed geïnformeerd blijven over de voortgang van de realisatie en eventuele problemen. 

 

Programmamanager en inspanningsleider 
Vaak is de programmamanager opdrachtgever van een inspanningsleider, zoals een projectleider. Dan geldt min of meer hetzelfde 
als wat we hiervoor schreven over de relatie tussen de opdrachtgever en de programmamanager, ware het niet dat de 
samenwerking een ander schaalniveau heeft en meer tactisch-operationeel van aard is. Een goede programmamanager is zich 
bewust van de noodzaak om deze primaire relatie goed te ontwikkelen. Hij zal daar dus vanaf het begin in moeten investeren. 
 
Elkaar goed kennen en vertrouwen is de kern. Weten wie de ander is, hoe hij naar de wereld kijkt en wat zijn kwaliteiten en 
valkuilen zijn. Snappen wat dat betekent voor de onderlinge interactie en dynamiek. Erop kunnen bouwen dat de ander kan, doet 
en levert wat is afgesproken en elkaar niet voor ongewenste verrassingen plaatsen. Kortom, openheid en transparantie zijn 
cruciaal. Het inspanningsplan vormt een belangrijke basis voor de onderlinge afspraken. Dit heeft, net als het programmaplan, het 
kenmerk van een wederzijds contract. Desondanks mag nooit de indruk ontstaan dat dit de samenwerking ‘regelt of afhandelt’. Het 
is er vooral ter ondersteuning van die samenwerking en de dialoog over opdracht en voortgang.  
 
De programmamanager houdt voldoende afstand en zorgt ervoor dat de inspanningsleider zijn rol goed kan invullen. Hij verbindt 
de inspanningsleider wel aan de programmadoelen en de baten, zodat een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaat 
en niet louter een focus op de eigen inspanning. Daarbij kijken ze ook naar de raakvlakken met andere inspanningen.  
 
Een bijzondere situatie ontstaat wanneer de inspanning al liep voordat het programma begon. In dat geval moet de 
programmamanager met de oorspronkelijke opdrachtgever afstemmen over hoe het opdrachtgeverschap wordt ingevuld. Dit kan 
niet schriftelijk worden afgedaan, maar vraagt een zorgvuldig proces, waarbij ook de inspanningsleider betrokken is. 
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Anders ligt het wanneer de programmamanager niet de opdrachtgever van de inspanningsleider is. Dan moet hij het meer van zijn 
persoonlijke relatie hebben. Hij kan gebruik maken van het projectplan en de rapportages, maar de bevoegdheid om beslissingen 
te nemen, ligt niet bij hem. Als hij iets tot stand wil brengen, doet hij dat via de opdrachtgever van de betreffende inspanning 
(bijvoorbeeld een bateneigenaar) of door vanuit gedeelde belangen de verbinding te zoeken. 
 
Wat is in deze relatie onder meer van belang? 

• Duidelijk maken wat de te realiseren opdracht is en wat je van elkaar verwacht. 
• De inspanningsleider voldoende ruimte geven om zijn klus te kunnen klaren. 
• Heldere beslissingen nemen en verifiëren of het begrip daarvan hetzelfde is. 
• Regelmatig vanuit de achterliggende doelen en baten spreken over de inspanning. 
• Beschikbaar zijn, oprechte interesse tonen, luisteren, doorvragen. 

 

Programmamanager en capaciteitsmanager 
In deze relatie gaat het erom dat managers in de organisatie, en eventueel bij externe leveranciers, op het goede moment 
medewerking verlenen aan het programma door mensen en andere middelen beschikbaar te stellen. Deze relatie staat van nature 
onder druk, omdat hier de spanning tussen de benodigde capaciteit voor het reguliere werk en de benodigde capaciteit voor het 
programma het meest nadrukkelijk naar boven komt. Wederzijds begrip en respect zijn cruciaal. 
 
Deze samenwerkingsrelatie vraagt vooral om helderheid wanneer welke capaciteit nodig is binnen het programma en hoe dat 
matcht met de beschikbaarheid daarvan in de organisatie of bij een externe leverancier. Vaak zien we dat de capaciteit in de 
permanente organisatie voor langere tijd behoorlijk is vastgelegd. Daardoor zijn er nauwelijks mogelijkheden om op korte termijn 
en zonder ingewikkelde consequenties capaciteit ter beschikking te stellen van het programma. 
 
Het is zaak in deze relatie oog te hebben voor elkaars opgave en de uitdagingen en dilemma’s die daarbij komen kijken. De 
programmamanager kan niet zomaar verwachten dat hij op elk gewenst moment de capaciteit krijgt die hij nodig heeft, want het 
reguliere werk gaat gewoon door. Mogelijk kan hij afspraken maken over compensatie van ingezette capaciteit in het programma. 
Komen ze er samen niet uit, dan is het uiteindelijk de opdrachtgever die de spanning tussen beide moet oplossen. 
 
Een vraag die in deze relatie ook aan de orde is, is in hoeverre de programmamanager betrokken is bij de beoordeling van de 
medewerkers die in het programma worden ingezet. Zo nodig is er overleg met de capaciteitsmanager over de kwaliteit en het 
functioneren van de medewerkers. Zeker wanneer die medewerkers een groot deel van hun tijd voor het programma werken, is 
het verstandig ook input te geven voor de beoordeling. Dat kan ook gebeuren door de inspanningsleiders.  
Extra saillant is deze relatie wanneer de capaciteitsmanagers zelf ook onderdeel zijn van het te veranderen systeem. Bij interne 
veranderprogramma’s kunnen ze object van de verandering zijn waar het programma voor staat. Dan is draagvlak voor het 
programma en daaruit voortvloeiende consequenties op uitvoerend niveau bij deze managers te halen. Dit vraagt nog zorgvuldiger 
opereren. Het kan helpen om in zo’n geval te expliciteren wanneer ze in welke rol worden betrokken bij het programma. 
 
Wat is in deze relatie onder meer van belang? 

• Vroegtijdig inzicht geven in het plan, de planning en de gevraagde capaciteit. 
• Afspraken maken over de contractering en compensatie van ingezette capaciteit. 
• Met oog voor elkaars dilemma’s en zo mogelijk vanuit gedeelde belangen opereren. 
• Overleg voeren over het functioneren en de beoordeling van ingezette medewerkers. 
• Regelmatig afstemmen over eventueel gewijzigde plannen en omstandigheden. 

 

Programmamanager en programmaondersteuner 
De programmamanager kan de beschikking hebben over programmaondersteuners, verenigd in een programmabureau. Dit zijn 
soms de enige mensen aan wie hij operationeel (of zelfs hiërarchisch) leidinggeeft. De programmaondersteuners zijn de ogen, oren 
en handen bij het sturen van het programma. Naar hen kan hij terugvallen op formele bevoegdheden, iets waar hij in de andere 
relaties nauwelijks over beschikt. Voor echte samenwerking is dat echter niet voldoende.  
 
In de rolverdeling en samenwerking moet heel helder zijn wie waarvoor verantwoordelijk is. Het werken met ondersteuners vraagt 
dat een programmamanager afstand doet van bepaalde taken waarop hij wel aanspreekbaar blijft. Denk aan het plannen van het 
programma, het voeren van het risicomanagement of het communiceren met de omgeving. Hier manifesteert zich de 
programmamanager als leidinggevende die een passende leiderschapsstijl aan de dag moet leggen.  
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Wat kan helpen in het vormgeven van de samenwerking met ondersteuners (en tussen de ondersteuners onderling), is gezamenlijk 
een strategie ontwerpen voor het programma en deze regelmatig toetsen. Maak expliciet wat hun bijdrage is aan het succes van 
het programma, door een koppeling te maken tussen hun werkzaamheden en de doelen van het programma. Investeer in 
onderlinge kennismaking en regelmatige bilateralen. Werk met hen als volwaardig lid van het team. 
 
Samen bepalen wat de ‘norm voor goed programmamanagement’ is, kan helpen om te komen tot een gedeelde manier van 
werken. Dit vraagt dat je een concreet beeld hebt van hoe je wilt werken en waar je de lat legt. De programmaondersteuners 
moeten daarbij ook weten wat de sterke en minder sterke kanten van de programmamanager zijn, zodat ze daarop kunnen 
‘compenseren’ en op die punten extra alert zijn. En last but not least: durf los te laten. 
 
Wat is in deze relatie van belang? 

• Heldere afspraken maken over verdeling van taken en verantwoordelijkheden. 
• Werken aan teamvorming en optimale benutting van elkaars kwaliteiten. 
• Regelmatig bilateraal bespreken hoe het gaat en welke issues er mogelijk spelen. 
• Investeren in ontwikkeling van mensen en ondersteunende middelen. 
• Oogsten van de leerervaringen in het programma, ook voor volgende programma’s 

 

5.2 Samenwerking in de programmaorganisatie  
 
Niet alleen de bilaterale relaties tussen de verschillende roldragers moeten vorm krijgen, dat geldt ook voor de samenwerking in de 
programmaorganisatie als geheel. Maar wat voor een samenwerkingsverband is de programmaorganisatie eigenlijk? Is dit te 
typeren als een team? Of is het meer een groep en is van teams vooral sprake bij de projectteams? 
 

Over groepen en teams 
Een groep is iets anders dan een team. Voor ons zit het verschil niet in positieve of negatieve kenmerken, maar in het feit dat een 
team elkaar nodig heeft en samenwerkt om iets te bereiken dat ze als individuen niet kunnen. Er moet wederzijdse afhankelijkheid 
zijn en een gezamenlijke opgave die verbindt tot een team. Een groep mensen kan elkaar om allerlei andere redenen nodig hebben 
dan om iets gezamenlijks tot stand te brengen. Gezelligheid of een goede inhoudelijke discussie kan voldoende zijn.  
 
Op het niveau van de projecten moet er (een gevoel van) een team zijn. Het is ook makkelijker er een team van te maken, omdat 
het resultaat helder is. Op programmaniveau is dat minder eenvoudig. Vormen de programmamanager en de inspanningsleiders 
samen een team? Dat kan, maar wij merken dat het echte teamgevoel zich vaak meer manifesteert op inspanningsniveau. Als er al 
een ‘programmateam’ is, dan gaat het vaak om de programmamanager en de programmaondersteuners, al dan niet aangevuld met 
de inspanningsleiders of (als er veel inspanningsleiders zijn) de deelprogrammaleiders. 
 
Hoe je er ook naar kijkt, het is goed om je ambities en verwachtingen over wat je aan teamvorming wil doen in een programma 
helder te hebben. Ook om teleurstellingen en verspilde energie te voorkomen. Alle mensen in het programma zijn ook lid van 
andere groepen en teams. Dat maakt dat je hen niet zomaar transformeert tot een soepel functionerende groep of team. Op welk 
niveau wil je een team (laten) bouwen? Waarom en wat ga je er dan voor (laten) doen om dat te bewerkstelligen? 
 

Succesfactoren voor teamwerk 
Eerder bespraken we al kort het Karrenwiel met zes succesfactoren van teams van Vroemen (2009). Die factoren kunnen helpen bij 
het vormen van een effectief team. De effecten van elke factor liggen op de spaken van het wiel. De factoren hangen met elkaar 
samen en zijn in evenwicht: als een van de factoren veel of juist weinig aandacht krijgt, komt er een slag in het wiel.  
 
