Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek
Laan van Nieuw Oost-Indië 300
2593 CE Den Haag
Postbus 93138
2509 AC Den Haag
+31 (0)70 344 06 40
www.nwo.nl

Nieuwe slimme vormen van bestuur
Resultaten van het NWO-programma Smart Governance (2014-2019)

Nieuwe slimme vormen van bestuur
Resultaten van het NWO-programma Smart Governance (2014-2019)

Den Haag, september 2019
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Colofon
Tekst en fotografie
Ymkje de Boer (YMBA Kennis), Dafinchi | shutterstock (pagina 33)

Medewerking en adviezen
Kees Boersma (VU), Bernice de Jong Boers (NWO), Joop Koppenjan (EUR),
Marlies van de Meent (NWO), Annie de Roo (EUR), Linze Schaap (UvT),
Katrien Termeer (WUR), alle andere betrokken onderzoekers en de
geïnterviewde consortiumpartners

Grafisch ontwerp
Christy Renard (NWO)

Uitgave
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Over NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek is een van de
belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en
vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks bijna 1 miljard in
nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek met betrekking tot maatschappelijke uitdagingen en onderzoeksinfrastructuur. Op basis van adviezen
van deskundige wetenschappers en experts uit binnen- en buitenland
selecteert en financiert NWO onderzoeksvoorstellen. NWO stimuleert
nationale en internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert kennisbenutting en beheert onderzoeksinstituten.
NWO financiert ruim 7.000 onderzoeksprojecten aan universiteiten en
kennisinstellingen.

Inhoud
Voorwoord

4

Schurende formele en informele structuren bij crisissituaties

6

Enhancing smart disaster governance: asessing the potential of the
net-centric approach

Samenwerken gaat beter met meer vertrouwen

20

Governance for Smartening Public Private Partnerships

Naar slimme samenwerking tussen zorgvragers, hun netwerk en professionele
hulpverleners in de zorg

34

Hybrid local governance in multiple social domains

Grensoverschrijdende uitdagingen bij het samen besturen van stedelijke regio’s

48

Smart Transformations in City-regional Law and Governance

Sturingsarrangementen rond verduurzaming van hout, vis en palmolie in beweging
Next generation governance arrangements for sustainable global value chains

62

Voorwoord
De verhouding tussen overheid en burgers verandert; de rol van de
overheid in de samenleving verandert; de ‘oude’ manieren van sturing zijn
niet meer altijd toegesneden op de complexe maatschappelijke opgaven
van vandaag. Om te onderzoeken welke nieuwe manieren van sturing er
zijn en hoe ze (kunnen) werken, is in 2014 het onderzoeksprogramma
Smart Governance (Slimme Sturing) van start gegaan. Dit boekje gaat
over de resultaten ervan.

Het programma Smart Governance was een initiatief van de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Vijf onderzoeksteams
gingen in samenwerking met partijen uit de praktijk aan de slag met vragen
als wat slimme sturingsarrangementen nu eigenlijk precies slim maakt en
voor wie precies, of slimme sturing de verwachtingen waarmaakt en wat we
van voorbeelden van slimme sturing kunnen leren.
Elk onderzoeksproject bestudeerde een eigen ‘sturingspraktijk’. Dit zijn:
• de samenwerking tussen hulpdiensten en burgers tijdens crisissituaties en
rampen in en rond internetplatforms (dr. ir. Kees Boersma c.s.)
• vormen van relationele sturing bij Publiek Private Samenwerkingsprojecten (prof. dr. Joop Koppenjan c.s.)
• het activeren van netwerken rond zorgvragers in het sociale domein
(dr. Annie de Roo c.s.)
• nieuwe vormen van stadsregionaal bestuur in grootstedelijke gebieden
(dr. Linze Schaap c.s.)
• ronde tafels en private certificeringssystemen voor de verduurzaming van
grensoverschrijdende handelsketens (prof. dr. ir. Katrien Termeer c.s.)
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Voorwoord

In dit boekje blikken we met de onderzoekers en de praktijkpartijen terug op
de projecten die allemaal in 2018 en 2019 zijn of worden afgerond. De onderzoeksteams vertellen over de belangrijkste resultaten en wat ze van de
projecten hebben geleerd; betrokken partners uit de praktijk geven aan hoe
zij hun betrokkenheid hebben vormgegeven en hoe zij omgaan met de
onderzoeksresultaten.

Prof. dr. Pearl Dykstra,
hoogleraar Empirische Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
lid van het bestuur van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen

Het programma Smart Governance maakt
onderdeel uit van de Sociale Infrastructuur
Agenda die NWO opstelde in 2013 bij de
start van het Topsectorenbeleid. Er zijn ook
raakvlakken met de Societal Challenge
Innovative and Inclusive Society van
Horizon 2020. NWO stelde voor dit
programma 2,5 miljoen euro beschikbaar.

Resultaten van het NWO-programma Smart Governance (2014-2019)
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Achter v.l.n.r.: Kees Boersma, Peter Groenewegen,
Arjen Schmidt, Jeroen Wolbers
Voor v.o.n.r.: Julie Ferguson, Femke Mulder
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Schurende formele en
informele structuren bij
crisissituaties
Tijdens een ramp of crisis komt de responscapaciteit van het openbaar
bestuur extreem onder druk te staan. Burgers zijn in tijden van crisis
daarentegen veerkrachtig en weten zichzelf steeds beter te organiseren.
De mogelijkheden van sociale media en online platforms hebben door
verbeterde connectiviteit de mogelijkheden voor zelforganisatie alleen
maar versterkt. Overheden en andere hulpverleners hebben om allerlei
verschillende redenen moeite om met deze vorm van zelforganisatie om
te gaan, terwijl deze juist veel waard kan zijn – ook na de crisis.

Resultaten van het NWO-programma Smart Governance (2014-2019)
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Enhancing smart disaster governance: asessing the
potential of the net-centric approach
Team
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. ir. Kees Boersma, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. Arjen Boin, Universiteit Leiden
Prof. dr. Peter Groenewegen, Vrije Universiteit Amsterdam
Dr. Julie Ferguson, Hogeschool van Amsterdam
Prof. dr. Bartel van de Walle, Technische Universiteit Delft
Arjen Schmidt MSc, Vrije Universiteit Amsterdam (sinds maart 2019
Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Femke Mulder MSc, Vrije Universiteit Amsterdam
Dr. Jeroen Wolbers, Vrije Universiteit Amsterdam (sinds juni 2018
Universiteit Leiden)

Partners
Instituut Fysieke Veiligheid, Veiligheidsregio Groningen, Veiligheidsregio
Noord-Holland-Noord, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, Veiligheidsregio
Utrecht, Cordaid, Oxfam Novib, Dienst Landelijk Operationeel Centrum Politie

Looptijd
01/02/2015 tot 31/10/2019

Aanleiding en vraag
Tijdens een ramp of crisis komt een groot aantal hulpverleningsorganisaties in
actie om de gevolgen van de ramp te bestrijden. Echter, de eigen belangen,
verantwoordelijkheden, specifieke procedures en structuren van die
organisaties bemoeilijken vaak de coördinatie van de hulpverlening. Zowel in
Westerse landen als in ontwikkelingslanden helpen burgers zichzelf en
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informeren elkaar over de rampsituatie, en doen dat in toenemende mate via
sociale media. Deze zogenoemde bottom-up informatiestromen vanuit lokale
communities hebben veel potentie voor het verbeteren van de hulpverlening,
omdat daarin lokale kennis en behoeften aanwezig zijn van de bevolking die
getroffen is door de crisis of ramp. De vraag is hoe de samenwerking tussen
hulpdiensten onderling en tussen hulpdiensten en burgers tijdens crisissituaties en rampen in de Nederlandse en internationale humanitaire context
precies werkt – bezien vanuit de netcentrische benadering. Deze is gericht op
het verbinden van de informatiestromen afkomstig van heterogene stakeholders tijdens een ramp. Wat is de potentie is van deze netcentrische
benadering voor het faciliteren van een flexibele en adaptieve hulpverlening
die in kan spelen op de informatie-dynamiek ten tijde van crisissen en
rampen?

Uitkomsten
•

•

•

De veronderstelling dat het Westerse crisismanagement overgeorganiseerd zou zijn en daardoor efficiënter in vergelijking met de
humanitaire hulpverlening moet worden genuanceerd.
Het willen vasthouden aan gevestigde belangen en bestaande machtsstructuren in de formele netwerken van overheidsorganisaties en grote
NGO’s staat daadwerkelijke participatie en invloed op de besluitvorming
door informele netwerken in de weg; ook zijn er bijvoorbeeld bij grote
NGO’s prikkels om de lokaal aanwezige capaciteit niet ten volle te
benutten.
Informele netwerken kunnen vaak niet voldoen aan de regels en
verwachtingen die binnen de formele structuren gelden; overheidsorganisaties en grote NGO’s zouden flexibeler moeten (kunnen) inspelen
op initiatieven die zich van onderaf aandienen.

Website
www.disastergovernance.info

Resultaten van het NWO-programma Smart Governance (2014-2019)
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Interview met de onderzoekers
In het multidisciplinaire project ‘Enhancing smart disaster governance’ werken
organisatiewetenschappers en bestuurskundigen en onderzoekers met een
achtergrond in de NGO-sector samen. Kees Boersma is universitair hoofddocent bij de Afdeling Organisatiewetenschappen van de Faculteit der
Sociale Wetenschappen van de VU en expert op het gebied van crisismanagement en rampenbestrijding. Hij leidt het project, dat kan bogen op de
medewerking van een zeer breed palet aan praktijkpartijen. ‘We verknopen
niet alleen onze verschillende disciplinaire achtergronden maar ook twee
verschillende werelden: die van het – meer westers georiënteerde – crisismanagement aan de ene kant en het zogenoemde disaster management in de
humanitaire context van zuidelijke landen aan de andere kant. Op beide
terreinen werkten er praktijkorganisaties mee aan ons project en op beide
terreinen hebben we verschillende casussen bestudeerd. De veronderstelling
daarbij was dat het westen overgeorganiseerd zou zijn in vergelijking met de
situatie in het zuiden – met klaarliggende rampenplannen en heldere formele
governance-structuren.’