Open communicatie is de smeerolie van samenwerking. Het is nodig dat teamleden met een zeker gemak en een zekere regelmaat 
contact hebben met elkaar en in alle openheid zaken kunnen bespreken, uitspreken, afspreken en elkaar erop kunnen aanspreken. 
Logisch natuurlijk, maar iedereen weet uit eigen ervaring dat dit helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Misverstanden, onbegrip en 
conflicten zijn aan de orde van de dag. In groepen en teams kost het vaak vele tijd als mensen langs elkaar heen werken, omdat 
niet de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek is. Naarmate informatie makkelijker gedeeld kan worden, stijgen de 
verwachtingen over wat iedereen kan weten. Het gaat dus ook om filteren van relevante informatie. Een gezamenlijke fysieke plek 
kan uiteraard helpen de communicatie soepel te laten verlaten. Het ondersteunt ook de gedeelde verantwoordelijkheid. Allerlei 
rituelen kunnen daarbij eveneens behulpzaam zijn, zoals een gezamenlijke dagstart of daily stand-up die we uit Scrum kennen. 
Voor virtuele teams (zie ook hierna) kan een gezamenlijke virtuele ontmoetingsplek nuttig zijn. 
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Succesfactor open communicatie (helderheid) 
Waar het om draait: Voorbeelden gewenst gedrag: Voorbeelden ongewenst gedrag: 

• helderheid creëren 
• adequate informatievoorziening 

verzorgen 
• effectief omgaan met conflicten 
• eerlijkheid en directheid 

bevorderen. 

• elkaar gericht informeren 
• elkaar feedback geven 
• voor je mening uitkomen 
• eerlijk zijn.  

• informatie overdrijven of 
achterhouden 

• problemen niet (rechtstreeks) 
bespreken 

• vaag en onduidelijk zijn 
• roddelen over elkaar. 

 

 
Bij gedeelde verantwoordelijkheid gaat het erom dat mensen 
invloed en zeggenschap hebben en ergens op aanspreekbaar zijn. 
Delen van verantwoordelijkheid betekent dat je je niet achter een 
ander verschuilt. Je staat voor elkaar in en laat niet een ander de 
kastanjes uit het vuur halen. Bij programma’s en projecten speelt 
dat extra, omdat mensen die daarvoor werken vaak dubbele 
loyaliteiten hebben: ze hebben ook loyaliteit naar de staande 
organisatie en die is vaak sterker.  
Gedeelde verantwoordelijkheid vraagt om helderheid: over de te 
leveren prestatie, de beschikbare middelen, de wijze van 
beoordeling, de ruimte en beperkingen. Laat zoveel aan een team 
over als het aankan, plus nog iets extra’s zodat een uitdaging 
ontstaat. Wat het team aankan, is afhankelijk van de 
taakvolwassenheid, een combinatie van relevante vaardigheden 
(kunnen), motivatie en inzet (willen). Geef ruimte aan teamleden 
om uit te blinken en gun elkaar dat succes, want dat kan de 
onderlinge band versterken.  
 

 

Figuur 6.10: Succesfactoren van geslaagde teams 

 

 

Succesfactor gedeelde verantwoordelijkheid (verbinding) 
Waar het om draait: Voorbeelden gewenst gedrag: Voorbeelden ongewenst gedrag: 

• ruimte geven voor participatie 
• ieders betrokkenheid vergroten 
• denken, doen en beslissen meer 

integreren 
• meedenken over dilemma’s. 

• iets van elkaar overnemen 
• iets voor elkaar over hebben 
• elkaar actief steunen 
• zorg tonen over het resultaat. 

• de ander laten aanmodderen 
• je achter elkaar verschuilen 
• ongeïnteresseerd in elkaar zijn 
• de schuld afschuiven. 

 

 
Over motiverende doelen hebben we inmiddels al het nodige geschreven in dit boek. Gelet op de tijdelijkheid van programma’s en 
van het team, is het belangrijk om die doelen relatief snel helder te hebben. We verwijzen hier naar wat we aan het begin van dit 
hoofdstuk en in het hoofdstuk Programmeren hebben opgemerkt. 

 
 

Succesfactor motiverende doelen (uitdaging) 
Waar het om draait: Voorbeelden gewenst gedrag: Voorbeelden ongewenst gedrag: 

• team richting en focus geven 
• prestatie-, resultaat- en 

doelgerichtheid bevorderen 
• een uitdaging scheppen 
• duidelijke afspraken maken. 

• eerst denken, dan doen 
• voortgang bewaken 
• evalueren, toetsen 
• stimuleren tot beter. 

• zomaar ergens aan beginnen 
• abstracte doelen stellen 
• geen terugkoppeling geven 
• verborgen agenda’s hanteren. 
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Zowel in het team als rond het programma vinden regelmatig veranderingen plaats. Op dat soort momenten wordt een cruciale 
eigenschap van het team op de proef gesteld: aanpassingsvermogen. Een echt goed team kan zich flexibel aanpassen aan 
wisselende omstandigheden, omdat het weet dat verandering de enige constante is. De opbrengst daarvan is dat het team zich 
ontwikkelt. Door om te gaan met nieuwe situaties blijft het team alert. Het schept een mogelijkheid tot leren. Wat helpt om 
aanpassingsvermogen te vergroten, is verder vooruitdenken en scenario’s, strategieën en alternatieven bedenken over hoe 
mogelijk te handelen. Nieuwe ideeën op basis van dialoog op hun gebruikswaarde beoordelen in plaats van ze in discussies snel van 
tafel te vegen, is ook een verstandige zet. Dat geldt ook voor regelmatig terugblikken en evalueren, reviewen, wisselen van rollen, 
en het zo nu en dan bewust bestaande patronen en ingesleten routines doorbreken.  
 

 

Succesfactor flexibel aanpassen (ontwikkeling) 
Waar het om draait: Voorbeelden gewenst gedrag: Voorbeelden ongewenst gedrag: 

• streven naar ontwikkeling 
• afstemming zoeken tussen team en 

omgeving 
• inspelen op veranderingen 
• flexibiliteit bevorderen maar ook 

stabiliteit borgen. 

• van fouten leren, evalueren 
• iets nieuws uitproberen 
• nieuwsgierig zijn 
• de waarde van elkaar zien. 

• fouten verdoezelen 
• iets nieuws ridiculiseren 
• het oude (altijd) verdedigen 
• uitsluitend terugkijken. 

 

 
Een van de krachtigste voordelen van het werken in teamverband is dat ieder teamlid verschillende kennis, vaardigheden en 
eigenschappen meebrengt. Onderzoek laat zien dat die verschillen, mits ze niet te groot zijn, een team beter maken. Onder meer 
doordat kwaliteiten en valkuilen gecompenseerd worden. Ze kunnen echter ook een bron van stevige conflicten vormen. Het gaat 
dus om oog en respect voor verschillen en zo goed mogelijk gebruikmaken van de diversiteit in de groep. Elkaar met respect 
behandelen blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Vooral als het om iemands onhandige of duistere kanten gaat. Elk mens heeft 
eigenaardigheden en het is niet nodig die weg te poetsen. Zolang iemand betrokken en loyaal is, zich inzet voor het team voor het 
team, zich bewust is van zijn eigenaardigheden en daar samen het beste van wil maken, hoeft er niks aan de hand te zijn. Elkaar 
respecteren en waarderen is de basis voor vertrouwen. Dat gaat veel verder dan tolereren. 
 

 

Succesfactor respect voor verschillen (vertrouwen) 
Waar het om draait: Voorbeelden gewenst gedrag: Voorbeelden ongewenst gedrag: 

• overbruggen van tegenstellingen 
• een sfeer van vertrouwen creëren 
• zorgen dat iedereen zich 

gewaardeerd voelt 
• een basis voor consensus leggen. 

• je in elkaar verdiepen 
de ander erbij betrekken 

• je tolerant opstellen 
• waardering uitspreken. 

• lachen om zwakkeren 
• kliekjes vormen 
• anderen niet serieus nemen 
• je eigen mening opdringen. 

 

 
Hiermee heeft de programmamanager een heel palet aan mogelijkheden om teamvorming en -functioneren in de 
programmaorganisatie te bevorderen en de inspanningsleiders daar ook bij te helpen.  
 
Initiatief tonen betekent dat de teamleden daden aan woorden koppelen. Dat ze uit eigen beweging dingen oppakken zonder dat 
het ze gezegd wordt. Niemand heeft iets aan een goed idee als het niet wordt uitgesproken. Het betekent dat je niet alleen 
problemen waarneemt, maar dat je ook tot handelen overgaat. Initiatief tonen is vérder kijken dan je taakomschrijving lang is. Het 
bevordert de spontaniteit, creativiteit en positieve energie van het team. Een gebrek aan initiatief is nadelig voor het team en kan 
erop duiden dat het niet goed zit. Dikke kans dat er bij mensen sprake is van een gebrek aan duidelijkheid, ruimte, betrokkenheid, 
waardering of durf. Het bevorderen van een cultuur van initiatief tonen, kan het beste indirect gebeuren. Bijvoorbeeld door het 
scheppen van de goede randvoorwaarden, het geven van ruimte en heldere kaders, het waarderen van pogingen, en door zelf het 
goede voorbeeld te geven zonder daarmee ruimte weg te nemen. Sturen op de andere vijf succesfactoren is eigenlijk de beste 
manier om de zesde succesfactor mogelijk te maken.  
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Succesfactor initiatief tonen (energie) 
Waar het om draait: Voorbeelden gewenst gedrag: Voorbeelden ongewenst gedrag: 

• creativiteit en energie vrijmaken 
• sfeer van actiegerichtheid creëren 
• daden aan woorden koppelen 
• zorgen voor resultaat en elkaar. 

• vooruitkijken, ondernemen 
• ideeën uitspreken 
• voorstellen doen 
• verantwoord risico nemenv 

• afwachten, afschuiven 
• anderen ontmoedigen 
• focussen op belemmeringen 
• roekeloos handelen 

 

 

Fases in groeps- en teamontwikkeling 
Talloze studies laten zien dat groepen en teams zich vanzelf volgens een bepaald patroon ontwikkelen. In verschillende fases van 
de levensduur komen andere vraagstukken en problemen aan de orde, meer onbewust dan bewust. Het begrijpen van deze 
‘groepsdynamische’ wetmatigheden is een belangrijke vaardigheid voor teamleiders om ze gericht te kunnen beïnvloeden. Wie de 
onderstroom van gedrag en communicatie in een team wat meer begrijpt, kan beter omgaan met vragen als: wie wordt wel en niet 
geaccepteerd? Hoe ontstaan normen en waarden in het team? Wat is de betekenis van weerstand? Hoe ga je om met ruzie, 
spanning en conflicten? Hoe ga je om met macht en leiderschap? Wat kun je doen om veiligheid en vertrouwen te vergroten? 
 
Een veelgebruikt model voor de fases van teamontwikkeling is dat van Bruce Tuckman. Hij onderscheidt vijf fases, die in vrijwel elk 
team in meerdere of mindere mate voorkomen en meer of minder expliciet herkenbaar zijn. In principe volgen de fases elkaar in de 
tijd op, maar sommige fases komen weer terug. Groepen kunnen ook in een van de fases blijven ‘hangen’ of terugvallen. Ze komen 
dan niet tot volle effectiviteit of vallen zelfs uit elkaar. 
 
De eerste fase is die van forming (ontstaansfase, 
geboorte). Hier gaat het om afstemmen van wensen 
en verwachtingen, elkaar beter leren kennen, afvragen 
wat het doel en de werkwijze van het team is. Er is nog 
geen groepsgevoel en de individuele posities en rollen 
in het team zijn nog niet ingenomen. Kan, mag en wil 
ik er eigenlijk wel bij horen?  
Leden nemen in deze fase vaak nog een afwachtende 
houding aan en kijken verwachtingsvol naar de 
(bege)leider. Het is zaak hier relatief snel doorheen te 
gaan, vooral door betrokkenheid voor de opgave te 
creëren. Een goede start is van belang. Een 
veelgebruikte methode daarvoor is een Programma 
Start-Up met het team. 

 

Figuur 6.11: Fases van teamontwikkeling 

 
In de tweede fase, die van storming (macht-, invloed- en conflictfase), proberen de leden hun positie in de groep in te nemen en 
invloed uit te oefenen. Ze onderzoeken hoe de verdeling van invloed en macht eruitziet en experimenteren met elkaars grenzen en 
het effect van confrontaties. Mensen doen voorstellen die al dan niet geaccepteerd worden. Dit leidt gemakkelijk tot strijd en 
conflicten wanneer ideeën van de teamleden met elkaar op gespannen voet blijven staan. Ingrijpen van de leider is nodig om 
subgroepvorming of rebellie te voorkomen, onduidelijke compromissen moeten worden vermeden.  
 
De derde fase heet norming (norm- of standaardenfase). De afspraken, (leef)regels en methodes van samenwerking worden 
bepaald. De gemeenschappelijke doelen zijn vastgelegd en gedeeld en de werkwijze van het team krijgt vorm. De belangrijke en 
minder belangrijke rollen zijn gedefinieerd. Groepsleden raken meer bij elkaar betrokken en de groepscohesie en teamgeest komen 
tot ontwikkeling. Dan ontstaat eigenlijk pas een goede basis voor echte samenwerking voor het programma. Deze fase kan ook 
doorschieten, waardoor een minder kritische houding de overhand krijgt en de creativiteit verdwijnt.  
 
In de vierde fase, performing (prestatiefase), wordt de groep een team. Teamleden erkennen hun wederzijdse afhankelijkheid en 
gedragen zich daar naar. Ze vullen elkaar aan. Er wordt harmonieus gewerkt naar de gemeenschappelijke doelen. Er worden 
succesjes geboekt en mensen raken op elkaar ingespeeld. De groep heeft weinig sturing nodig. De aandacht ligt meer bij de opgave 
dan bij elkaar. De omgangsvormen zijn natuurlijker en niet alles hoeft te worden besproken om te kunnen functioneren. 
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De vijfde en laatste fase heet adjourning (afscheids- en nazorgfase). De doelen zijn behaald en het team wordt opgeheven. Dat 
laatste kan ook voortijdig gebeuren. In een programma is dit een bewust proces, je weet dat het gaat gebeuren. Hier hoort bij het 
vieren van het einde, dechargeren van de organisatie, het opruimen van de spullen en soms zelfs anderen (zoals de 
inspanningsleiders) helpen aan een nieuwe klus of plek in de organisatie. Sommigen gaan verder met elkaar in een ander team, 
anderen zien elkaar (voorlopig) niet meer terug. 
 
Over teamontwikkeling en groepsdynamiek is veel meer te zeggen dan waar dit boek zich voor leent. Denk aan thema’s als boven- 
en onderstroom, macht en invloed, bewuste en onbewuste processen en groepsdenken (zie ook het hoofdstuk Beslissen).  
 

Virtuele en grensoverschrijdende teams 
De opkomst van virtuele teams, met mensen die zich op verschillende plekken bevinden, heeft ook invloed op programma’s. Zeker 
wanneer  ze grensoverschrijdend opereren. Allerlei ICT-platforms maken het werken in virtuele teams steeds makkelijker en 
videoconferencing is heel gebruikelijk. Datzelfde geldt voor thuiswerken, vooral onder invloed van Het Nieuwe Werken (dat al lang 
niet meer nieuw is). Een groot voordeel van het virtuele team is dat je niet wordt gehinderd door locatie en veel minder door tijd. 
Dat maakt het makkelijker teams samen te stellen op basis van expertise. Als het team internationaal is, kan de werkdag bij wijze 
van spreken 24 uur lang zijn. Het grootste nadeel is dat je elkaar veel minder echt live meemaakt en de samenwerking en 
communicatie daardoor onpersoonlijker wordt. Het is dan lastiger om vertrouwen, teamgeest en eigenaarschap op te bouwen.  
 
Enkele tips voor het werken met een virtueel programmateam (naar Vroemen, 2009): 

• Breng het team in ieder geval één keer fysiek bij elkaar om een basis voor vertrouwen te kweken. 
• Probeer regelmatig (kort) contact te hebben om te voorkomen dat de relatie vervaagt. 
• Creëer focus en centrale sturing, met tegelijkertijd voldoende eigen regelruimte en eigen inbreng. 
• Zorg dat de leden van het team op de eigen locatie wel een fysieke thuisbasis hebben. 
• Schenk regelmatig aandacht aan de menskant om te veel focus op de taak te voorkomen. 

 

5.3 Omgaan met vertrouwen en conflicten 
 
Minimaal twee onderwerpen komen steeds terug bij het aangaan van samenwerkingsrelaties tussen mensen: vertrouwen en 
conflicten. Die twee onderwerpen hebben natuurlijk ook alles met elkaar te maken. We zeggen daar kort een paar dingen over en 
verwijzen voor meer hierover en over andere aspecten rond samenwerkingsrelaties naar het Handboek Strategisch 
Omgevingsmanagement (2010), Team op vleugels (2009) en Leren samenwerken tussen organisaties (2012). 

 
Bouwen aan vertrouwen 

Vertrouwen is een belangrijke indicator voor de 
slaagkans van een samenwerking. De vraag bij het 
aangaan van samenwerkingsrelaties is dan ook in 
hoeverre we ons kunnen overgeven aan die relatie en in 
welke mate we onszelf en onze achterban willen 
behoeden voor de mogelijke risico’s van de relatie. Het 
thema van vertrouwen en waakzaamheid is in iedere 
samenwerking aan de orde.  
 
In de confrontatie van vertrouwen en waakzaamheid zijn 
vier prototypische situaties te schetsen met eigen 
condities voor het ontstaan van relaties (Kaats en 
Opheij, 2012). Voor een programmanager kan het 
helpen deze situaties en condities te herkennen, omdat 
ze een voorspellende waarde hebben voor de 
ontwikkeling van de interpersoonlijke relaties. 
 
In situaties van laag vertrouwen en hoge waakzaamheid 
– waakzaam contracteren – is het lastig om effectieve 
relaties te ontwikkelen. Deze kunnen voorkomen in 
relaties tussen opdrachtgevers en -nemers. 

 

Figuur 6.12: Vier situaties rond vertrouwen en waakzaamheid 
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De kwaliteit van de relatie is dan soms ondergeschikt aan het doel of het beoogde resultaat. In situaties van hoog vertrouwen en 
lage waakzaamheid – onbelemmerd samenwerken – kent de relatie gedeelde ambities. De betrokkenen ondernemen initiatieven 
en zoeken manieren om hun afhankelijkheid te verdiepen en benutten. De dialoog is constructief en de relatie kan een stootje 
hebben.  Bij berekenend verbinden is voortdurende herbevestiging van vertrouwen nodig. De persoonlijke verbinding is het 
instrument waarop mensen verbonden blijven. Vertrouwen bij onderzoekend uitwisselen heeft het karakter van ‘nergens op 
rekenen, want alles is meegenomen’. Als het meevalt, ontstaat vertrouwen. 
 
Wesselink (2010) geeft een aantal cruciale, met elkaar samenhangende ingrediënten voor het bouwen aan vertrouwen in 
samenwerkingsrelaties. Hij gebruikt de ingrediënten als optelsom, zoals hieronder weergegeven. Ze zijn afzonderlijk onvoldoende 
om vertrouwen te genereren, maar gezamenlijk wél voldoende om de condities te scheppen waaronder het bouwen van 
vertrouwen mogelijk is. Ze hier als optelsom presenteren, wil overigens niet zeggen dat het een eenvoudige optelsom is. Daarover 
kan iedereen meepraten. Het is ook zeker nog geen gemeengoed om volgens deze ingrediënten te handelen.  
 

 

Vertrouwen bouwen 
Vertrouwen in jezelf 

+ Oprechte interesse in belangen 
+ Vroegtijdige transparantie 

+ Betrouwbaarheid 
= Vertrouwen bouwen 

Weet wat je wilt bereiken en of je dat kunt waarmaken, wees integer. 
Wil de ander echt begrijpen en blijf subtiel de waarom-vraag stellen. 
Durf kwetsbaar te zijn en vroegtijdig je kaarten op tafel te leggen. 
Houd je aan afspraken en beloof niet meer dan je kunt waarmaken. 

 

 
Wanneer vertrouwen afneemt, neemt ook de snelheid van een samenwerkingsproces af en stijgen de kosten, zo beschrijft Covey in 
zijn boek The Speed of Trust (2006). Het omgekeerde is ook waar: wanneer vertrouwen toeneemt, neemt de snelheid van het 
proces toe en dalen de kosten. In het eerste geval liggen conflicten op de loer. Omdat ze vaak voorkomen in programma’s staan we 
er kort bij stil. 
 

Hanteren van conflicten 
Programma’s met veel mensen en partijen kennen een flinke kans op conflicten. Meestal komen ze voort uit uiteenlopende 
belangen, doelen en karakters van de betrokkenen. Soms kunnen mensen hun conflicten oplossen door er met elkaar open en 
eerlijk over te praten. In veel gevallen is dat moeilijk en dan gaat het erom de energie die vrijkomt constructief aan te wenden. 
Onder het tapijt vegen van conflicten is dan meestal niet zo nuttig, omdat dit als een veenbrand kan gaan werken. 
 
Kenmerkend voor conflicten is dat de ene persoon zijn doel niet kan nastreven, omdat iemand anders dat tegenhoudt. Ook zijn ze 
afhankelijk zijn van de percepties van mensen. Dit laatste betekent dat je er bij de hantering van een conflict verstandig aan doet 
het subjectieve karakter vast te houden: voorkom generalisaties en richt je op de zaak, niet op de persoon. Goed communiceren en 
vaardig zijn in het geven en ontvangen van feedback komt hierbij zeer goed van pas. Daarnaast geldt:  

• wees duidelijk over wat je wilt bereiken 
• bepaal je eigen BATNA 
• scheid de mensen van het probleem 
• richt je op belangen en niet op standpunten 
• stel open vragen (‘hoe kijk jij hier naar?’) 
• zoek naar punten van overeenstemming 
• kijk vooruit en blijf niet teveel terugkijken 
• houd niet vast aan één oplossingsstijl. 

 
Het BATNA is het Best Alternative To a Negiotated Agreement, het Beste Alternatief Zonder Overeenkomst (Fischer en Ury, 1981). 
Wat doe je wanneer je er niet uitkomt en het conflict blijft bestaan? Wanneer zeg je ‘tot hier en niet verder’? Bepaal vooraf wat je 
hebt en wat je wilt. Het BATNA is de norm die je gebruikt om de verschillende opties te wegen bij het komen tot een oplossing. 
Weten wat je BATNA is, kan je beschermen tegen het akkoord gaan met iets dat je eigenlijk zou willen of moeten verwerpen. 
 
Theoretisch bestaan er vijf manieren of stijlen om met conflicten om te gaan: samenwerken om het probleem aan te pakken, de 
eigen oplossing erdoor drukken, meegaan met de ander, een compromis sluiten of het conflict uit de weg gaan (ontlopen). Meestal 
hebben mensen een voorkeursstijl, maar het is beter eerst naar de situatie te kijken en dan een stijl te kiezen.  
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In programma’s werken mensen langere tijd met elkaar 
samen: je eigen oplossing doordrukken kan in een situatie 
goed zijn, maar besef dat mensen je misschien wel 
vergeven, maar niet vergeten dat je dat hebt gedaan. 
Samenwerken om het probleem op te lossen heeft meestal 
de voorkeur, maar dat vergt stevige vaardigheden in het 
scheiden van belangen en standpunten.  
Compromissen hebben als vervelende eigenschap dat ze 
vaak vaag zijn en voor elk wat wils bevatten. Meestal 
ontstaan vervolgens interpretatieverschillen en daarmee 
misschien een nieuw conflict. Het uit de weg gaan van een 
conflict kan eigenlijk alleen als je er zeker van bent dat het 
issue en de samenwerking onbelangrijk voor je zijn, zowel nu 
als in toekomstige situaties.  
 