Verrassend (on)georganiseerd
Maar hier stuitte het onderzoeksteam al op een eerste verrassende
observatie. Boersma: ‘Dat beeld van een goed georganiseerd westen en
slecht georganiseerd zuiden klopt niet. Als we de casussen vergelijken, zien
we dat de verschillende actoren in Nederland weliswaar veel procedures en
protocollen hebben, maar niet altijd goed samenwerken. En omgekeerd
spelen zuidelijke overheden vaak een actief sturende rol en houdt de
internationale humanitaire sector zich bij rampen aan strakke lijnen.’
Er zijn echter ook overeenkomsten tussen het Westerse crisismanagement en
de hulpverlening bij humanitaire rampen: informele samenwerkingsverbanden,
grass roots en andere burgerinitiatieven spelen van onderop een rol in de
rampsituatie, en doen dat in toenemende mate via sociale media en
specifieke online platforms die bijvoorbeeld ‘crisismapping’ mogelijk maken.
Deze informele netwerken kunnen veel betekenen voor het verbeteren van de
hulpverlening, omdat zij beschikken over lokale kennis en informatie ronde de
precieze behoeften van de getroffen bevolking. De vraag is echter of de
potentie voldoende wordt benut.
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Vier verschillende casussen
Aardbevingen door gaswinning in Groningen (Nederland)
Na de aardbeving in Huizinge in 2012 ten gevolge van de gaswinning was de
reactie van de NAM en Rijksoverheid richting bewoners en lokale overheden
terughoudend. Pas na aanhoudende protesten van actiegroepen en lokale
bestuurders namen zij meer concrete maatregelen. Toen in 2012 bleek dat
bevingen zwaarder konden zijn dan gedacht, ontstond het patroon dat onder
publieke druk steeds weer iets meer werd toegegeven door NAM en
ministerie, uiteindelijk resulterend in het op termijn dichtdraaien van de
gaskraan en een schadeprotocol – maar niet in meer vertrouwen in de
overheid van de bevolking.

Het vluchtelingenvraagstuk van 2015-2016 (Nederland)
Burgers zetten spontane initiatieven op touw na de toestroom van vluchtelingen naar Nederland in de winter van 2015-2016. De overheidsinstanties die
verantwoordelijk waren voor de opvang, met name het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA), bleken mede door bezuinigingen niet over
voldoende capaciteit en flexibiliteit te beschikken om vluchtelingen en
statushouders adequaat op te vangen. Het lukte de overheid daarom lang niet
altijd bij burgerinitiatieven aan te sluiten, terwijl die wel nuttige hulp boden.

Respons en herstel na de aardbeving van 2015 in Nepal (Azië)
Na de aardbeving in 2015 vroeg de overheid van Nepal de internationale
gemeenschap om hulp. Daarnaast kwamen Nepalese NGO’s en vrijwilligers in
actie. Internationale organisaties, de Nepalese overheid en ‘bottom-up’
initiatieven werkten hier met en naast elkaar. Zo waren er verschillende
Nepalese organisaties van hoogopgeleide vrijwilligers, die media en technologie gebruikten om getroffen burgers en formele hulpverleners samen te
brengen: Kathmandu Living Labs, Accountability Lab en Code for Nepal.

Droogte en conflict Ethiopië (Afrika)
In 2018 was Ethiopië nog steeds niet hersteld van de langdurige droogte
veroorzaakt door El Niño (2015–2016). Als gevolg hiervan hadden 8 miljoen
mensen voedselhulp nodig. Naast 900.000 vluchtelingen uit buurlanden,
waren er in Ethiopië 3 miljoen mensen intern op de vlucht in verband met
etnisch geweld – onder meer in het zuiden van Ethiopië (Guji en Gedeo).

Resultaten van het NWO-programma Smart Governance (2014-2019)
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Politiek op meerdere niveaus
Jeroen Wolbers, postdoc op het project en nu met een VENI-beurs werkzaam
aan de Universiteit Leiden op hetzelfde thema: ‘Bij crisismanagement zoals
we dat in Nederland kennen, probeert de overheid flink te sturen en de
situatie onder controle te krijgen. Daar zit een heel politieke kant aan, want er
ligt voor de overheid ook altijd de vraag hoe de crisis precies wordt geframed:
wie heeft of krijgt mandaat om in te grijpen, kiest men voor beheersing of
samenwerking, welke partijen willen hetzelfde als de overheid bereiken en
welke juist niet? Welke belangen krijgen de overhand? Bij disaster management spelen ook soortgelijke sturingsvraagstukken, hetzij in een enigszins
andere context. Hier is met name de vraag belangrijk hoe de overheid,
Verenigde Naties en NGO’s effectief aan kunnen haken bij de kennis en
capaciteiten van de getroffen bevolking zelf.’ Julie Ferguson – met een
achtergrond in filosofie en bedrijfskunde en nu vooral actief in de organisatiewetenschappen en bestuurskunde – is gespecialiseerd in humanitaire
hulpverlening en kennisnetwerken, vult aan: ‘Dat heeft net zo goed een
politieke kant, want ook daar gaat het om gevestigde belangen en machtsstructuren. De organisaties hebben daar meer onderling een strijd met op de
achtergrond de donoren.’

Lokale mensen blijven achter
Het promotieonderzoek van Femke Mulder gaat over humanitaire
communicatie en coördinatie. Ze richt zich specifiek op de machtsprocessen
die de rol van burgers hierbinnen bepalen. Ze heeft tussen 2015 en 2017
onderzoek gedaan naar de rampenbestrijding en herstelwerkzaamheden na
de aardbeving in Nepal en in 2018 naar etnisch conflict en langdurige droogte
in Ethiopië. ‘Veel mensen daar kunnen niet lezen of schrijven. Dit maakt het
moeilijk voor hen om invloed uit te oefenen op humanitaire besluitvorming
– of om verantwoording te eisen van de internationale hulpverleners. Het
humanitaire systeem is niet democratisch.’ Maar ook in Nederland blijkt het
lastig het lokale potentieel ten volle te benutten. Boersma: ‘In Nederland
bleek het online platform Ready2Help van het Rode Kruis weliswaar in staat
om in korte tijd veel vrijwilligers te mobiliseren voor de opvang van
vluchtelingen, maar het is het Rode Kruis tot nog toe niet gelukt de expertise
van de vrijwilligers in de pool optimaal te benutten. We constateerden dat het
Rode Kruis burgers vooral inzette voor generieke taken zoals bedden
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opzetten, maar slechts in beperkte mate selecteerde op specifieke kennis en
vaardigheden zoals medische expertise of talenkennis. We moeten dit soort
platforms en vormen van samenwerking dus nog niet als het ei van Columbus
beschouwen, als het doel is om lokale mensen ten volle te betrekken.’

Verkeerde prikkels en mechanismen
De realisatie van crisishulpverlening en participatie van de lokale bevolking
worden in de praktijk gehinderd door verkeerde prikkels en mechanismen.
Ferguson: ‘Zo hebben de grote NGO’s altijd te maken met de legitimeringsvraag: hoe wordt het geld van donoren ingezet? Deze hebben vaak strikte
regels voor hoe projecten moeten worden uitgevoerd. Lokale grassroot
groepen hebben vaak niet de capaciteit om deze regels na te leven – en
komen dus niet aan het stuur.’ Peter Groenewegen, emeritus-hoogleraar aan
de VU en gespecialiseerd in organisatietheorie en sociale netwerken: ‘Wat we
ook – met name in Nepal – gezien hebben, is dat de bij een ramp ervaren
lokale NGO-werkers als het ware worden opgezogen door de grote internationale NGO’s.’

Formele structuren en informele structuren matchen niet
Hulpverlening zou dus vooral decentraal zou moeten plaatsvinden, op basis
van participatie van de lokale bevolking, maar lokale organisaties kunnen vaak
niet aan de verwachtingen en regels voldoen waarop de grote organisaties
worden afgerekend. Ferguson: ‘De grote NGO’s bepalen alles zelf om
‘accountable’ te kunnen zijn richting de donoren.’ Arjen Schmidt, de andere
promovendus en bestuurskundige van huis uit: ‘Ditzelfde mechanisme zie je in
Nederland. Ook hier hebben burgers moeite om aan te sluiten bij de manier
van doen van de overheid en bijvoorbeeld te kunnen voldoen aan regels rond
subsidieverlening. Starre regelgeving kan dus heel belemmerend werken op
burgerparticipatie – zeker tijdens crises.’ Groenewegen: ‘De overheid is dus
vaak ‘onleesbaar’ voor de eigen burgers.’ Boersma: ‘En dat terwijl de overheid
de burgers steeds meer nodig heeft. Een dijkgraaf zei me onlangs dat de
waterschappen het met de gevolgen van klimaatverandering echt niet meer
allemaal alleen kunnen. Het besef is er dus bij de overheid, maar hoe gaat
deze om met vrijwilligersgroepen die bijvoorbeeld nog maar net bestaan en
misschien morgen weer weg zijn?’

Resultaten van het NWO-programma Smart Governance (2014-2019)
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Aan de kant gezet
Sociale media spelen een steeds grotere rol bij hulpverlening van onderaf. In
het zuiden kunnen sociale media echter onbedoeld een uitsluitend effect
hebben omdat vaak alleen hoogopgeleide, rijke mensen online zijn. Mulder:
‘Kathmandu Living Labs (KLL) was een fantastisch online initiatief van een
Nepalese NGO, waarbij hoogopgeleide vrijwilligers via open source kaarten
de ramp in kaart probeerde te brengen. Mensen konden via hun website of
een gratis nummer doorgeven wat waar nodig was. De armste mensen waren
echter niet online of hadden geen telefoon. Wat zij nodig hadden werd dus
niet meegenomen. Daarnaast paste de informatie die KLL opleverde niet in de
manier van werken en protocollen van veel humanitaire organisaties, dus ze
konden er niet veel mee.’ Boersma: ‘Zo’n informele organisatie wordt dan
eigenlijk aan de kant geschoven door de grote formele organisaties. Dat is
een patroon dat we ook in de andere casussen zagen. Jammer, want de
informele en de formele structuren kunnen elkaar juist goed aanvullen. Het
blijkt voor overheidsorganisaties echter lastig om op al die verschillende
maatschappelijke initiatieven in te spelen.’

Gevestigde belangen houden de overhand
Groenewegen: ‘Wat mij bij de vier casussen is opgevallen, is eenzelfde soort
verloop. In het begin is er veel aandacht voor de groepen die hulp nodig
hebben. Die hulp komt, maar vaak blijven de oude machtsstructuren en
instituties gewoon in stand. Daar verandert kennelijk niet zomaar wat aan.’
Schmidt beaamt dit op basis van zijn onderzoek naar de gang van zaken rond
de gaswinnings- en aardbevingsproblematiek in Groningen. Hij interviewde 37
ambtenaren, bestuurders en andere betrokkenen die de afgelopen jaren direct
betrokken waren bij het vinden van een aanpak voor de bevingsgevolgen. ‘De
rijksoverheid staat – zelfs nu de gaskraan dicht gaat – nog altijd heel ver van
de lokale bevolking af. Veel van de genomen maatregelen hebben voor lokale
bewoners te weinig concrete veranderingen opgeleverd. De NAM en het
ministerie voerden in de afgelopen jaren wel kleine hervormingen door in de
vorm van bijvoorbeeld een Dialoogtafel, maar oude beslisstructuren hielden in
principe lang in stand. Je ziet dat die partijen er veel aan gelegen is om de
situatie bij het oude te laten, vanwege de grote belangen die met de gaswinning zijn gemoeid. Het wantrouwen tussen de verschillende actoren is nog
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lang niet weg. Dat gebeurt pas als de Groningse belangen echt serieus
worden meegewogen, met meer inspraak voor Groningse bestuurders en
belangengroepen.’

Bestaande structuren favoriet
Bij de vluchtelingencrisis – op zichzelf een vorm van politieke framing om het
vraagstuk rond de noodopvang zo te noemen, stellen de onderzoekers die dan
ook eerder spreken van een institutionele crisis – keek Schmidt vooral naar de
rol van welwillende burgers rond de opvanglocaties. ‘Er waren veel succesvolle initiatieven, waarbij veiligheidsregio’s en gemeenten hebben samengewerkt met ad hoc-platforms zoals Welkom in Utrecht. De overheid legde daar
veel verantwoordelijkheid neer. Maar we hebben ook situaties gezien waarbij
het vertrouwen in vrijwilligers helemaal niet zo groot was.’ Jeroen Wolbers: ‘Er
waren dan ook nogal wat verschillen in veiligheidsregio’s. Daar waar al
bepaalde bestuurlijke samenwerkingsverbanden bestonden, werd daar op
teruggevallen en was er minder vernieuwing mogelijk.’

Functioneel en politiek reageren
Smart governance is dus nog niet zo makkelijk; er spelen allerlei belangen op
de achtergrond. Overheden moeten op nieuwe manieren omgaan met de
veelheid aan initiatieven van onderop. Schmidt: ‘Overheden kunnen op twee
manieren regeren. De eerste manier is functioneel: hoe zorgen we ervoor dat
we tezamen met vrijwilligers genoeg bedden kunnen neerzetten voor
vluchtelingen? De andere manier is meer politiek: hoe moeten we omgaan
met de verschillende belangen van alle partijen die bij de vluchtelingenopvang betrokken zijn? Die twee niveaus van reageren zorgen voor verschillende
uitdagingen, maar hoeven elkaar niet in de weg te staan. Het komt voor dat
een overheid functioneel bijvoorbeeld slecht reageert op een burgerinitiatief,
maar het op politiek niveau toch goed doet. De inzet van vrijwilligers rond
vluchtelingen houdt altijd iets politieks en brengt dus altijd een legitimiteitsvraag met zich mee. Belangrijk is dat mensen worden gehoord en serieus
genomen.’

Resultaten van het NWO-programma Smart Governance (2014-2019)
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Veel spin off
De onderzoekers kijken terug op een spannend project met veel spin off. Ze
organiseerden een groot succesvol internationaal congres en verschillende
ontmoetingen met de praktijkpartijen in hun consortium. Ook vloeide er nieuw
onderzoek uit voort. Boersma: ‘We stapten dit project in met een ‘laissezfaire’-benadering, een soort ontdekkingstocht. Alle interactie kostte wel veel
tijd, maar wat het naast alle concrete uitkomsten in elk geval heeft opgeleverd
is dat we nu nog beter in staat zijn om de juiste vragen te stellen over de
governance bij crises en humanitaire hulpverlening. Dit heeft geleid tot
nieuwe onderzoeksprojecten met de professionele partners van het project.
Zo voeren we samen met het Instituut Fysieke Veiligheid een onderzoek uit
naar operationele besluitvorming. We hebben ook nieuwe partners gevonden
voor een onderzoek naar informatiedelen en coördinatie in de acute zorg. Dit
doen we met de Acute Zorgregio Oost en met NGO’s en kennisinstellingen
binnen het platform Kennisuitwisseling over Noodhulp.’
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Interview met praktijkpartner

Slimmer samenwerken met
burgers bij incidenten
Bij rampen en incidenten moeten allerlei
verschillende partijen samen-werken.
Denk aan de brandweer, politie en medische
hulpverlener, maar ook aan waterschap-pen,
Rijkswaterstaat of energie-bedrijven. De netcentrische aanpak staat voor
het optimaal en real-time informatie uitwisselen in het netwerk van al deze
partijen ten behoeve van gezamenlijke oordeels- en besluitvorming. Willem
Treurniet is landelijk adviseur netcentrisch werken bij het Instituut Fysieke
Veiligheid (IFV). ‘De inzichten uit het onderzoek rond het samenwerken met
burgers en burgerinitiatieven zullen we – zeker na een vertaalslag – goed
kunnen gebruiken in de dagelijkse praktijk. Het zou goed zijn als we
kennis-instellingen hierin samen blijven blijven optrekken.’
Het IFV draagt bij aan een veilige samenleving door het versterken van de
veiligheidsregio’s en hun veiligheidspartners bij het professionaliseren van hun
taken. Het IFV ontwikkelt en deelt relevante kennis, heeft expertise voor het
verwerven en beheren van gemeenschappelijk materieel, biedt dienstverlening
op het gebied van informatievoorziening en adviseert de betrokken besturen.
Treurniet kwam er in 2015 terecht na een functie bij TNO, waar hij zich ook al
bezighield met het thema informatievoorziening rond externe veiligheid.

Buitenpromovendus
‘Vanaf ongeveer 2010 werden de veiligheidsregio’s opgericht. In de 25 regio’s
wordt samengewerkt door verscheidene besturen en diensten bij de uitvoering
van taken op het terrein van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing,
geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid. De informatievoorziening tussen alle samenwerkende partners in die regio moest worden
vormgegeven. Vanuit TNO raakte ik daarbij betrokken. De VU speelde er ook
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een rol in, en onderzocht de invloed van de organisatiecultuur op samenwerking. Dat lag dicht tegen het onderzoek binnen TNO aan. Het leek ons goed
om de meer toegepaste onderzoeksinspanningen van TNO en de meer
fundamentele van de VU samen te brengen in één promotieproject. Ik ben
daarvoor toen een voorstel gaan schrijven en werd uiteindelijk zelf degene die
het onderzoek ging doen. Ik doe dat nu als ‘buitenpromovendus’ aan de VU;
een eerste versie van mijn proefschrift hoop ik in de loop van 2019 af te
hebben.’

Meer met burgers
Toen Treurniet in 2015 van TNO naar het IFV ging, nam hij het onderzoek mee
en dus ook zijn contacten met de mensen bij Organisatiewetenschappen aan
de VU. Zo raakte hij ook betrokken bij het project ‘Enhancing smart disaster
governance’ van Kees Boersma en zijn team. Het belang van het project is
tweeledig. ‘Allereerst is het project en het netwerk er omheen natuurlijk
interessant voor mij – als onderzoeker – als bron van kennis en kennissen.
Maar ook voor het IFV en de verdere ontwikkeling van het netcentrisch werken
is het project van belang. Wij investeren veel in de samenwerking tussen de
verschillende hulporganisaties binnen de veiligheidsregio’s en crisispartners,
zoals de waterschappen, Rijkswaterstaat en energiebedrijven. Een logische
volgende stap is dat we steeds meer gaan werken met burgers en burgerinitiatieven in de responsfase na een incident.’

Theorie als opstap naar praktijk
De vraag waarover de professionele organisaties zich het hoofd breken, is hoe
ze zo kunnen samenwerken met burgers dat dit effectief is en dit de
professionele diensten niet frustreert. Treurniet: ‘De organisaties werken nu
veelal behoorlijk ‘ingekapseld’ en top-down. Denk even teug aan de zoekactie
naar de broertjes Ruben en Julian in 2013. De autoriteiten wezen toen één
contactpersoon aan voor de burgers die wilden helpen. Zij konden meedoen
conform vrij strak gedefinieerde taakomschrijvingen. Het onderzoek van Kees
Boersma heeft laten zien dat dit ook anders kan, zoals via zo’n platform als
Ready2Help en met slimme inzet van social media. De voorbeelden uit het
buitenland zijn ook inspirerend voor ons. De inzichten zijn nu misschien nog
wat theoretisch, maar dat is goed als opstap naar de praktijk.’
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Levend kennisnetwerk
Treurniet nam actief deel aan diverse bijeenkomsten en aan de grote
conferentie in 2018 binnen het project ‘Enhancing smart disaster governance’.
De grootste winst van deelname zit volgens hem in de samenwerkingscontacten die worden gelegd en die ook na afloop van het project nog kunnen
doorgaan. ‘Publicaties kun je ook zonder persoonlijk contact wel lezen.
Belangrijk is vooral het levende kennisnetwerk waarin je elkaar kunt blijven
voeden en inspireren. Als IFV is er voor ons veel werk aan de winkel om
professionele hulpverleners en bedrijven te helpen beter samen te werken met
burgers. In het veranderen van manieren van werken, is het IFV goed, maar we
blijven de academische wereld daarbij wel nodig hebben. En andersom geldt
dat net zo goed: voor de VU levert samenwerking met het IFV weer nieuwe
kennisvragen en casuïstiek op.’
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Samenwerken gaat beter
met meer vertrouwen
In Nederland is de afgelopen decennia de nodige ervaring opgedaan met
het realiseren van infrastructuurprojecten via arrangementen waarin de
overheid samenwerkt met private partijen, zoals aannemers. In de loop
van de tijd is gebleken dat een sterk juridisch en contractueel
gestructureerde samenwerking verschillende nadelen heeft. Vernieuwing
van dit type contracten voor publiek-private samenwerking (PPS), de
bijbehorende rolopvattingen van deelnemende partijen en de interactie
tussen hen kan helpen om PPS-constructies beter te laten functioneren.
Het element vertrouwen lijkt daarin essentieel – óók in de samenwerking
tussen overheid en burgers en die tussen overheid en maatschappelijke
partijen.
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Team
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•
•
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•

Prof. dr. Joop Koppenjan, Erasmus Universiteit
Prof. dr. Geert Dewulf, Universiteit Twente
Dr. ir. Andreas Hartmann, Universiteit Twente
Prof. dr. Erik-Hans Klijn, Erasmus Universiteit
Drs. José Nederhand, Erasmus Universiteit
Drs. Camilo Benítez Avila, Universiteit Twente
Drs. Sanne Grotenbreg, Erasmus Universiteit
Drs. Rianne Warsen, Erasmus Universiteit

Partners
Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, Rebel Group, Deltares, Reset
Management, Twynstra Gudde, Rijkswaterstaat

Looptijd
15/02/2015 tot 15/02/2020

Aanleiding en vraag
Hoe kunnen zogenoemde derde generatie PPS-projecten (Publiek-Private
Samenwerking) beter functioneren? Drie typen projecten zijn onderzocht:
• Design Build Finance, Operate and Maintenance-projecten die momenteel
in de fase van exploitatie terechtkomen (een fase waarmee nog weinig
ervaring is);
• PPS-projecten die momenteel opgestart worden en waarbij lessen van
voorgaande generaties in praktijk worden gebracht;
• projecten waarin met geheel nieuwe wijzen van PPS wordt
geëxperimenteerd, zoals allianties, markt- en burgerinitiatieven.
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Het onderzoek richtte zich op de vraag welke slimme en innovatieve sturingsinterventies publieke, private en maatschappelijke partijen die aan PPSprojecten deelnemen, in staat stellen hun nieuwe rollen in onderlinge
afstemming op een constructieve wijze te vervullen om zo de potenties van
samenwerking te verwezenlijken. Het gaat om sturingsinterventies gericht zijn
op het versterken van interacties, van gezamenlijke betekenisverlening en van
vertrouwen, maar ook bijvoorbeeld om innovaties in financiële incentives.