Dit geldt in het algemeen voor conflicten tussen mensen. Bij 
programma’s speelt dit uiteraard ook. 

 

Figuur 6.13: Oplossingsstijlen bij conflicten 

 
De programmamanager en de opdrachtgever hebben vooral zorg om de doelen van het totale programma. De strategie van 
doordrukken kan eigenlijk alleen maar wanneer ze voldoende macht hebben. Dit is meestal niet het geval en zeker niet bij de 
programmamanager. Bij programma’s tussen autonome organisaties is het helemaal onverstandig, omdat bij hantering van een 
strategie van doordrukken een blokkade kan optreden, waardoor een partij uit het programma kan stappen. Compromissen 
sluiten, het probleem aanpakken en meegaan zijn strategieën die dan slimmer zijn. De programmamanager moet dan wel weten 
welke risico’s hij loopt. Compromissen houden partijen aan tafel, maar leveren vaak vage doelen op die uiteindelijk niet te 
hanteren zijn in een programma. Meegaan levert misschien op langere termijn nadelen op: onduidelijke doelen en niet-bijdragende 
inspanningen. Eigenlijk is alleen het aanpakken van problemen voldoende. Dat kan behoorlijk wat tijd kosten, die op korte termijn 
ten koste kan gaan van het tempo, maar die op langere termijn een betere basis vormt. 
 

 

Beïnvloeden met de Roos van Leary  
In het hoofdstuk Beslissen hebben we diverse beïnvloedingsstijlen beschreven. Die zijn eveneens bruikbaar in conflictsituaties. 
Een ander populair en bruikbaar model is de Roos van Leary. Deze richt zich op gedrag en actie-reactie tussen mensen. De roos 
onderscheidt twee dimensies: boven- versus ondergedrag en samen- versus tegengedrag. Daarmee ontstaan acht taartpunten 
met gedragscategorieën en daar weer functionele- en doorgeschoten varianten van. Zeer nuttig om specifieke situaties te 
duiden en te veranderen. 

 

 

6 Benutten van ieders diverse kwaliteiten 
 
Bij het vormgeven van samenwerkingsrelaties is het nuttig jezelf en elkaar de vraag te stellen: welke kwaliteiten breng je eigenlijk 
in? Met welke valkuilen moeten we rekening houden en wat betekent dat voor de dynamiek? Wat voor een soort samenwerker 
ben je? Iedereen heeft eigen kwaliteiten en stijlen bij het samenwerken in een team en bij het verbinden van mensen. Eerst kijken 
we naar individuele kwaliteiten, daarna naar teams en groepen en ten slotte naar signaturen voor samenwerking. 
 

6.1 Kijken naar individuele kwaliteiten 
 
Tegenwoordig moet iedereen in een organisatie een ‘samenwerker’, ‘teamspeler’ of zelfs ‘verbinder’ zijn. Samenwerken is de 
norm. Hoewel wij denken dat dit wat overdreven is, is het voor een programma wel belangrijk dat er goed ontwikkelde 
samenwerkingsvaardigheden aanwezig zijn. Iets breder bekeken is het sowieso verstandig vroegtijdig te bekijken welke kwaliteiten  
in de programmaorganisatie aanwezig zijn en welke mogelijk onderbelicht blijven of zelfs ontbreken. Het bekende 
kernkwaliteitenmodel van Daniel Ofman (2004) is zeer bruikbaar bij het onderzoeken van de kwaliteiten in een team.  
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De basisgedachte van het kernkwaliteitenmodel is dat elk 
mens een aantal buitengewone kwaliteiten heeft, dingen 
waar je echt goed in bent. Maar soms is het iets te veel van 
het goede. Dan treedt een vervorming op en kom je terecht 
in je valkuil. Dat is vaak waar anderen moeite mee hebben of 
wat ze je zelfs verwijten. Bijvoorbeeld: iemand die geweldig 
beslisvaardig is (kwaliteit), kan soms te impulsief zijn (valkuil).  
 
Handig is dat je vanuit die valkuil ook weer een uitdaging 
kunt vinden, door het positief tegenovergestelde van je 
valkuil te zoeken. De uitdaging van beslisvaardigheid is 
bijvoorbeeld bedachtzaamheid (het positief 
tegenovergestelde van impulsiviteit). Ook dát kan weer te 
veel van het goede worden: bedachtzaamheid kan omslaan in 
twijfelzucht. En zo heb je meteen iemands allergie te pakken. 
Nu checken of het model klopt. Het positief 
tegenovergestelde van de allergie twijfelzucht is inderdaad de 
kwaliteit beslisvaardigheid. De praktijk laat ook zien dat 
‘besluitvaardige doorpakkers’ zich nog wel eens flink kunnen 
ergeren aan ‘bedachtzame twijfelaars’. 

 

Figuur 6.14: Kernkwaliteitenmodel, met voorbeeld 

 
Voor samenwerkingsvraagstukken is het model erg bruikbaar, omdat het het gesprek faciliteert over het omgaan met verschillen 
(zie ook de vijfde succesfactor in het Karrenwiel). Als er irritaties ontstaan, helpt het model om te begrijpen dat achter elke ergernis 
een mogelijke kwaliteit schuilgaat. En dat de ergernis meestal minstens zoveel over jezelf zegt als over de ander. Er is een praktisch 
kaartspel beschikbaar dat helpt bij het voeren van de dialoog over kernkwaliteiten. 
 
Enkele kwaliteiten op het gebied van samenwerken die cruciaal zijn voor een programmaorganisatie, zijn bijvoorbeeld 
omgevingssensitiviteit, bestuurlijke sensitiviteit, flexibiliteit, pro-activiteit, luisteren en verbinden. Ze hoeven niet bij iedereen in 
dezelfde hoge mate terug te komen, maar de personen die op de grensvlakken met de omgeving acteren (denk aan gebruikers, 
burgers, managers, bestuurders, leveranciers, andere organisaties) moeten zich er wel positief op onderscheiden. 
 

6.2 Kwaliteiten in teams en teamsamenstelling 
 
In de ideale wereld kun je ideale teams samenstellen met ideale teamspelers. Die teams hebben precies de goede mix van 
karakters en kwaliteiten op precies het goede moment. In de praktijk moet je het vaak doen met wie kan, en als je geluk hebt met 
wie wil. We kunnen de fabel van ‘dreamteams’ dus overboord zetten. Is dat erg? Wat ons betreft niet, want je kunt er soms 
versteld van staan hoeveel plezier je kunt beleven aan iemand waarvan je dat op voorhand nooit had gedacht.  
 
Er zijn veel modellen over teamrollen, persoonlijkheden en teamsamenstelling. Kunnen die dan in de prullenbak? Nee, want ze 
kunnen absoluut behulpzaam zijn om het beste te maken van wat er is. Dat sluit ook aan bij de vijfde succesfactor voor teams: 
respect voor verschillen. Het helpt wanneer een team voldoende divers van karakter en talenten is. Daar waar je niet kunt sturen 
op de teamsamenstelling, zul je zoveel mogelijk gebruik moeten maken van de verschillen die er zijn. 
 
Onder de populairste modellen zit veel overlap. Niet alleen in termen, maar ook in het gebruik van kleuren. Veel mensen komen 
meer dan één kleursysteem tegen en je moet oppassen dat je het nog wel over hetzelfde ‘geel’ hebt. De validiteit en 
betrouwbaarheid van dit soort modellen is soms discutabel. Het is dus zaak ze met enige voorzichtigheid toe te passen, de 
uitkomsten enigszins te relativeren en eeuwigheidsclaims te vermijden. Waar het in teamverband om gaat, is dat mensen leren 
nadenken over zichzelf en elkaar. Dat ze ervaren dat het de samenwerking verbetert als je inziet dat mensen verschillen. En dat het 
geen kwaad kan elkaar een spiegel voor te houden. Ofwel: ken jezelf, ken de ander, en maak er samen het beste van. 
 
In Team op vleugels (2009) en op zijn website (www.teamchange.nl, een mooie website met veel informatie over teams, 
teamontwikkeling en begeleiden van teams) beschrijft Martijn Vroemen een aantal veelgebruikte modellen voor teamrollen, 
inclusief gebruiksaanwijzing. Wij beschrijven die hier niet uitgebreid, maar verwijzen er slechts naar. 
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Denk bijvoorbeeld aan:  
• de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), een model met vier psychologische 

tegenstellingen (Extraversion-Introversion, Sensing-Intuition, Thinking-Feeling, 
Judging-Perceiving, zie hiernaast). 

• The Big 5, een persoonlijkheidsmodel met vijf dimensies of eigenschappen die 
iemands karakter beschrijven (Extraversie, Vriendelijkheid, Zorgvuldigheid, 
Stabiliteit en Openheid). 

• Management Drives, een model dat zes kleuren gebruikt die uitdrukken wat de 
basis drijfveren zijn die iemands gedrag bepalen, gebaseerd op de Spiral Dynamics 
theorie van Graves.  

• Insights Discovery, een model met vier kleurtypen en acht 8 kleurrollen, bouwt 
voort op de Jung-schalen en MBTI en gaat terug naar een eerder model over 
temperamenten (zie hiernaast). 

• het Enneagram, een model met negen verschillende persoonlijkheden 
(Perfectionist, Helper, Presteerder, Romanticus, Waarnemer, Loyalist, Avonturier, 
Baas, Vredestichter) 

• de Belbin Teamrollen, een model gericht op teamsamenstelling, met negen 
teamrollen (Bedrijfsman, Plant, Onderzoeker, Monitor, Vormer, Coördinator, 
Zorgdrager, Groepswerker, Specialist) 

 

 

 

6.3 Kwaliteiten en stijlen in samenwerking 
 
Ieder mens heeft een eigen, persoonlijke stijl en kwaliteit in het vormgeven van samenwerkingsrelaties. Om daar inzicht in te 
krijgen, ontwikkelde Martine de Jong vijf Signaturen voor Samenwerking (De Jong, 2015). Deze hebben betrekking op mensen die 
werken op het grensvlak tussen organisaties. Hoewel programma’s niet altijd over grenzen van organisaties heen gaan, spelen ze 
minimaal wel altijd tussen organisatieonderdelen en lijken soms verdacht veel op de samenwerking tussen organisaties. De 
signaturen geven inzicht in de handtekening die iemand - soms bewust, maar vaak onbewust - achterlaat op een samenwerking. 
Het zijn vijf handelingsrepertoires waartussen het soms schakelen is om mensen en partijen aan elkaar te verbinden in een 
samenwerking. De veronderstelling is daarbij dat mensen één of twee voorkeurssignaturen hebben. Die kun je herkennen als het 
repertoire waarop je teruggrijpt wanneer een samenwerkingsproces complex of spannend wordt.  
 

De Gedreven voorvechter 
De Gedreven voorvechter wordt vaak ingezet in samenwerkingsprocessen met een vernieuwend, ambitieus of toekomstgericht 
karakter. Hij heeft een inhoudelijke opvatting over de uitkomsten van het proces dat hij begeleidt. De gedreven voorvechter zet 
zich in voor een betere wereld en heeft uitgesproken waarden en principes over hoe dat te bereiken. Vanuit zijn enthousiasme en 
consistente redeneerlijn weet hij partijen blijvend te motiveren om samen meer te bereiken dan alleen. Tijdens het proces verliest 
hij de samenhang der dingen en het doel nooit uit het oog. Hij is persoonlijk sterk betrokken en beperkt zich niet tot kantooruren. 
Door regels en protocollen laat hij zich niet leiden, maar hij weet zijn ingangen te vinden om echt iets te bereiken. Hij zet zich met 
hart en ziel in om het verschil te maken en is bereid heilige huisjes omver te schoppen. Zijn idealisme maakt hem tot een 
gemotiveerde en kritische grenswerker, maar kan er ook voor zorgen dat hij te ver voor de troepen uitloopt of de (politieke) 
realiteit uit het oog verliest. Hij kan zich dan te idealistisch of normatief opstellen en krijgt moeite met relativeren.  
 