Uitkomsten
•

De combinatie van ‘harde’ elementen in samenwerkingscontracten (zoals
prestatie-indicatoren) en ‘zachte’, meer relationele elementen (zoals
onderling vertrouwen) leidt tot de beste projectuitkomsten voor alle
partijen.

•

De hiërarchische sturingsstijl worden met de mond steeds meer verlaten
voor een overheid die meer op afstand faciliteert; in de praktijk zit de
overheid echter nog vaak stevige achter het stuur – óók omdat de samenwerkings-partijen dit toestaan en zelfs wenselijk achten.

•

Voor nieuwe vormen van samenwerking tussen overheid en andere private
partijen, maatschappelijke organisaties en burgers, zijn andere
rolopvattingen van de overheid nodig, nieuwe spelregels en een bij de
maatschappelijke opgaven passende vernieuwd ‘sturings’-instrumentarium
nodig.

Website
www.smartgovernance-partnerships.org
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Interview met het consortium
Joop Koppenjan is hoogleraar Openbaar Bestuur aan de Erasmus Universiteit
en projectleider van het ‘Governance for Smartening Public Private
Partnerships’. ‘We hebben met de vier deelonderzoeken van de AIO’s een
waaier aan invalshoeken op de thematiek gekregen. Drie van hen gaan heel
specifiek in op samenwerking van de overheid met bedrijven en maatschappelijke organisaties, terwijl de vierde AIO gekeken heeft naar de relatie
tussen overheid en burgers bij initiatieven ‘van onderop’ in de vorm van
zelforganisatie. Het is interessant om te kijken in hoeverre de uitkomsten van
haar onderzoek ook lessen opleveren voor de omgang van overheid en private
partners met elkaar.’

Ondernemende ambtenaren
José Nederhand over haar onderzoek naar zelforganisatie: ‘De verzorgingsstaat staat onder druk en zorginstellingen in met name de kleinere
gemeenten verdwijnen. Mensen in dorpskernen slaan nu steeds vaker de
handen ineen om zelf in samenwerking met de lokale overheid zorg- en
hulpverlening mogelijk te maken. Moet de lokale overheid deze initiatieven nu
intensief volgen en begeleiden of juist loslaten? Ik heb onderzocht welke visie
de betrokken stakeholders daar op hebben, hoe ze de overheidssturing in de
praktijk ervaren en welke effecten die sturing heeft.’
Uit beleidsdocumenten die Nederhand bestudeerde, blijkt dat de overheid
een nieuw soort samenwerking tussen ambtenaren en burgers nastreeft. ‘In
de praktijk blijkt dat die nieuwe vormen wel voorkomen, maar ook de oude en
dat ambtenaren bij zelforganisatie zowel afstand houden als juist nauw
betrokken zijn. Het idee daarbij is dat de oude vormen – prestatiegerichte
aansturing, command & control, politieke bemoeienis – niet goed zouden
werken in tijdens van zelforganisatie. Maar dat blijkt genuanceerder te liggen.
Ja, ‘horizontaal’ met elkaar omgaan – koffie drinken – is belangrijk, maar
zonder politiek netwerk en een ambtenaar die af en toe een probleem
‘opschaalt’, kunnen burgerinitiatieven niet duurzaam functioneren. Er is niet
één recept dat werkt, maar een inzicht is wel dat hiërarchische sturing
effectiever en collaboratiever kan. En dat de rol van zogenoemde policy
entrepreneurs – ondernemende ambtenaren – essentieel is.’
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Onderzochte PPS-constructies
Klassiek
In de ‘ klassieke’ PPS-projecten sluiten overheden en private consortia
langlopende contracten af. Het private consortium neemt naast de bouw ook
de financiering, het onderhoud en soms de exploitatie van het project voor
zijn rekening; dit zijn zogenaamde DBFM(O)-contracten (Design, Built,
Finance, Maintenance en soms ook: Operate).

Institutioneel
Er zijn ook samenwerkingsrelaties tussen overheid en private partijen waarin
partijen een gezamenlijk organisatie (bijvoorbeeld een wijk-ontwikkelingsmaatschappij) oprichten om een project of een service te realiseren.

Informeel
Een andere vorm van samenwerking is te vinden bij innovatieve projecten,
zoals het programma Energiedijken, waarbij wordt gepoogd publieke infrastructurele werken te combineren met innovatieve energieopwekking. Dan is
er is sprake van een los, netwerkachtig samenwerkingsverband tussen
publieke, private en maatschappelijke partijen.

Zelforganisatie
Burgers en maatschappelijke organisaties gaan samenwerkingsverbanden
aan met private partijen en overheden om een product of dienst in hun eigen
omgeving te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn energie-, woon- en
zorgcoöperaties.

Maatwerk, maar geen willekeur
Erik-Hans Klijn, hoogleraar Bestuurskunde aan de EUR en ook nauw betrokken bij het project vult aan: ‘Het is dus niet zo dat werken met bijvoorbeeld
prestatie-indicatoren per definitie niet werkt bij bottom-up-initiatieven. Ze
geven een bewonersgroep soms een goede focus.’ Nederhand: ‘Ze passen
alleen niet zo bij de cultuur van deze groepen die niet gewend zijn om
bijvoorbeeld alles wat ze doen kwantitatief uit te drukken.’ André Salomonson,
partner in het project vanuit adviesbureau Reset Management: ‘De formele
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wereld van de overheidssturing met bijvoorbeeld subsidieverordeningen en de
informele wereld van burgers passen niet op elkaar. De uitdaging voor
overheid en burgercollectieven is nu om een manier van interactie te vinden
– vaak maatwerk – die beide werelden verbindt, zonder dat er willekeur
ontstaat.’ Nederhand: ‘Politici spelen hierin een belangrijke rol. Ik kan me
voorstellen dat het willekeur wordt als groepen met betere contacten en
luidere stemmen eerder iets gedaan krijgen dan groepen die dat niet hebben.’
Koppenjan: ‘Om dit soort willekeur te vermijden, zou het misschien goed zijn
als er een toolbox kwam met verschillende handelingsperspectieven voor
omgang met burgerinitiatieven.’

Overheid moet niet te enthousiast zijn
Sanne Grotebreg is inmiddels postdoc bij TIAS (School for Business and
Society) in Utrecht, en deed daarvoor promotieonderzoek aan de EUR naar
PPS-projecten in de watersector. ‘Ik heb vijf projecten bestudeerd, waarin de
overheid niet alleen met bedrijven werkt, maar ook met maatschappelijke
organisaties. Het gaat hier niet om een klassieke opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie, maar om een gedeeld initiatief met gedeelde verantwoordelijkheden tussen verschillende typen partijen. Mijn case studies betroffen
onder meer de getijdencentrale in de Brouwersdam, het energieproject bij de
Afsluitdijk en de Markerwadden. Normaal gesproken kan de overheid bij dit
type projecten drie verschillende houdingen aannemen: in een coördinerende
en sterk aanjagende rol bevorderen dat er iets gebeurt door bijvoorbeeld
subsidies in te zetten, of juist afwachten en minimale steun geven of juist
partijen actief aan tafel zetten en iets meer ondersteunen. De eerste strategie
is op langere termijn lastig vol te houden, blijkt uit mijn onderzoek. De
overheid heeft dan vaak meer controle dan de bedoeling was en steekt er ook
meer geld in dan van tevoren bedacht. De vraag is hoe dat handiger zou
kunnen. Voor de andere partijen is het relevant om te weten welke positie de
overheid nu precies inneemt en met welke beweegredenen, en om te kunnen
profiteren van een aanpak die tot succes leidt. Eén van mijn observaties is dat
een overheid zich in de communicatie over de potenties van een project beter
niet te enthousiast kan opstellen. Dit leidt namelijk tot een terughoudende
attitude bij de partijen van wie de overheid in feite wil dat ze zich gaan
inzetten. Die denken dat de overheid het zelf wel gaat doen en wachten af.’
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Wanneer welke sturing
Michiel Kort, bij het project betrokken vanuit adviesbureau Rebel: ‘Het zou
interessant zijn om vragende en aanbiedende partijen voor dit soort projecten
bij elkaar te kunnen brengen. Daar is misschien ook een andere faciliterende
houding van de overheid bij nodig. Partijen willen niet altijd dat de overheid
zich zo terugtrekt.’ Klijn herkent dit: ‘Aan de voorkant wil iedereen dat de
overheid afstand houdt, maar aan de achterkant is er toch behoefte aan
activiteit en steun vanuit de overheid bij samenwerkingsprojecten.’
Koppenjan: ‘De vraag is dus welk type sturing bij de verschillende maatschappelijke doelstellingen die je wilt bereiken past. We zouden moeten
ontdekken welke diensten we bijvoorbeeld wel en welke niet aan de overheid,
c.q. andere partijen in de samenleving kunnen overlaten.’ Grotenbreg: ‘Een
issue daarbij is wel de politieke en democratische legitimatie. Wie mag er wel
en niet meedoen aan een project? En wat doe je als te weinig gebeurt op een
terrein waarop je als overheid wel actie van de samenleving zou willen?
Misschien moeten dan de spelregels worden veranderd, waardoor andere
partijen sneller in actie komen.’

‘Hard’ kan niet zonder ‘zacht’ bij DBMF(O)
Promovenda Rianne Warsen, ook werkzaam aan de EUR, heeft vooral onderzoek gedaan naar DBMF(O)-contracten. ‘Alle betrokkenen hechten waarde
aan ‘relationele’ elementen zoals onderling vertrouwen, maar de vraag hoe dit
soort elementen nu precies in de juridisch-contractuele context van dit type
PPS past. Er blijken specifieke mechanismen een rol te spelen bij succes en
falen van projecten. De beste resultaten worden bereikt bij de combinatie van
vertrouwen tussen de partners en goede, vooraf gemaakte afspraken over de
risicoverdeling binnen het project. Een andere goede combinatie is een goede
risicoverdeling, strikt contractmanagement en een goed conflictmanagement.
De derde goede combinatie is vertrouwen en goed conflictmanagement
zónder strikt contractmanagement. Zacht kan dus wel zonder hard, maar
andersom niet! Er moet een goede uitgangssituatie zijn in het begin van het
project, bijvoorbeeld doordat er professionals met veel ervaring zijn betrokken
of een doordat er sprake is van een goede risicoverdeling. Gedurende het
project moet er aan deze relatie gewerkt blijven worden. Uit mijn case studie
bleek bovendien dat het van groot belang is om begrip te krijgen voor elkaars
organisatie en de belangen die moeten worden gediend. Voor een goed
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verloop van PPS-projecten is het ook goed om er met elkaar van bewust te
zijn dat een verschillende visie op projectmanagement tot wrijving kan leiden.’

Als normale mensen met elkaar omgaan
André Salomonson: ‘Misschien is er meer psychologisch onderzoek nodig
naar het menselijk vermogen tot samenwerking. We weten dat het tot in
groepen van ongeveer 150 mensen goed gaat, maar veel grote infrastructuurprojecten zijn veel omvangrijker en behoorlijk complex van structuur. Hoe is
vertrouwen tastbaar te maken en hoe creëer je een omgeving waarin vertrouwen de norm is?’ Michiel Kort: ‘In feite wijzen de onderzoeksresultaten
erop dat we in DFMB(O)-projecten gewoon als normale mensen met elkaar
om moeten gaan. Als we dit verder kunnen operationaliseren in de vorm van
een concreet handelingsperspectief, dan kunnen de verschillende relevante
partijen, zoals bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, hier veel aan hebben.’

Contract definieert relatie
Hoe ontwikkelen relaties zich in de periode na realisatie van een project:
tijdens de exploitatie- en onderhoudsfase? En hoe spelen verschillen tussen
de eigen organisatiecultuur en – belangen en de positie van de projectmanagers binnen het project een rol? Camilo Benítez Avila, promotieonderzoeker aan de Universiteit Twente met Andreas Hartmann als begeleider,
deed hier onder meer onderzoek naar. ‘Er zitten duidelijke relaties tussen de
vorm die een contract heeft en de prestaties die worden geleverd. Je kunt die
prestaties zien als de uitkomst van een bemiddelingsproces, waarin
‘relationele’ elementen als vertrouwen heel belangrijk zijn voor de rol die
contractuele sturing in een project speelt. Anders gezegd: het contract is het
uitgangspunt voor de werkrelatie, maar pas door de creatieve invulling van het
contract door projectmanagers in de dagelijkse praktijk kan een werkrelatie
groeien en vertrouwen ontstaan. Het lijkt mij belangrijk om hiertoe zowel
individuele als collectieve vaardigheden bij de contractpartners te verbeteren.’
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Mediëren en reflecteren
Een andere conclusie uit het onderzoek van Benítez is dan ook dat een goede
werkrelatie niet gecreëerd kan worden en dat de mogelijkheden hiervoor
worden beperkt door de contractuele eisen en de verwachtingen van de eigen
organisatie. ‘Projectmanagers zijn een soort mediators die de verschillende op
het spel staande belangen moeten vertalen naar managementactiviteiten. Dit
houdt in dat contractuele verplichtingen continue beoordeeld worden op hun
fairness en duidelijkheid. De professionaliteit en creativiteit van projectmanagers om met contractuele voorwaarden om te gaan en hun vermogen
om op werkrelaties te reflecteren, bepalen of in PPP-projecten samenwerking
kan ontstaan.’ Benítez ontwikkelde een game als hulpmiddel voor de verschillende betrokken partijen om op hun werkrelatie en de mate van “partnership”
tijdens de exploitatiefase van een project te reflecteren. Koppenjan: ‘Toen we
de game zelf speelden, merkten we hoe conditionerend de afspraken – het
contract – in feite zijn. Daar zouden mensen veel reflexiever en met hun
gewone gezonde verstand mee om kunnen gaan.’

Invulling rollen en samenwerking laten evolueren
Klijn: ‘Door alle onderzoeksprojecten heen zie ik dat er een verschil zit tussen
hoe men vindt dat de overheid zou moeten sturen – op afstand, meer
faciliterend – en de daadwerkelijke praktijk die vaak wat traditioneler is. Ook
zien we dat de combinatie van ‘harde’ en ‘zachte’ elementen juist goed werkt.’
Solomonson: ‘De rol van de overheid wordt niet minder, maar anders. De
overheid houdt bijvoorbeeld altijd de systeemverantwoordelijkheid voor
waterveiligheid waarvoor een sterke rol gewenst is, maar moet zich
tegelijkertijd meer conditiescheppend opstellen richting andere partijen.’
Hartmann: ‘De verschillende rollen van de overheid blijven bestaan, maar de
rolopvattingen en -invullingen veranderen wel. Hybride – ‘vested’ – contractvormen waarin die meer ‘relationele’ elementen en gedeelde waarden kunnen
floreren, kunnen goede oplossingen bieden.’ Klijn: ’Eigenlijk wil iedereen van
het New Public Management-denken af, maar de praktijk is weerbarstig.’
Koppenjan: ‘Maar het zou ook zonde zijn om DBMF(O) te verlaten, als het
mogelijk blijkt om die meer zachte elementen er in te krijgen. Want juist
relationele vormen van management zijn voorwaarden om die contractvormen
tot een succes te maken!’
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Investeren in samenwerking ná gunning
Interview met praktijkpartner

Rijksweg N31 in Friesland moest worden
omgebouwd van een enkele naar een
dubbele autoweg. Het project startte in
2004 en was het eerste zogenoemde
DBFM-project dat Rijkswaterstaat
(RWS) aanging: Design, Built, Finance,
Maintain. Dit is een contractvorm waarbij
de opdrachtnemer ontwerpt, realiseert,
financiert, beheert en onderhoudt – in dit
geval tot en met 2023. Na de N31 kwamen er nog
vele andere DMFM-contracten. ‘We hebben nu dus vijftien jaar ervaring
met DBFM, waarbij we de samenwerking natuurlijk zo goed mogelijk willen
laten verlopen. Het onderzoek van het team van Joop Koppenjan heeft
daartoe belangrijke inzichten opgeleverd. De overgang van de
aanbestedings- en gunningsfase naar de daadwerkelijke realisatie- en
onderhoudsfase is daarbij een uitdaging, omdat er dan een andere mindset
nodig is,’ vertelt Max van Heijst, hoofd van het Inkoop-centrum Grond-,
Weg- en Waterbouw.

Rijkswaterstaat startte met DBFM vanuit het perspectief om grote infrastructurele werken op een kosteneffectieve manier aan te leggen met een voor
de samenleving zo’n gunstig mogelijk proces en eindresultaat. De DBFMsystematiek is erop gericht dat de opdrachtgever vooral stuurt op proces en
minder op inhoud; voor de opdrachtnemer zijn er financiële prikkels die ervoor
zorgen dat deze gedurende alle fases van ontwerp, realisatie en onderhoud de
volle verantwoordelijkheid neemt voor een goed resultaat. Inmiddels is ook
duidelijk welke knelpunten de DBFM-systematiek met zich meebrengt en
welke uitdagingen er liggen voor een goede samenwerking tussen
opdrachtnemer en opdrachtgever.
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Feedback op de praktijkrelevantie
‘Rijkswaterstaat vindt het belangrijk om inzicht te krijgen in hoe de samenwerking beter kan. Daarom hebben we financieel en inhoudelijk bijgedragen
aan het onderzoeksproject van Koppenjan en zijn team. Mijn voorganger
Annuska Bloemert heeft meegedacht met de onderzoeksopzet. Ook hebben
we een goed overzicht van alle lopende contracten. Hierover moeten we
immers regelmatig rapporteren aan de Tweede Kamer. We hebben alle
informatie ter beschikking gesteld van de onderzoekers en zij hebben zelf
bepaald welke casuïstiek ze zouden hanteren voor het onderzoek.’
Sinds 2018 is Van Heijst zelf actief betrokken geweest bij het onderzoeksproject. ‘Eén van mijn rollen tijdens projectbijeenkomsten was om feedback te
geven op de praktijkrelevantie van de aspecten van samenwerking waarnaar
onderzoek werd gedaan. Zo bevatte het onderzoek van Rianne Warsen
verschillende psychologische elementen die van belang zijn binnen opdrachtgever-opdrachtnemer-relaties. Ze bouwde een typologie op die bruikbaar
moest zijn voor projecten in de start-upfase en de fases daarna. Voor ons was
het belangrijk dat er een vorm van ‘gereedschap’ uit zou komen die we zouden
kunnen gebruiken om de samenwerking in de praktijk daadwerkelijk
bespreekbaar te maken. Daarvoor was dit soort afstemming heel nuttig.’

De bocht van competitie naar samenwerking
Wat Van Heijst heel waardevolle inzichten opleverde, was de simulatie van
Camile Benítez Avila. ‘Ik speelde toen zelf een aannemer die mee deed aan een
aanbestedingstraject. De prijsdruk was zeer voelbaar. Als je al drie tenders
verloren hebt en je staat pal voor de vierde, dan doet dat wel iets met je. En wat
er heel duidelijk uit naar voren kwam, is dat je met elkaar een enorme bocht
moet maken als je van de aanbestedings- en gunningsfase naar de realisatiefase en daarna gaat. Eerst sta je in de competitieve modus, wat een bepaald
gedrag met zich meebrengt. En vervolgens moet je ineens intensief met elkaar
gaan samenwerken, wat weer andere verwachtingen en ander gedrag met zich
meebrengt. Dat is nogal een overgang. Het is belangrijk dat opdrachtgevers en
opdrachtnemers dan goed voor ogen hebben wat ze van elkaar verwachten en
investeren in goede relaties.’
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Aandacht voor projecthistorie
DBMF-contracten hebben een looptijd van twintig jaar en soms wel langer. ‘In
die twintig jaar verandert de politiek en de maatschappij om ons heen. Dat
betekent dat we ons moeten aanpassen aan veranderende behoeften rond
aanleg en beheer van infrastructuur. De contracten zelf bieden die mogelijkheid
wel. Daar hoeven we niet iets wezenlijks aan te veranderen. En het ontwikkelen
van leefregels doe je met elkaar in dagelijkse praktijk; dat staat allemaal
betrekkelijk los van wat er precies in het contract staat. Het gaat dan over
zaken als rolvastheid en elementaire communicatieve principes zoals ‘pak eerst
de telefoon of ga even langs voor je in de pen klimt’. Elkaar blijven aanspreken
op wat je van elkaar verwacht, is ook een belangrijk punt.’
De lange looptijd van contracten betekent echter ook dat er veel personeelswisselingen plaatsvinden, zowel aan de kant van de opdrachtgever als de
opdrachtnemer. ‘Het loont om aandacht te geven aan de projecthistorie en de
keuzes die gemaakt zijn vanuit de filosofie die in het verleden opgeld deed. We
doen dat nu door samen met de aannemers projectspecifieke opleidingen te
ontwikkelen voor nieuwe medewerkers. De achtergrond van en kennis over
DBFM komen daarin natuurlijk ook aan bod. Eén van de elementen is hoe we
kunnen werken naar de geest van het contract in plaats van alleen nar de letter.
En hoe we kunnen bijsturen als de maatschappij dat van ons vraagt.’