 

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

 
De Betrokken relatiebouwer  

De Betrokken relatiebouwer is vooral effectief in een samenwerkingsproces waarbij hij langere tijd betrokken is. Dit geeft hem de 
gelegenheid om duurzame relaties op te bouwen. Hij heeft niet zozeer inhoudelijke opvattingen en kijkt vooral naar wat de groep 
nodig heeft en wenst. Hij vindt het belangrijk dat de uitkomsten van het samenwerkingsproces dat hij begeleidt breed worden 
gedragen en dat partijen met een goed gevoel kunnen terugkijken op het proces. Zijn aanpak is voor een belangrijk deel gebaseerd 
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op intuïtie en het ‘hier en nu’. Hij is zich hier niet altijd bewust van, maar in een combinatie van karakter en ervaring heeft hij een 
sterke sensitiviteit opgebouwd. De betrokken relatiebouwer ziet welke partijen extra aandacht nodig hebben, stelt ze gerust of 
spreekt partijen informeel aan op hun houding. Zo creëert hij een context waarin vertrouwen bestaat en een echte dialoog op gang 
komt. Hij bouwt vaak een persoonlijke band op en verdiept hij zich in de achtergrond van betrokkenen om hen echt te begrijpen. 
Hij vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden een stem krijgen en wil deze partijen activeren door hen verantwoordelijkheden 
te geven in het proces. Hij heeft als uitgangspunt iedereen gelijkwaardig te behandelen. Een van zijn valkuilen is een te grote 
persoonlijke betrokkenheid, waardoor hij geen objectieve belangenafweging meer kan maken.  
 

 
Herkenbaar als: begaan, persoonlijk en informeel. 
Verbindend door: het creëren van een veilige setting voor het bouwen van vertrouwen. 
Quote: “Goed partnerschap begint met luisteren.” 

 

De Grondige ontwerper  
De Grondige ontwerper levert grote meerwaarde bij een inhoudelijk complex probleem met veel betrokkenen. Hij is kritisch, 
nieuwsgierig en verdiept zich met aandacht in de situatie. Het verkrijgen van inzicht in de belangen van de betrokken partijen is 
daar een belangrijk onderdeel van. De grondige ontwerper begint het proces met een gedegen analyse, waarin hij de beschikbare 
informatie van alle partijen ordent en de ontbrekende onderdelen signaleert. Hij is zowel goed in divergeren om alle alternatieven 
in beeld te brengen, als in convergeren om tot resultaat te komen. Compleet zijn, niets over het hoofd zien en het overzicht 
houden, zijn voor de grondige ontwerper belangrijk. Hij maakt bewuste afwegingen in de aanpak en probeert deze zoveel mogelijk 
te objectiveren. Hij zal niet gauw keuzes maken op gevoel. Met de kaders in de hand maakt hij afspraken met de betrokken partijen 
over de gezamenlijke spelregels en de planning van het proces en komt deze ook na. Hij wordt daardoor vaak als een betrouwbare 
rots in de branding ervaren, die mensen kan geruststellen met zijn nuchtere en realistische kijk. Zijn gestructureerde aanpak kan 
echter soms leiden tot een gebrek aan flexibiliteit: onverwachte zaken ziet hij eerder als verstoring dan als een kans. Omdat hij 
vooral succesvol is als hij grip heeft op het proces met een goed doordachte aanpak, is hij minder flexibel en experimenteel.  
 

 
Herkenbaar als: analytisch, betrouwbaar en structurerend. 
Verbindend door: het bieden van overzicht en inzicht in vragen, belangen en perspectieven.  
Quote: “Openheid en meedenken gaan prima samen met een strakke regie.” 

 

De Gezaghebbende onderhandelaar  
De Gezaghebbende onderhandelaar wordt vaak ingezet in een spannende of urgente fase van een samenwerkingsproces, wanneer 
een besluit moet worden genomen of crisis is ontstaan. Hij vindt het belangrijk dat de uitkomsten van zijn proces ook daadwerkelijk 
realiseerbaar zijn en voldoen aan de eisen van de opdrachtgever. Hij kan snel onderlinge afhankelijkheden in beeld brengen en 
weet wie de sleutelspelers zijn. Hierbij zet hij zijn netwerk en zijn verworven positie in. Hij is in staat om de formele en informele 
wereld aan elkaar te verbinden en zal zich daarbij strategisch gedragen. Bij onderhandelingen weet hij pakketten te maken waarbij 
belangen kunnen worden uitgeruild. Zo wordt het voor partijen duidelijk wat er te halen valt. Hij functioneert goed onder tijdsdruk 
en gebruikt dit ook om bij anderen voortgang te bereiken. Hij is daadkrachtig en pragmatisch. Hij weet spontane kansen tijdens het 
proces te herkennen en te benutten. Daarbij heeft hij echter de neiging om ad hoc beslissingen te nemen en de duurzaamheid van 
zijn resultaten uit het oog te verliezen. Hij kan zijn rol alleen goed vervullen als die positie hem wordt gegund door de andere 
partijen en hij voldoende speelruimte krijgt. 
 

 

Herkenbaar als: pragmatisch, charismatisch en daadkrachtig. 
Verbindend door: het benadrukken van afhankelijkheden en het creëren van momentum voor 
besluitvorming. 
Quote: “Het is een illusie om te denken dat iedereen tevreden is met het resultaat.” 
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De Vindingrijke vormer  
De Vindingrijke vormer is vooral effectief in een omgeving met weinig kaders. Dit kan bij de start van een samenwerkingsproces 
zijn of op het moment dat het voorgaande niet heeft gewerkt. Hij heeft geen inhoudelijke opvatting over de uitkomsten van het 
proces, temeer omdat hij deze vooraf niet kan en wil benoemen. Zijn aanpak is organisch: als hij begint met een opgave vormt de 
omgeving zich vanzelf en komt er energie los. De vindingrijke vormer vindt dat meer van hetzelfde geen nieuwe inzichten oplevert 
en zet er daarom op in om partijen uit hun comfortzone te halen, door het introduceren van diverse invalshoeken, door nieuwe 
partijen te betrekken en kaders op te rekken. Hij zoekt naar patronen, blokkades, reflexen en prikkels die partijen weerhouden of 
stimuleren om in beweging te komen. Hij is niet bang om te spiegelen, te confronteren en iets los te maken waarvan hij de 
consequenties nog niet kan overzien. Daarbij loopt hij het risico sleutelpartijen over het hoofd te zien. Hij werkt niet met de 
noodzakelijke partijen, maar met de enthousiaste partijen. Aan zijn opdrachtgever kan hij geen zekerheden geven, waardoor hij op 
basis van eerdere ervaringen vertrouwen zal moeten creëren voor zijn aanpak. Hij heeft de tijd nodig om iets te laten ontstaan en 
groeien, maar grijpt tussentijdse gebeurtenissen aan als die helpen bij de beweging. Hij gelooft dat beweging alleen duurzaam is als 
het voortkomt uit de intrinsieke drijfveren van mensen die samen het verschil maken. 
 

 
Herkenbaar als: onconventioneel, verrassend en verwarrend. 
Verbindend door: het laten ontstaan van een beweging in een uitnodigende setting. 
Quote: “Ongewenste reacties bestaan niet.”  

 
Er is een eenvoudige scan (tevens op internet te vinden) om de eigen signatuur in kaart te brengen. Door je te verplaatsen in de 
andere signaturen, krijg je zicht op alternatieven. Zo wordt het mogelijk om bewust te schakelen tussen handelingsrepertoires in 
wisselende contexten, maar ook andere vragen te stellen om een vraagstuk te definiëren of een situatie te beoordelen. Want de 
eigen signatuur kleurt ook de bril waarmee je naar de omgeving kijkt en een diagnose stelt (De Jong, 2015).  

7 Communiceren met de omgeving 
 
Goede communicatie is essentieel voor samenwerking en dus voor het slagen van een programma. Communicatie is nodig om 
mensen op een goed informatieniveau te brengen en betrokkenheid, participatie en commitment tot stand te brengen. Uit veel 
reviews blijkt dat een gebrek aan goede communicatie ten grondslag ligt aan het falen van programma’s. In deze paragraaf geven 
we handvatten voor programmacommunicatie (zie over communicatiestijlen het hoofdstuk Beslissen). 
 

7.1 Niveaus, thema’s en functies van programmacommunicatie 
 
Communiceren in en over een programma is omvattender en vaak complexer dan communicatie in en over een enkel project. 
Meestal gaat het om een grotere beweging waar veel mensen mee te maken krijgen en doelgroep (of slachtoffer) van zijn. Daar 
merken ze pas echt iets van wanneer ze in aanraking komen met één of meer inspanningen, bijvoorbeeld voor het implementeren 
van een nieuw systeem. Dan volstaat communicatie over het systeem alleen niet. De bredere context, ambitie en doelen moeten 
voor  het voetlicht komen. Dat is typisch de opdracht van communicatie vanuit het programma.  
 
Er zijn allerlei niveaus in de communicatie in en rond programma’s: het programmaniveau, het niveau van de inspanningen (de 
projecten en andere activiteiten) en het niveau van de betrokken organisaties, organisatieonderdelen of externe doelgroepen (voor 
en met wie het programma wordt uitgevoerd). Binnen, vanuit en tussen deze niveaus vinden allerlei vormen van communicatie 
plaats. In figuur 6.15 hebben we deze verschillende niveaus in samenhang gevisualiseerd. Drie elementaire aspecten die daarbij 
een rol spelen zijn het ‘waartoe’ van het programma, het ‘hoe en wat’ van het programma als geheel en het ‘wat, wie en wanneer’ 
van de inspanningen in het programma. De functie en zender van boodschappen op deze niveaus en thema’s is steeds een andere. 
We lopen de functies kort langs.  
 
In programma’s is het essentieel dat de opdrachtgever en het topmanagement de visie, het belang en de urgentie (het ‘waartoe’) 
goed overbrengen: legitimeren. De opdrachtgever is daarbij vaak onderdeel van het (top)management. Voor medewerkers hebben 
de managers van de permanente organisatie(s) hierin ook een belangrijke rol, zeker als zij onderdeel zijn van het verandertraject 
dat met het programma wordt ingezet. Bij externe gerichte programma’s kan deze functie worden ingevuld vanuit het programma 
zelf of door managers of medewerkers van de betrokken organisaties. 
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Het overbrengen van het ‘hoe en wat’ van een programma ligt vooral bij de programmamanager en zijn team. Het geheel is daar 
het beste bekend en dat is ook het duidelijkst voor de omgeving. Zij proberen door goede communicatie vooral de opdrachtgever 
en de betrokken organisatieonderdelen of organisaties te committeren aan het programma. Hierbij draait het om het (gedeelde) 
belang en eigenaarschap van de doelen, de noodzaak van een stevige aanpak, de strategie van het programma en de inspanningen 
met hun planning en consequenties op hoofdlijnen. 
 
Het betrekken gebeurt tussen het programmaniveau en de doelgroepen. Het gaat hierbij om het informeren over het bestaan van 
het programma, de globale opzet (doelen, aanpak), de impact en de wijze en het moment waarop zij ermee te maken krijgen. Het 
vraagt goede overdenking welke communicatie in deze relatie plaatsvindt en wat bijvoorbeeld gebeurt in de relatie tussen 
managers en medewerkers.  
 