Cruciale rol adviesbureaus
Van Heijst heeft grote waardering voor de manier waarop Koppenjan verschillende partijen bij het onderzoek heeft betrokken. ‘Met name de deelname van
een aantal adviesbureaus is in dit geval cruciaal. Zij vervullen een belangrijke
rol als intermediaire partij tussen opdrachtgevers als RWS en opdrachtnemers
in. Hun bijdrage zal heel verrijkend zijn voor de toepassing van de inzichten uit
het onderzoek.’
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Achter v.l.n.r.: Annie de Roo, Sil Vrielink, Rob Jagtenberg
Voor: Eva van der Boom
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Naar slimme
samenwerking tussen
zorgvragers, hun netwerk
en professionele
hulpverleners in de zorg
Mensen met schulden, (geestelijke) gezondheidsproblemen en andere
problemen waarmee ze aankloppen bij de sociale hulpverlening, worden
in het nieuwe zorgstelsel geacht in eerste instantie een beroep te doen op
het persoonlijke netwerk. Familie, vrienden en anderen in de buurt of op
het werk zouden dus moeten helpen.
Werkt dit in de praktijk, zowel voor de mensen die het betreft als vanuit
beleidsmatig oogpunt bezien? Is een effectievere samenwerking mogelijk
tussen lokaal bestuur, zorgprofessionals en zorgvragers en hun netwerk?
Onderzoekers van de Erasmus Universiteit bestudeerden dit vraagstuk in
de gemeente Rotterdam, waarbij ze keken naar de werkwijze van de
wijkteams en naar de aanpak van de Eigen Kracht Centrale (EKC).
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Team
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Annie de Roo, Erasmus Universiteit
Dr. Bart van Hulst, Erasmus Universiteit (februari – juni 2017)
Dr. Rob Jagtenberg, Erasmus Universiteit
Drs. Eva van der Boom, Erasmus Universiteit (vanaf juni 2018)
Drs. Sil Vrielink, Erasmus Universiteit (vanaf juni 2018)
Prof. dr. Jos Blank, Erasmus Universiteit / Technische Universiteit Delft
Drs. Anne Coenen (tot februari 2016)

Partners
Gemeente Rotterdam, Eigen Kracht Centrale

Looptijd
01/03/2015 tot 01/09/2019

Aanleiding en vraag
Kunnen zorgvragers in de domeinen ‘jeugd’ en ‘armoedebeleid’ worden
geactiveerd om (een deel van) hun problemen op te lossen met steun vanuit
hun eigen netwerk? Hoe duurzaam is die steun c.q. de oplossing?
En genereert die netwerk-benadering maatschappelijke winst in de vorm van
besparingen doordat uit collectieve middelen gefinancierde professionals dan
gerichter en efficiënter kunnen gaan werken?
Doel van het project was inzicht te verkrijgen in de mate waarin en de wijze
waarop dergelijke activering gestalte krijgt. Hierbij is gekeken naar de
benadering van de wijkteams, deze zijn sinds de Zorgtransitie de spil in de
sociale hulpverlening op gemeentelijk niveau, en de benadering van de Eigen
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Kracht-conferenties zoals ontwikkeld door de Eigen Kracht Centrale. Deze
benadering van de Eigen Kracht Centrale stelt al sinds de introductie in het
jaar 2000 de regie vanuit het eigen netwerk centraal.

Uitkomsten
•
•

•

•

•

•
•

Het valt op dat de meeste Rotterdamse zorgvragers zowel hulp van
zorgprofessionals als steun vanuit hun netwerk krijgen.
Veel zorgvragers hebben te maken met een stapeling van persoonlijke,
complexe problemen. Via de Eigen Kracht-conferentie wordt het netwerk
van zorgvragers aangesproken. Dit heeft meestal tot gevolg dat een deel
van de problematiek vermindert en beter beheersbaar wordt.
Ook de aanpak van de gemeentelijke wijkteams leidt vaak tot een afname
van de problematiek van cliënten. Alleen zijn deze wijkteams in tegenstelling tot de Eigen Kracht Centrale terughoudend met inschakeling van
het netwerk rond cliënten, zeker wanneer het om een stapeling van
problemen (multiproblematiek) gaat.
Paradoxaal is dat overheden veel verwachten van netwerksteun, maar dat
juist door onder andere de gemeentelijke wijkteams deze netwerken
nauwelijks worden aangesproken.
Steun komt vooral uit de kring van naaste familie en vrienden. Zo zijn
bijvoorbeeld buren nauwelijks in beeld. Terwijl het overheidsbeleid juist
gericht is op meer steun vanuit de buurt.
Ondersteuning kan aan effectiviteit winnen wanneer de zorghistorie van
zorgvragers beter wordt geadministreerd.
Zorgvragers en zorgprofessionals zijn nog niet bekend met het bestaan
van het in 2015 ingevoerde wettelijk recht op een familiegroepsplan.
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Interview met de onderzoekers
Annie de Roo is universitair hoofddocent aan de Erasmus School of Law
(Sectie Sociologie, Theorie en Methodologie) en projectleider van het
onderzoek ‘Hybrid local governance in multiple social domains’. Ze vertelt dat
de onderzoekers de werkwijze van de Eigen Kracht Centrale (EKC) met
inschakeling van het netwerk rond zorgvragers wilden vergelijken met een
werkwijze waarin dit niet werd ingeschakeld. De Roo: ‘Maar het liep heel
anders dan gepland. Aan de groep zonder netwerkinschakeling moesten we
via de gemeente Rotterdam komen. Maar we konden om redenen van privacy
niet zomaar gegevens uit de gemeentelijke database gebruiken. Bovendien
was Rotterdam, net als andere gemeenten, in die periode druk met de
gevolgen van de drie grote decentralisaties van de uitvoering van de wetten
rond maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdzorg en Participatie. Rotterdam
had daartoe net de wijkteams opgezet. Ons voorstel was dat we dan
interviews zouden houden met cliënten van de wijkteams.’

Controlegroep bleek geen controlegroep
Rob Jagtenberg, senior-onderzoeker, deed veel van deze interviews en vertelt
hoe dat van start ging. ‘De totstandkoming van de 43 – inmiddels 44 – wijkteams in Rotterdam was een hele operatie. Professionals die voorheen elkaars
concurrenten waren, moesten nu samenwerken. We hadden in onze begeleidingsgroep iemand van de gemeente die de toegang tot de wijkteams zou
kunnen regelen. Maar het bleek dat de wijkteams nogal werden afgeschermd
in die opbouwfase. Bovendien waren er nog 27 andere onderzoekers die ook
onderzoek verrichtten naar het functioneren van de wijkteams! De wijkteams
raakten dus wat overvraagd. Uiteindelijk is het gelukt om in zeven verschillende wijken respondenten te vinden voor ons onderzoek en ook de wijkteammedewerkers te interviewen. De wijkteamgroep was dus bedoeld als
‘controlegroep’ voor de cliënten van de EKC. Alleen was er nóg een andere
complicatie: ook de wijkteams hadden inmiddels als benadering dat ze eerst
gingen kijken in hoeverre het netwerk van de zorgvrager inzetbaar was. Dit
ging wel heel anders dan bij de EKC – onder meer omdat men hiervoor veel
minder tijd had. Daardoor viel het oorspronkelijke onderzoeksontwerp met
één groep met netwerksteun en één groep zonder netwerksteun in het water.’
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Zorg via wijkteams versus Eigen Kracht Conferenties
Eigen Kracht-conferenties
Een Eigen Kracht-conferentie is een bijeenkomst waarin een zorgvrager
samen met familie en bekenden een plan voor de toekomst maakt. Een
onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator organiseert de conferentie, maar de
regie over de zorg en hulp blijft in handen van de betrokkenen zelf. In het
eerste deel van de Eigen Kracht-conferentie legt de hoofdpersoon van de
conferentie, of iemand die dichtbij deze persoon staat, de situatie uit. Ook
hulpverleners en andere professionals kunnen tijdens deze fase informatie
geven.
Daarna volgt een (besloten) deel waarin de deelnemers aan de conferentie
gezamenlijk een plan maken. Zorgprofessionals en de Eigen Krachtcoördinator zijn hierbij niet aanwezig. In het laatste deel van de conferentie
presenteren de deelnemers het plan. Ondersteuning van professionals kan
deel uitmaken van dit plan. Tot slot spreekt men af wie wat doet en wanneer
iedereen weer bijeen komt, om te kijken hoe het gaat met de uitvoering van
het plan.

Aanpak Wijkteams
Sinds januari 2015 wordt in de gemeente Rotterdam sociale zorg primair
verleend via wijkteams. In zo’n wijkteam zijn zorgprofessionals met expertise
op onder andere het terrein van schuldhulpverlening, gezondheidszorg, en
huiselijk geweld werkzaam. Wanneer een zorgvrager aanklopt bij het wijkteam, komt een medewerker van het wijkteam bij de cliënt thuis voor een
intake, het zogenoemde keukentafelgesprek. Deze medewerker kijkt wat de
zorgvrager zelf kan en of mensen in zijn/haar omgeving kunnen helpen. Het
wijkteam kan zelf helpen en speciale hulp of langdurige ondersteuning
inschakelen.
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Aan tafel bij de mensen zelf
Sil Vrielink, samen met Eva van der Boom verantwoordelijk voor de
statistische analyses binnen het project, vertelt verder: ‘Een ander onderdeel
dat anders moest dan we hadden bedacht, was het gebruik van de data in de
administratieve systemen van de zorgprofessionals in Rotterdam. Hieruit
bleken we namelijk geen ‘zorghistorie’ te kunnen halen. Dat droeg ertoe bij dat
het project een gemengd kwantitatief-kwalitatief en exploratief karakter
kreeg. Naast uitgebreide enquêtes werden ook veel diepte-interviews, op
verschillende momenten in de tijd gehouden.’ Als gevolg hiervan werd een
belangrijke beginvraag dus of er bij de verschillende cliënten wel of geen
sprake was van activering van het netwerk – ongeacht of ze nu in de EKCaanpak of de wijkteam-aanpak zaten. Jagtenberg: ‘Privacy bleef natuurlijk wel
een hot issue. De selectie van de cliënten van de wijkteams ging via die teams
zelf. We kregen alleen de beschikking over de gegevens van de mensen die
daarvoor toestemming hadden gegeven, natuurlijk.’ De Roo: ‘Of er een ‘bias’
zat in de selectie door de wijkteamprofessionals kunnen we niet zonder meer
concluderen. Wel had de verandering van aanpak als groot voordeel dat we nu
met de mensen zelf aan tafel konden zitten. Dat heeft uiteindelijk meer
informatie en inzicht opgeleverd.’

Stapeling van persoonlijke problemen
Eva van der Boom: ‘Zeer opvallend was de complexiteit van de problematiek
waarmee de mensen te maken hadden. Uit onze statistische analyse is
gebleken dat er bij de cliënten van de EKC gemiddeld sprake was van meer
dan zes verschillende problemen – variërend van schulden en gezondheidsproblemen tot vereenzaming op huiselijk geweld. Bij de cliënten van de
wijkteams was dat gemiddeld vier.’ Mensen konden in een lijst met zestien
problemen aanvinken welke ze allemaal ervoeren. De Roo: ‘Er waren veel
mensen met veel ‘vinkjes’. Schulden en ook geestelijke gezondheidsproblemen zijn bovendien heel hardnekkige problemen die niet zomaar op te
lossen zijn. Schulden komen zeer veel voor in Rotterdam.’ Nogal wat
respondenten hadden een bijstandsuitkering of een Wajong-uitkering.
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Verschil in aanpak
Alle data verzameld via de interviewrondes en enquêtes en de data-analyse
zijn verwerkt in het onderzoeksrapport ‘De netwerkkracht van de
Rotterdammer in het sociale domein – Een onderzoek naar activering van
netwerken via Wijkteams en Eigen Kracht-conferenties’ is bijna klaar. Eén van
de belangrijkste en meest beleidsrelevante uitkomsten uit het onderzoek is
dat de wijkteamprofessionals huiverig zijn voor de aanpak van gestapelde
problemen met inschakeling van het netwerk. Jagtenberg: ‘Hier zien we een
zeer opmerkelijk verschil met de EKC. Een Eigen Kracht-conferentie wordt
juist wél ingezet als er sprake is van multiproblematiek. Juist dan kan het
netwerk veel betekenen. De wijkteamprofessionals lijken ervan uit te gaan dat
hoe meer problemen er zijn, hoe minder kans van slagen een netwerkaanpak
zou hebben. De effectiviteit van de EKC-aanpak logenstraft deze aanname.
Het zou goed zijn als de gemeente in vervolgonderzoek zou nagaan waarom
de wijkteams zo handelen. Heeft het misschien met tijdgebrek te maken,
bijvoorbeeld?’

Een beter beheersbaar bestaan
Over het algemeen komt het leven van de cliënten met beide aanpakken wel
weer enigszins op de rails, blijkt uit het onderzoek. Helemaal opgelost wordt
de problematiek zelden. De Roo: ‘De vraag is ook wat je onder ’opgelost’
verstaat. Uit onze interviews met zowel de professionals als de cliënten zelf
blijkt dat het als een stap vooruit wordt gezien als mensen zelf weer (enige)
actie ondernemen om hun problemen te lijf te gaan en het aantal problemen
afneemt. Bij de EKC-groep zagen we afname van het aantal problemen iets
sterker dan bij de wijkteamgroep. En bepaalde typen problemen worden ook
gemakkelijker opgelost dan andere.’ Een toegenomen beheersbaarheid wordt
in elk geval door de cliënten zelf als een belangrijke verbetering gezien.

Paradox rond netwerkinschakeling
Een andere belangrijke en praktische bevinding is dat er een zekere paradox
zit in het gemeentelijke beleid. De Roo: ‘Aan de ene kant wordt er door de
overheid meer verwacht van het netwerk om mensen heen. Professionals
moeten kijken in hoeverre dat netwerk aanspreekbaar is voordat ze zelf hulp
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gaan bieden. Maar dit is nog niet heel erg verankerd in de werkwijze van de
wijkteams.’ Jagtenberg vult aan: ‘Wijkteams krijgen bijvoorbeeld erg weinig
tijd om te onderzoeken hoe het is gesteld met dat netwerk. Daar staat
ongeveer 2,5 uur voor, terwijl de coördinator van een Eigen Kracht
Conferentie hier wel 25 uur in steekt. Zo’n EKC-coördinator neemt ook niet zo
snel genoegen met het antwoord ‘nee’, als hij of zij de cliënt vraagt of er
mensen zijn die zouden kunnen helpen. Een wijkteammedewerker is
misschien geneigd eerder met de collega-professionals aan de slag te gaan
als er een ’nee’ komt. Uit eerder onderzoek weten we dat iemand vrijwel altijd
een netwerk heeft dat kan worden aangesproken – zelfs een dakloze.’
Jagtenberg: ‘Ik zou willen uitzoeken of het voor de wijkteams zou lonen om
meer tijd te hebben. Stel dat er dan toch mensen in dat netwerk opduiken, zou
dat dan op langere termijn ook een gunstig effect hebben op de hulpvraag
van cliënten?’

Extended family
Wie maken trouwens deel uit van netwerk? Eva van der Boom licht toe: ‘De
zogenoemde eerste schil is die van de directe familie en vrienden. De tweede
schil bestaat uit mensen uit de buurt, van de hobbyvereniging, de kerk, de
werkgever enzovoort. Maar personen uit die tweede schil worden veel minder
aangesproken. In tegenstelling tot bijvoorbeeld in Engeland lijkt er hier minder
beroep op buren en buurtorganisaties te worden gedaan. Punt is dat de
overheid wel veel verwachtingen heeft van steun vanuit de buurt. ’De meeste
mensen doen dan vooral een beroep op directe familie. Bij mensen uit andere
culturen kan dat nog wel eens de ‘extended family’ zijn. In Nieuw-Zeeland,
waar de EKC-aanpak zijn wortels heeft, zijn bij de Maori zelfs hele dorpen
verantwoordelijk voor hoe het met iemand gaat.’ Jagtenberg: ‘Hier in
Nederland zie ik meer dat bijvoorbeeld een werkgever of ondernemer voor
een doorbraak kan zorgen als hij de cliënt aan een baan kan helpen.’

Effectievere samenwerking?
Effectievere samenwerking waarnaar de onderzoekers op zoek waren, zit ‘m
dus in het samenspel tussen overheidsbeleid, de inzet van zorg- en hulpverleningsprofessionals en het netwerk rond de cliënten. Vrielink: ‘Daar hoort bij
dat professionals heel breed moeten kijken naar de problematiek en daarbij
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dus ook bekijken of het netwerk van de zorgvrager hierbij een meer of minder
belangrijke rol zou kunnen spelen.’
De Roo: ‘Sommige mensen liggen bij wijze van spreken aan het hulpverleningsinfuus. Wat we ook horen, is dat sommige mensen zich heel dwingend
en zelfs bedreigend kunnen opstellen richting hulpverleners. Het is begrijpelijk dat de overheid dit allemaal wil veranderen om zo te komen tot
effectievere samenwerking.’
Vrielink: ‘Wat de samenwerking ook zou kunnen bevorderen, is een betere
koppeling tussen administratieve systemen van verschillende instanties waar
cliënten mee te maken hebben – en meer samenwerking op ICT-terrein
tussen gemeenten.’

Diplomatie
De samenwerking met de twee partners – de EKC en de gemeente Rotterdam
– leverde ook enkele eye-openers op. De Roo: ‘In de samenwerking met de
EKC waren de lijnen kort. Maar de gemeente is een grote en complexe
organisatie. Het was niet altijd makkelijk om snel de juiste mensen te vinden.
Wat ons ook opviel, dat er soms nogal een kloof lijkt te bestaan tussen beleid
en uitvoering.’
Een ander probleem waar de onderzoekers tegenaan liepen, was het verschil
in tempo en tijdshorizon. Jagtenberg: ‘Om de effectiviteit van beleid te kunnen
meten, zou het voor ons onderzoekers welkom zijn als beleid niet te snel
verandert. Maar er hoeft maar een bestuurswisseling plaats te vinden of een
programma dat nog maar een jaar loopt, wordt alweer stopgezet – zonder dat
duidelijk is of het zou kunnen werken.’ Interessant was verder dat de visies van
de EKC en die van de gemeente op de begrippen eigen kracht en eigen regie
‘ideologisch’ nogal uiteen lopen. Dit leverde wel eens wat wrijving op – ook
voor ons als onderzoekers,’ aldus Jagtenberg.
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Nieuwe onderzoeksrichtingen
Terugkijkend zou het onderzoeksteam wensen dat er meer geld voor dit type
onderzoek zou komen. Jagtenberg: ‘De complexiteit en heterogeniteit van de
problematiek die we nu onderzocht hebben, rechtvaardigen vervolgonderzoek
met een veel groter aantal respondenten. Mij valt op dat voor vergelijkbaar
medisch onderzoek altijd veel meer budget beschikbaar wordt gesteld. Als we
net als onze medische collega’s zouden kunnen werken met populaties van
20.000 mensen, dan zou je ook veel meer met Big Data kunnen doen.’ De Roo:
‘En dan zou je bijvoorbeeld een toolbox kunnen ontwikkelen om te bepalen
welke interventie bij welke problematiek het best kan worden ingezet.’
De onderzoekers delen hun bevindingen niet alleen met de gemeente en de
EKC, maar ook met collega’s in binnen- en buitenland. In juni 2019 heeft het
onderzoeksteam hiertoe een aanzet gegeven met een internationale
academische expert meeting. Jagtenberg: ‘Het is belangrijk dat we als
juristen, economen en sociologen niet allemaal op onze eigen eilandjes
blijven zitten. Zeker nu dit multidisciplinaire project een dieper inzicht
verschaft in het complexe vraagstuk van netwerkkracht in het sociale domein.’
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Ernie van der Weg (links) en Petra Weijerse (rechts)
van de Gemeente Rotterdam