Betrekken vindt ook en vooral plaats tussen 
het inspanningsniveau en de doelgroep. 
Hierbij gaat het om het ‘wat, wie en wanneer’ 
van de projecten en andere activiteiten die 
vanuit het programma worden ondernomen. 
Wat gaat  concreet gebeuren, wie is daarbij 
betrokken en wanneer gaat het spelen? 
Hiervoor ligt de verantwoordelijkheid in eerste 
instantie bij de inspanningsleiders. Zij wisselen 
de meest specifieke informatie uit met hun 
omgeving. Voor medewerkers moet 
bijvoorbeeld duidelijk zijn wanneer welke 
bijdrage en rol van hen verwacht wordt bij het 
implementeren van een nieuw systeem.  

 

Figuur 6.15: Niveaus, aspecten en functies van communicatie 

 
Afstemmen gebeurt tussen het programmaniveau en het inspanningsniveau. Hierbij gaat het om de interne 
programmacommunicatie. Op alle vlakken – inhoud, samenhang, besturing, organisatie, besluitvorming en dergelijke – vindt de 
nodige afstemming plaats. Samen geven ze het programma vorm, monitoren de voortgang, bepalen wat verstandige stappen zijn 
om bij te sturen en nemen besluiten. De afstemming van de communicatie naar de doelgroepen krijgt daarbij bijzondere aandacht: 
wie neemt hierin wanneer wat voor zijn rekening?  
 
Communicatie kan ook worden ingezet als een inhoudelijke inspanning die bijdraagt aan het nastreven van de doelen van een 
programma. Wij spreken in dat geval over verandercommunicatie, gericht op beïnvloeden. Dit is vooral gericht op het in beweging 
brengen van (complexe) processen, kennis, houding en gedrag die bijdragen aan de gewenste veranderingen. De communicatie kan 
het karakter krijgen van een programma binnen het grotere programma. Denk bij inspanningen bijvoorbeeld aan 
voorlichtingscampagnes gericht op gedragsbeïnvloeding bij burgers, zoals de bekende BOB-campagne.  
 
Al deze niveaus, thema’s en functies zijn tegelijk aan de orde en relevant. Je bent er niet door alleen bij het begin aandacht eraan te 
besteden. Sterker nog, de grootste uitdaging ligt na een aantal maanden of jaren, wanneer mensen ‘het wel gezien hebben’, er een 
beetje moe van worden (‘daar heb je ze weer van het programma, is het nu nog niet klaar?’) en de aandacht verwatert. Vanuit 
dezelfde opzet en met dezelfde boodschap blijven communiceren kan dan zelfs averechts werken.  
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Relevante vragen bij elk van de functies 
• Legitimeren is primair gericht op het creëren van draagvlak. Vragen: waartoe is dit programma opgezet? Welke ambitie 

ligt eraan ten grondslag? Waarom vindt het nu plaats, wat gaat er dan niet goed of wat moet er beter/anders? Wie zit 
hierop te wachten? 

• Committeren gaat over het tot stand brengen van verbinding en eigenaarschap. What’s in it for us? Hoe wordt de 
verandering aangepakt en wat vraagt dat van alle betrokkenen? Wat zijn de consequenties en hoe worden we daarbij 
ondersteund? 

• Betrekken heeft vooral tot doel medewerking te verkrijgen. Wat gaan we concreet doen? Wanneer gaat het gebeuren? 
Wat vraagt dat van mij als medewerker, klant of burger? Welke rol heb ik, hoe word ik erbij betrokken en wat wordt er 
van mij verwacht? 

• Afstemmen richt zich met name op het aanbrengen van samenhang en samenwerking. Hoe pakken we het samen aan? 
Wie betrekt welke doelgroep op welk moment en op welke manier? Wat moeten we van elkaar weten en hoe houden we 
elkaar op de hoogte? 

• Beïnvloeden gaat vooral over het realiseren van gedragsverandering. Welke verandering wordt van mij gevraagd? Wie 
wil dit eigenlijk van me? Hoe verhoud ik me tot deze verandering? Wat zijn de mogelijke consequenties als ik me er 
verder niets van aantrek? 

 

 

7.2 Vormgeven en realiseren van de communicatie 
 
De neiging is vaak groot om bij communicatie snel over te stappen naar het niveau van de concrete middelen en activiteiten: het 
versturen van mails met nieuwsbrieven, het inrichten van een intranetpagina en het ophangen van posters op de gangen. Het helpt 
om er wat planmatiger tegenaan te kijken, bijvoorbeeld om overhaaste mailbombardementen te voorkomen naar groepen die niet 
zitten te wachten op al die informatie.  
 
Omdat communicatie van zichzelf zoveel programmatische kenmerken heeft, kunnen we goed gebruikmaken van de stappen die 
we bijvoorbeeld in het hoofdstuk Programmeren hebben onderscheiden. Het Program Canvas dat we daar hebben geïntroduceerd 
als hulpmiddel voor het vormgeven van een programma, is eveneens een goed hulpmiddel bij het vormgeven van de 
communicatie. De eerste stap is het komen tot ambitie, doelen en strategie. In deze stap bepaal je: 

• wat je in algemene zin wil bereiken met de communicatie 
• op welke doelen en bijbehorende doelgroepen de communicatie is gericht 
• wat de kernboodschap is die daar (op dit moment) bij hoort 
• in hoeverre er een aparte identiteit voor het programma ontwikkeld moet worden 
• hoe de verhouding tussen communicatie op de verschillende niveaus eruit ziet. 

 
De ambitie en doelen van de programmacommunicatie sluiten aan op de programmadoelen en -strategie, zijn bij voorkeur  
concreet, hebben betrekking op een doelgroep en kunnen bijvoorbeeld iets zeggen over kennis, houding (mening) en gedrag. Bij 
het bepalen van de doelen, doelgroepen en strategie vormen de analyses van de issues, belangen, standpunten en stakeholders uit 
de andere stappen in dit hoofdstuk een basis. Datzelfde geldt voor de niveaus, thema’s en functies die we hiervoor beschreven. 
 
De vraag naar de verhouding tussen communicatie op de verschillende niveaus heeft in het bijzonder betrekking op de afstemming 
tussen het programma- en het inspanningsniveau. Uit de communicatiestrategie moet bijvoorbeeld duidelijk worden hoeveel 
gemeenschappelijks er moet zitten in de communicatie rond de inspanningen en het gehele programma en hoeveel speelruimte de 
inspanningsleiders hebben om hun eigen communicatie te voeren op de diverse aspecten uit stap twee. 
 
Ook gaat het om de verhouding tussen de communicatiefunctie in het programma en die in de permanente organisatie. Sluiten die 
dicht op elkaar aan of wordt er juist gekozen voor een herkenbare, andere insteek en aanpak? Het ene is niet beter dan het andere. 
Het hangt in belangrijke mate samen met de gekozen organisatievorm, zoals we die in het hoofdstuk Organiseren hebben 
gepresenteerd. Hoe zelfstandiger het programma, hoe logischer het is een eigen identiteit te ontwikkelen. 
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Formuleren van een kernboodschap 
Een kernboodschap kent vier elementen: Waartoe (wat is 
het hogere doel, de ambitie?), Doen (welke actie is daarvoor 
nodig?), Wij (wie doen dit?), Dit (welke concrete 
maatregelen horen hierbij?).  
 
Een voorbeeld: 
Waartoe: “Overgewicht is een groeiend probleem. Eén op de 
zeven kinderen heeft overgewicht. In sommige wijken zelfs 
één op de drie. Ernstig overgewicht bij kinderen is een groot 
risico voor overgewicht en chronische ziekten bij 
volwassenen. Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) wil dat 
de Nederlandse jongeren opgroeien tot vitale volwassenen.”  
Doen: “JOGG is een nationaal programma dat op lokale 
schaal wordt ingevuld. JOGG ondersteunt en ontplooit 
bewezen effectieve initiatieven om gezond eten en 
beweging aantrekkelijk en gemakkelijk te maken voor 
jongeren van 0-19 jaar.” 
Wij: “Binnen JOGG werken publieke én private partijen nauw 
samen. Gemeenten vervullen een spilfunctie.”  
Dit: “JOGG zet vijf pijlers in om tot een effectieve lokale 
aanpak te komen [...]” 

 

Inhoudelijke aspecten van de kernboodschap: 
• rode draad in en voor de communicatie  
• bevat belofte/ ambitie voor het programma  
• verbindt opvattingen van buiten met doelen van 

binnen 
• bevat antwoorden op vragen van doelgroepen 
• gaat over inhoud en over proces 
• vraagt om consistentie in woord, beeld en gedrag. 

 
Eisen aan de vorm van de kernboodschap: 

• bestaat uit zinnen in spreektaal 
• gemiddeld 7 zinnen (op schrift in alinea) 
• langste zin is 10 tot 15 woorden 
• langste woord is 13 letters 
• in 30 seconden uit te spreken 
• eenduidig en ‘rond’. 

 

 
In de tweede stap vindt verdere uitwerking plaats naar inspanningen, middelen, toon en stijl, kosten, planning en organisatie. 
Deze stap is erop gericht helder te krijgen: 

• wat concreet gaat plaatsvinden aan communicatieactiviteiten 
• welke communicatiemiddelen en media daarbij worden ingezet 
• wat de toon en stijl is die gehanteerd wordt in de communicatie 
• wat het geheel mag kosten en wanneer het moet plaatsvinden 
• wie welke activiteiten voor zijn rekening neemt. 

 
De keuze aan activiteiten en middelen is reuze en steeds meer spelen allerlei sociale media en virtuele platforms hierbij een rol. De 
professionaliteit van de ingezette middelen neemt naar ons idee ook steeds verder toe. Een eigen huisstijl en website voor het 
programma is allang niet meer bijzonder, zeker niet voor extern gerichte programma’s (gericht op klanten of burgers). Je moet echt 
een goed uitgekiende mix aan activiteiten en middelen hebben. We staan hier in de volgende paragraaf nog even bij stil. 
 
De participatieladder is een bruikbaar 
instrument bij het bepalen van de activiteiten in 
het communicatieplan. Daarvan zijn er 
verschillende in omloop, maar wij baseren ons 
op die van Wesselink (2010). In de 
participatieladder wordt de intensiteit van de 
betrokkenheid geplaatst tegenover de invloed 
op het programma. De keuze van de activiteiten 
en middelen moet uiteraard aansluiten bij de 
trede op de ladder. Het goed vooraf managen 
van de verwachtingen van de doelgroep is 
daarbij cruciaal. Wil je mensen alleen 
informeren, nodig ze dan niet uit ‘om in gesprek 
te gaan’ of voor een ‘discussiebijeenkomst’. 
 

 

Figuur 6.16: De participatieladder 
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Een wezenlijk aandachtspunt in deze stap is het bepalen hoe wordt omgegaan met signalen die terugkomen vanuit de doelgroepen 
van het programma. In welke mate wordt het aangemoedigd en ondersteund om feedback te geven en wat gebeurt daar 
vervolgens mee? De stakeholderdossiers zijn een goede plek om reacties in op te slaan, zolang de informatie daar maar niet in 
verstopt raakt. Zo nu en dan delen van ontvangen signalen en feedback binnen de programmaorganisatie is cruciaal. 
 
De derde stap is gericht op het realiseren, monitoren, leren en bijstellen van de communicatie. Het klinkt als een volgende stap en 
dat is het in zekere zin ook, maar iedereen weet dat er niet zoiets is als ‘niet communiceren’. De manier waarop de mensen in de 
programmaorganisatie van dag tot dag praten over en omgaan met de mensen uit de staande organisatie is ook communiceren. 
Misschien niet bewust en laat staan gepland, maar wel met effect. Wees je er dus bewust van! 
 
Uiteindelijk gaat het erom een goede balans te vinden tussen ‘te weinig’ en ‘te veel van het goede’. Sommige handboeken 
adviseren te ‘communiceren, communiceren, communiceren’, maar wat ons betreft gaat het meer om de kwaliteit dan de 
kwantiteit. In een goed neergezet programma wordt dus ook gekeken naar het effect van al dat communiceren. Niet door mensen 
te vragen wat ze van de nieuwsbrief vonden, maar door te kijken naar hoe ze zich tot het programma verhouden. 
 

7.3 Communicatie, of misschien toch marketing? 
 
Over communicatie is uiteraard veel en veel meer te zeggen dan waar dit hoofdstuk ruimte voor biedt. Duidelijk is wel dat je 
tegenwoordig uit een bijzonder vaatje moet tappen om je boodschap over te brengen om in goed contact te komen met degenen 
voor wie je je programma doet. Ter afsluiting van deze paragraaf brengen we nog een paar thema’s onder de aandacht. 
 

Met marketing meer succes? 
De noodzaak en uitdaging om als programma onderscheidend te zijn in al het communicatiegeweld in en rond organisaties wordt 
steeds groter. De uitdaging voor communicatieprofessionals daarmee ook. Thiry (2010) heeft het over de marketing van 
programma’s en zegt daarover dat ‘well-marketed programs are much more successful than those which solely rely on 
communication management, as described for projects.’ We onderschrijven zijn pleidooi om niet alleen vanuit het perspectief van 
communicatie naar programma’s te kijken, maar ook vanuit het perspectief van marketing. Een thema om verder uit te diepen. 
 

Bewust framing van programma’s 
Een onderwerp dat bij die marketing zeker aan de orde komt, is framing, een Engels begrip dat begin deze eeuw in het Nederlands 
terecht is gekomen (zie o.a. De Bruijn, 2014). Het gaat om een overtuigingstechniek, die eruit bestaat woorden en beelden zo te 
kiezen dat daarbij een aantal aspecten van het onderwerp wordt uitgelicht en gepropageerd. Liefst die aspecten waarvoor de 
beoogde ontvangers het meest gevoelig en vatbaar zijn en die in het voordeel zijn van de afzender. Onder meer in de politiek, 
de journalistiek en de reclame wordt veel van frames (denkramen) gebruik gemaakt, bewust en onbewust. 
 

  

Figuur 6.17: De politiek maakt veel gebruik van frames 

 
Anders dan bij het gebruik van argumenten als communicatie- en overtuigingsmiddel, gaat het bij framing vooral om de associaties 
die woorden of beelden oproepen bij de ontvangers. De kunst is associaties tot stand te brengen die ondersteunend zijn aan wat je 
tot stand wil brengen. Een vraag voor programma’s is dan ook welke associaties je wil dat de belanghebbenden bij het programma 
vormen. Welke kernwoorden, beelden en andere manieren gebruik je om die associaties op te roepen? 
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De ambitie is een voorbeeld van een belangrijk communicatiemiddel, omdat deze kernachtig weergeeft waar het in het programma 
om gaat. De formulering van de ambitie geeft het programma een bepaalde uitstraling mee en draagt, samen met de naam en het 
logo, in belangrijke mate bij aan de framing bij de betrokkenen. Denk er dus over na wat de termen en beelden zijn die je hierin 
gebruikt en welke associaties daarmee gepaard gaan. Zorg ervoor dat de ambitie de juiste kernboodschap overbrengt.  
 
De naam, het logo en de ambitie geven de kern van het programma weer, begrijpelijk en herhaalbaar voor iedereen. Is het dan 
handiger om de aandacht te richten op ‘minder overschrijdingen in projecten’ of ‘meer succesvolle projecten’? Het eerste legt de 
vinger op de zere plek, maar is niet zo inspirerend. Het benadrukt bovendien wat je niet wilt (de roze olifant). Het tweede haalt de 
angel eruit, maar werkt wel meer aanstekelijk: het gaat uit van een nieuwe, positieve situatie in de toekomst. Dus: geen ‘damage 
control programma’, maar ‘kansen benutten’. Let ook op afkortingen, zoals Securing Our Future, afgekort ‘SOF’…  
 

 

Focus niet op ‘wat niet’, maar op ‘wat wel’ 
De klassieker van de roze olifant kent iedereen. Toch gebruiken we nog verdacht vaak het woord ‘niet’, terwijl onderzoek keer 
op keer laat zien dat mensen dit woord vaak niet registeren, ook niet in geschreven taal. Wees alert op wanneer je het woord 
gebruikt en kijk of je de zin positief kan herformuleren: wat wil je wel? 

 

 

Bekijk het ook eens van de andere kant 
Het is bekend dat onze beide hersenhelften op een 
wezenlijk andere manier met informatie omgaan. De 
rechterhelft is visueel, non-verbaal, ruimtelijk en 
intuïtief ingesteld. De linker analytisch, verbaal, 
rationeel en logisch.  
 
Wij zijn zeker geen experts op dit terrein, maar 
hebben in de praktijk wel de kracht ervaren van 
verhalen (storytelling) en beelden bij het 
overbrengen van de boodschap van een programma. 
Het vraagt in veel organisaties moed een beroep te 
doen op de rechterhersenhelft, maar we zien er 
mooie voorbeelden van. Het is de moeite waard te 
onderzoeken welke ruimte ervoor te creëren is. 

 

Figuur 6.18: Onze linker- en rechterhersenhelft 

 
Overweeg dus eens verhalen te vertellen, in plaats van alleen feiten en cijfers op te sommen. Gebruik ook een keer beelden en 
metaforen om je publiek mee te nemen in je verhaal. Durf de boodschap dichterbij te brengen door mensen en hun emoties 
centraal te stellen, en niet alleen maar abstracte zaken en algemeenheden. Denk eens wat verder na over de zender en ontvanger: 
hoe raken ze elkaar? Maar realiseer je ook: creativiteit is niet persé nodig, soms leidt het meer af en kan het juist averechts werken. 
Het overmatige, en soms buitengewoon stuntelige gebruik van Prezi vinden we daar wel een ‘mooi’ voorbeeld van. 

8 Organiseren van het samenwerkingsverband 
 
De samenwerking rond een programma vraagt een goede organisatie. Wat ons betreft gaat het daarbij bij voorkeur om vrij lichte 
voorzieningen, zoals we in het hoofdstuk Organiseren hebben beschreven. Bij samenwerking over grenzen van organisaties heen 
kan het echter ingewikkelder worden en komen soms zelfs aparte rechtsvormen in beeld. We kijken in deze paragraaf naar het 
organiseren van de samenwerking tussen organisaties, en nemen het gedachtegoed van Kaats en Opheij (2012) als basis.  
 

Samen de grondvorm bepalen 
Een verbijzondering van de samenwerking doet zich voor als verschillende organisaties besluiten gezamenlijk te werken in een 
programma. Dit soort samenwerkingsvormen ontstaat steeds vaker, omdat organisaties samen meer kunnen bereiken dan alleen. 
Denk aan gemeenten, corporaties en politie die gezamenlijk werken aan de leefbaarheid in een wijk. Of aan leveranciers van 
grondstoffen, producenten, vervoerders en winkels die samen de keten sneller en doelmatiger willen laten functioneren. 
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Veel samenwerkingen zijn volgens Kaats en Opheij niet het resultaat van bewuste ontwerpprocessen, maar ontstaan eerder door 
decentrale impulsen en initiatieven. Voor betrokkenen is het de kunst om deze initiatieven niet te frustreren met organiseerdrift. 
Toch kan het zijn dat ook in de ontwikkeling van dit soort verbanden de noodzaak ontstaat tot meer hygiëne en structurering, 
onder meer om verantwoordelijkheden helder te houden. Het risico van ‘onderorganisatie’ ligt namelijk ook op de loer.  
 
Voor de vormgeving van samenwerking tussen organisaties onderscheiden Kaats en Opheij vier grondvormen, op twee dimensies. 
De eerste dimensie gaat over de vraag of de samenwerking betrekking heeft op verbeteren (beter en slimmer werken dan 
voorheen) dan wel vernieuwen (nieuwe mogelijkheden onderzoeken en openen door slim te combineren). Bij de twee dimensie is 
het de vraag of er sprake is van het uitwisselen van zaken zoals producten en diensten (in de vorm van een losse, inwisselbare 
relatie) danwel het delen of deels geïntegreerd laten werken ervan (in een hechte, exclusieve relatie). 
  
Bij transactioneel samenwerken vormen 
transacties de kern. De intentie is een 
productieproces of een keten verbeteren. De 
samenwerking is gericht op het effectief en 
efficiënt uitwisselen van mensen, producten, 
diensten of informatie, bijvoorbeeld omdat 
dat leidt tot een betere dienstverlening aan 
een klant. Ketenregie is een begrip dat dicht 
bij deze vorm van samenwerking komt.  
 
In een functionele samenwerking neemt de 
ene partner het management van een 
bedrijfsfunctie van de andere partner voor zijn 
rekening. Denk aan uitbesteding aan een 
shared service center. De partners 
committeren zich in hoge mate aan elkaar, 
hun onderlinge afhankelijk is groot en de 
keuze voor de partner moet daarmee heel 
bewust en gedegen plaatsvinden.  

 

Figuur 6.19: Grondvormen van samenwerken 

 
Bij verkennend samenwerken zoeken organisaties met een vergelijkbare of gezamenlijke opdracht elkaar op in een netwerk om 
nieuwe wegen en werkwijzen te ontdekken door de uitwisseling van kennis en ervaring. Ze zijn niet exclusief aan elkaar verbonden 
en in hun samenwerking zijn ze gelijkwaardig, bijvoorbeeld omdat ze een vergelijkbare autoriteit hebben. In een ondernemende 
samenwerking erkennen partijen dat ze een strategische vernieuwing niet op eigen kracht kunnen bewerkstelligen, maar een 
complementaire partij nodig hebben waarmee ze bijvoorbeeld een alliantie aangaan. Ze delen met elkaar competenties en 
vaardigheden en eisen volledig commitment, omdat kennis en informatie wordt ingebracht die van strategisch belang is. 
 
De aanpak van criminaliteit is te zien als een keten: de politie spoort op, het openbaar ministerie vervolgt, de rechter oordeelt en 
het openbaar ministerie legt een eventuele straf ten uitvoer. Effectieve bestrijding van criminaliteit vindt pas plaats als alle schakels 
in deze keten goed samenwerken. Transactioneel samenwerken lijkt dan ook een goede grondvorm voor een programma dat 
bijvoorbeeld gericht is op het verbeteren van de opsporing en vervolging en daarmee het terugdringen van criminaliteit.  
 
Voor een maatschappelijk opgave, zoals de leefbaarheid of duurzaamheid in de stad, kan verkennend samenwerken nuttig zijn. 
Gemeente, corporaties en bedrijven dragen elk een steentje bij. Individueel lopen ze aan tegen de grenzen van hun mogelijkheden 
en invloedssfeer. Samen werken ze aan gedeelde doelen, zij het niet als één organisatie. Ze zoeken naar nieuwe wegen om het 
programma aan te pakken en de samenwerking levert kostenbesparingen en efficiëntie op. 
 
Bedrijven die samen meer aan innovatie willen doen en met die innovaties business willen maken, zijn wellicht gebaat bij een 
programma dat gebaseerd is op een ondernemende samenwerkingsvorm. Dit kan zeker aan het begin een nuttig model zijn om alle 
partijen en medewerkers aan elkaar te laten wennen. Bij succes leidt deze vorm tot de afbouw van het programma, waarbij alle 
ontwikkelde werk- en omgangsvormen hun plaats krijgen in de reguliere organisatie. 
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Organisatorisch en juridisch inrichten  
Mede op basis van de gekozen grondvorm kan de samenwerking rond het programma organisatorisch en juridisch verder ingericht 
worden. Het eerder geïntroduceerde ESH-raamwerk kan hierbij helpen. 
 

• Strategie: de manier waarop de vooraf gestelde doelen worden nagestreefd. Dit is de strategie die aan het programma 
ten grondslag ligt en die we in het hoofdstuk Programmeren hebben beschreven. Belangrijk is dat iedereen zich kan 
vinden in de te volgen programmastrategie en daar ook in gelooft.  

• Managementstijl: de kenmerkende gedragspatronen van het management. Hierbij gaat het onder meer over de wijze 
waarop de samenwerking wordt aangestuurd. Welke vorm van leiderschap past daarbij? Wat sluit het beste aan bij de 
verschillende partijen? Hoe zijn de onderlinge verhoudingen? 

• Systemen: de regels, procedures en middelen waarmee het dagelijks functioneren wordt gestuurd. Welke werkprocessen 
moeten ingericht worden? Hoe zien de planning en control eruit? Welke (ICT-)systemen zijn nodig en waar komen die 
vandaan? Welke contractvorm is passend?  

• Personeel: de karakteristieken en vaardigheden van de medewerkers. Wat vraagt de samenwerking van (soorten) 
medewerkers? Welke kennis, ervaring en manieren van werken moeten ze meebrengen? Wat is er in huis en wat moet 
eventueel worden ingehuurd? Wie maakt hoeveel tijd vrij? 

• Cultuur: de gemeenschappelijke waarden en normen en daaruit voortvloeiende manieren van doen. Waar komen de 
culturen van de betrokken partijen overeen en waar verschillen ze? Wat zijn belangrijke normen en waarden voor de 
samenwerking en wat staat te doen om die actief te krijgen?  

• Structuur: de taak-, verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling en de compensatie daarvan. Hoe zien de rollen 
eruit? Hoe verloopt de besluitvorming? Welke overleggen zijn er nodig? Hoe verhoudt de programmaorganisatie zich tot 
de staande organisaties? 

 
Qua structuur kan het, zeker bij grote programma’s, verstandig zijn ondersteunende rollen in te richten voor het vormgeven en 
onderhouden van de samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan een omgevingsmanager of zelfs een omgevingsteam, een 
alliantiemanager, een contractmanager of, een communicatiemanager. Zij onderhouden actief de contacten met mensen en 
partijen in de omgeving. 
 
Een vraag die hierbij ook kan komen kijken, is wat de passende juridische vorm is voor de samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan 
een contractuele samenwerking, stichting of coöperatie. Daaraan kunnen allerlei overwegingen ten grondslag liggen, die te ver 
voeren om in dit boek te bespreken. Het is belangrijk dit goed te regelen om onderorganisatie te voorkomen, maar ook om hier 
niet te vroeg mee te beginnen.  

9 Managen van proces naar samenwerking 
 
De laatste activiteit die we bespreken is het goed vormgeven van het proces om de samenwerking in en rond een programma tot 
stand te brengen, te onderhouden en te laten renderen. In een succesvol proces om samenwerking tot stand te brengen, komen de 
betrokkenen door onderlinge interactie en communicatie tot gezamenlijke betekenisgeving en (hopelijk) een gedeelde ambitie. De 
ambitie, de doelen en de belangen vormen daarbij de motor. In deze paragraaf kijken we kort naar het management van het 
samenwerkingsproces, vanuit het idee dat je er het nodige aankunt organiseren en sturen.  
 

Kompas voor een samenwerkingsproces 
Op basis van hun ervaringen en verschillende denktradities hebben Kaats en Opheij (2012) een generiek procesmodel ontwikkeld 
voor het vormen van samenwerkingsverbanden, dat zij ‘het kompas’ noemen. Het is ontstaan vanuit de gedachte dat in elk 
samenwerkingsproces min of meer vergelijkbare fases terugkomen. Het model biedt houvast bij het uitstippelen van de route op 
weg naar een samenwerking. Het is weliswaar neergezet als een gestileerd proces, maar in het besef dat het niet lineair verloopt. 
 
In de fase van verkennen maken betrokkenen inzichtelijk waarom ze met elkaar willen samenwerken. Het idee is inzicht te 
verkrijgen in elkaars doelen, issues en belangen en de context van het proces. Het gaat in deze fase om het oprecht 
geïnteresseerde gesprek. De kwaliteit daarvan is van grote invloed op het hele vervolg van het traject.  
 
In de fase van delen worden betrokkenen steeds duidelijker over de gedeelde ambitie in relatie tot hun eigen belangen, over wat ze 
willen halen en wat ze willen inbrengen. Ze moeten met de billen bloot aangeven hoe ze werkelijk in het proces staan. Voorbeelden 
en gemeenschappelijke ervaringen kunnen helpen concreter te worden, bijvoorbeeld door gezamenlijke onderzoeken. Business 
cases worden gevormd en er ontstaat gemeenschappelijke taal. De fase kan je afsluiten met een intentieverklaring. 
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Overeenkomen is een fase waarin 
de betrokkenen tot afspraken 
komen. Oplossingen worden 
geformuleerd die meerwaarde 
hebben voor iedereen. Dit is de 
periode om waarde te creëren 
door de taart groter te maken. 
Ontluikende samenwerkingen die 
deze hobbel niet nemen, kunnen 
eindigen in een schijnsamen-
werking. Constructieve 
onderhandeling is een belangrijk 
instrument in deze fase. 
 
Dan komt de fase van het 
vormgeven van de oplossing. 

 

Figuur 6.20: Ontwikkelingsproces van een samenwerkingsverband 

 
Het resultaat is een concreet ingerichte samenwerking, met bemensing en verantwoordelijkheden, en een uitvoerbaar programma. 
Zeker geen invuloefening. Er doen zich meningsverschillen voor, er moet (her)onderhandeld worden en er zijn mee- en 
tegenvallers.  Oprechte interesse in elkaars belangen en issues blijft cruciaal. 
 
Ten slotte worden de afspraken in de fase van uitvoeren en vernieuwen. De inspanningen in het programma worden gerealiseerd. 
Goed procesmanagement blijft van belang, want de wereld verandert en het samenwerkingsverband zelf ontwikkelt zich ook. 
Iedereen weet dat andere betrokkenen eruit kunnen stappen. Evalueren, leren en vernieuwen helpt om fris te blijven. 
 
De overgangen tussen fases zijn niet onvoorwaardelijk. Het proces is ook niet alleen voorwaarts. Soms is het verstandig een stap 
terug te doen. In elke stap spelen alle ingrediënten van samenwerking een rol (ambitie, belangen, relaties, organisatie). De eerste 
vier stappen spelen vooral in het oriëntie- en opbouwstadium van een programma. Op het niveau van de inspanningen kunnen ze 
ook in het uitvoeringstadium weer aan de orde komen. 
 

Begeleiden van het samenwerkingsproces 
In het sturen van het samenwerkingsproces, en zeker in de eerste stadia van een programma, is de programmamanager eigenlijk 
meer een procesmanager, -begeleider of -regisseur. Wat vraagt dit? Wesselink (2010) heeft twaalf principes gedefinieerd op basis 
van zijn SOM-methode. Kaats en Opheij (2012) komen tot tien handreikingen van ervaren verbinders, zoals Rinnooy Kan en 
Wijffels. Op basis van deze principes en handreikingen komen wij tot een aantal adviezen voor de programmamanager om zijn rol 
als procesregisseur bij samenwerking vorm te geven. 
 

• Focus op de verbinding en gedeelde ambitie. 
• Streef naar winst voor alle betrokkenen. 
• Werk vanuit oprechte en wederzijdse interesse.  
• Maak onderscheid tussen standpunten en belangen. 
• Inventariseer eerst de issues, dan pas de stakeholders. 
• Wees betrouwbaar en transparant, maak waar wat je zegt. 
• Besteed de meeste tijd aan de stakeholders met het grootste belang. 
• Ga in dialoog, luister, vraag door, wees aanwezig in het moment. 
• Zie samenwerking als een dynamisch, maar regisseerbaar proces. 

 
Een aantal van deze adviezen klinkt ongetwijfeld als een open deur, maar de praktijk laat zien hoe verdraaid lastig het is ze toe te 
passen. We ervaren dat zelf elke dag nog in de samenwerkingen waarin we participeren. Ga maar eens na welke adviezen je zelf 
inzet en wat het effect daarvan is op de samenwerking waarin je acteert.   
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10 Ter afsluiting, programma’s kunnen niet zonder samenwerking 
 
Samenwerken is een noodzakelijke voorwaarde voor programma’s. Programma’s drijven op samenwerking, zeker naarmate ze 
meer over grenzen van organisaties heen gaan. Hoe je samenwerking vorm kunt geven, hebben we in dit hoofdstuk uiteengezet. 
We vinden dat iedereen die aan een programma werkt, een rol heeft in het vormgeven en verbeteren van de samenwerking. 
 
Samenwerken heeft een aantal basiskenmerken: een gezamenlijke ambitie, doel of resultaat, de wil om daar echt aan te werken, 
bereidheid om invloed op je eigen werk af te staan, besef dat je van elkaar afhankelijk bent, open en regelmatige interactie met 
anderen, en vertrouwen in andere mensen. Voor een programma komen daar nog bij: het besef dat een programma tijdelijk is en 
het zelf willen bijdragen aan een programma. Als één van deze elementen niet of onvoldoende aanwezig is, lijdt de samenwerking 
daaronder en is misschien zelfs helemaal afwezig. 
 
De samenwerking in programma’s speelt op allerlei niveaus: tussen individuen onderling, in groepen en teams, met de omgeving 
en tussen organisaties. Tussen individuen gaat het erom elkaar te respecteren, het gemeenschappelijke doel te benadrukken, je te 
verdiepen in andermans belangen en situatie, en te zeggen wat je doet en doen wat je zegt. In teams wordt het allemaal al wat 
ingewikkelder. Los van de één-op-één relaties komen als belangrijke aandachtspunten hierbij: de gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid, het tonen van initiatief en het respect voor de verschillen tussen de individuen.  
 
De relatie met de omgeving bouw je op een vergelijkbare basis op. Strategisch omgevingsmanagement is het leidend concept voor 
de relatie van een programma met zijn omgeving (de dir coalitie). Hier gaat het erom te onderzoeken welke issues spelen rond het 
programma, welke belanghebbenden daar uitgesproken opvattingen over hebben en welke belangen zij vertegenwoordigen. De 
manier van omgaan is dan streven naar een win-win situatie met alle belanghebbenden op basis van bovengenoemde principes. Dit 
is en vraagt meer dan een compromis bereiken. 
 
Ten slotte blijkt dat je de samenwerking tussen organisaties (de collectieve coalitie) kunt vormgegeven met grotendeels 
vergelijkbare principes. Ook hier spelen ambitie, belangen en relaties een belangrijke rol. Er komen nog twee invalshoeken bij: het 
professioneel organiseren van de samenwerking en een stevige procesregie. De vier grondvormen van samenwerking kunnen voor 
programmamanagers nuttig zijn om rekening mee te houden bij de vormgeving van een programma tussen organisaties.  
 
Gegeven al deze mogelijkheden en de variëteit aan omstandigheden die zich in programma’s voordoen, is het niet verwonderlijk 
dat je met één manier van samenwerken niet uitkomt. Dit vraagt om ‘adaptief samenwerken’. Het is een competentie die mensen 
zich in toenemende mate eigen moeten maken, naarmate ze vaker actief zijn in projecten, programma’s en andersoortige 
samenwerkingen. Het vraagt om de vaardigheid onzekerheden te hanteren, zich te kunnen aanpassen aan wijzigende 
omstandigheden en zich te kunnen inpassen in steeds anders samengestelde teams met diverse achtergronden. 
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