Mariëtte Dirkzwager (links) en
Hedda van Lieshout (rechts)
van de Eigen Kracht Centrale

Persoonlijk netwerk van hulpvragers activeren loont
Interview met de praktijkpartners

Inschakeling van familie en anderen in het persoonlijk netwerk van
hulpvragers kan heel effectief zijn. Het onder-zoek van de EUR toont aan
dat dit ook op de langere termijn bijdraagt aan de zelfredzaamheid van
mensen. De gemeente Rotterdam en de Eigen Kracht Centrale (EKC)
waren beide nauw betrokken bij het onderzoeks-project en omarmen de
resultaten. ‘Dat de netwerkaanpak blijkt te werken, maakt het voor ons
gemakkelijker om die integraal in ons beleid op te nemen,’ aldus de
gemeente. ‘We weten nu zeker dat onze aanpak ook op de langere termijn
effectief is,’ stelt de Eigen Kracht Centrale. ‘Dat is belangrijk voor het hele
spectrum van de hulpverlening.’
Resultaten van het NWO-programma Smart Governance (2014-2019)
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Hedda van Lieshout is bestuurder van de Eigen Kracht Centrale en was samen
met haar collega Mariëtte Dirkzwager, regiomanager in Rotterdam, vanaf het
begin betrokken bij het onderzoeksproject. ‘Het onderzoek was voor ons heel
belangrijk, omdat we hiermee meer zicht konden krijgen op onze effectiviteit.
Het was het eerste wetenschappelijke onderzoek dat gedaan is sinds de
situatie na de grote decentralisatie van de Wet op de Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) naar Eigen Kracht-conferenties en Keukentafelgesprekken van wijkteams.’

Onderzoek geeft onderbouwing
Ook Petra Weijerse en Ernie van der Weg, beleidsmakers bij het Cluster
Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Rotterdam, waren betrokken bij het onderzoeksproject. Weijerse: ‘De gemeente heeft een deel van het
onderzoek gefinancierd en Ernie en ik zaten in de begeleidingscommissie. Ook
bemiddelde ik waar nodig tussen de onderzoekers en de gemeentelijke
organisatie.’ Weijerse is blij met de uitkomsten. ‘Mensen hebben recht op de
opstelling van een Familiegroepsplan. Uit het onderzoek kwam naar voren dat
dit bij 70% van de wijkteammedewerkers niet bekend was. Daar moeten we aan
werken. Het onderzoek geeft bovendien goede gronden om de aanpak met
familie en andere mensen in het netwerk van hulpvrager sterker te agenderen.’

Netwerkaanpak breed inzetbaar
Ernie van der Weg, gemeente Rotterdam, vult aan: ‘Het inschakelen van het
netwerk wordt nu door de wijkteams in beperkte mate gedaan. Er is een
Keukentafelgesprek, maar vaak blijft het daarbij. Het zou allemaal wat meer en
wat systematischer kunnen.’ Zou de gemeente Rotterdam dan niet wat meer
uren beschikbaar moeten stellen aan de wijkteams voor het activeren van de
netwerken, zoals dit in de EKC-aanpak gebeurt? Weijerse: ‘Er moet inderdaad
meer aandacht komen voor hoe dat in de praktijk goed gerealiseerd kan
worden. We zoeken naar een vorm die beter past bij de behoefte van wijkteams
en cliënten. Het onderzoek maakt het voor ons gemakkelijker om hier nu
draagvlak voor te vinden. Ook denk ik dat die netwerkaanpak voor veel
verschillende problemen, zoals bijvoorbeeld ook eenzaamheid, een oplossing
zou kunnen bieden. Maar hoe we het allemaal precies gaan vormgeven, is nog
niet duidelijk. In Schotland werken hulpverleners met een pool van
deskundigen binnen het eigen professionele systeem. Dat zou voor ons ook
kunnen werken.’
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Aanpakken kunnen elkaar aanvullen
Hoewel de gemeente Rotterdam en de Eigen Kracht Centrale in de afgelopen
periode niet tot elkaar konden komen voor verdere samenwerking, is Van
Lieshout er wel blij mee dat de gemeente de netwerkinschakeling een goede
benadering vindt. ‘Bij de opstelling van een Familiegroepsplan kunnen zowel
wijkteams als Eigen Kracht-conferenties een grote rol spelen. Uit het onderzoek blijkt dat voor uitvoering van de wet beide nodig zijn: samenwerking met
een bredere kring door de wijkteams als onderdeel van hun werk en daarnaast
de mogelijkheid om een Eigen Kracht-conferentie te houden bij zeer complexe
problematiek. Bij een zeer complexe problematiek blijken wijkteams uitsluitend
professionele hulpverlening in te schakelen, terwijl onze aanpak laat zien dat
juist daar het netwerk veel kan betekenen, naast professionele hulp. En dat het
duurzamer is als de eigen kring van mensen zelf de kans krijgt om een plan te
maken. Bij complexe situaties heeft een onafhankelijke coördinator meerwaarde ’ aldus Van Lieshout. Ze beschouwt de wijkteamaanpak en de aanpak
van de EKC dan ook niet als concurrerend, maar als liggend in elkaars
verlengde.‘

Participatiesamenleving
Een belangrijk element in de EKC-aanpak is dat er sprake is van gezamenlijke
besluitvorming, aldus Van Lieshout. ‘De Eigen Kracht-aanpak gaat er niet over
dat burgers nu alles maar zelf moeten doen. Dat zou een verkeerde uitleg van
het concept participatiesamenleving zijn. Wie vindt het nou fijn om door een
overheid ‘gedwongen’ te worden om boodschappen te gaan doen voor een
bejaarde buurtgenoot? Nee, het gaat er juist om dat je het met elkaar over een
probleemsituatie hebt en daarin oplossingen probeert te vinden – óók als je
zelf geen directe bijdrage kunt leveren of als je tot de constatering komt dat
het zonder professionele echt niet lukt. Het gaat er dus niet om dat het netwerk
van hulpvragers direct praktisch in actie komt, maar dat het netwerk de
problemen bespreekt en samen besluit wat er moet gebeuren. In de praktijk
blijkt dat familie en vrienden dan ook praktisch aan de slag gaan, maar omdat
ze dit zelf hebben besloten. Dat het onderzoek van de EUR laat zien dat onze
aanpak werkt, is trouwens niet alleen goed voor de EKC, maar voor het totale
hulpverleningsspectrum. Wat we van de EKC-aanpak nu weten, is dat die in elk
geval goed werkt bij een grote mate van complexiteit en stapeling aan
problemen en kostenbesparend kan werken.’
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V.l.n.r.: Niels Karsten, Carlo Colombo, Maaike Damen, Linze Schaap
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Grensoverschrijdende
uitdagingen bij het
samen besturen van
stedelijke regio’s
De bestaande inrichting van het openbaar bestuur – gebaseerd op
territoriaal bestuur en de vertegenwoordigende democratie – sluit niet
aan op de maatschappelijke opgaven van dit moment. Issues als een
goede bereikbaarheid en een vitale economie, maar ook goed onderwijs
en goede zorg zijn niet gebonden aan de territoriale grenzen van de
gemeente. Bovendien zijn er naast inspanningen van de overheid ook
inzet en middelen nodig van andere relevante partijen in de samenleving.
Her en der zijn dan ook vormen van ‘grensoverschrijdende’ samenwerking
ontstaan. Hoe functioneren die ‘hybride stadsregiobesturen’ en hoe is het
met hun legitimiteit gesteld? En: kunnen ze iets van elkaar leren, ook
internationaal?

Resultaten van het NWO-programma Smart Governance (2014-2019)

49

Smart Transformations in City-regional Law and
Governance
Team
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Dr. Linze Schaap, Tilburg University (tot 1 augustus 2019)
Dr. Carlo Colombo, Tilburg University
Dr. Maaike Damen, Tilburg University (van 2017 tot medio 2018)
Dr. Niels Karsten, Tilburg University
Dr. Jasper de Vries, Tilburg University (tot 2017)

Partner
Provincie Noord-Brabant

Looptijd
01/02/2015 tot 31/08/2018

Aanleiding en vraag
In de netwerksamenleving verliezen overheden in toenemende mate hun
mogelijkheden om zelfstandig beleid te maken. Maatschappelijke en
economische vraagstukken overschrijden territoriale grenzen en het aanpakken van dergelijke vraagstukken vereist innovatieve en adaptieve samenwerking over grenzen heen. Wat nodig is voor effectief bestuur, is – in essentie
– hybride bestuur van sectoren over de grenzen van (sub-)nationale
territoriale besturen heen en voorbij de scheiding tussen het publieke en het
private domein. Hoe en in welke mate kunnen beleids- en regelmakers leren
van ervaringen met hybride bestuur in verschillende contexten? En hoe kan
de democratische legitimiteit worden gewaarborgd in een context van hybride
bestuur? De onderzoekers deden zowel theoretisch onderzoek als actieonderzoek in vier regio’s: Eindhoven, Berlijn, Kopenhagen-Malmö en Zürich.
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Uitkomsten
•

•

•

Er bestaan veel verschijningsvormen van hybride regiobesturen. Elk
daarvan worstelt met eigen problemen op het terrein van effectiviteit en
legitimiteit. Maar ondanks de verschillen tussen de vier bestudeerde
casus-regio’s, bleek dat zij wel van elkaar konden leren.
Over het algemeen is het goed gesteld met de outputlegimiteit van de
bestudeerde regiobesturen. Dat wil zeggen dat de resultaten op draagvlak
bij bestuurders, burgers en andere stakeholders kunnen rekenen. Minder
goed is het gesteld met de input-, throughput- en feedback-legimiteit. Een
punt van aandacht is bovendien het borgen van publieke waarden in de
samenwerking tussen publieke en private partijen.
Rond de betrokkenheid van burgers en vertegenwoordigers van
verschillende maatschappelijke belangen is nog een wereld te winnen. Zij
zouden per vraagstuk of beleidsdomein een meer invloedrijke rol kunnen
spelen.
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Interview met de onderzoekers
Linze Schaap is juridisch bestuurswetenschapper – ‘afgedreven naar de
bestuurskunde’ – en was tot zomer 2019 universitair hoofddocent aan het
Departement voor Politiek en Bestuur van Tilburg University. Inmiddels is hij
directeur van de Noordelijke Rekenkamer. Hij initieerde en leidde het Smart
Governance-project over hybride regiobesturen. ‘Onze onderzoeksvraag naar
dit type stadsregionale besturen kwam niet alleen voort uit wetenschappelijke
nieuwsgierigheid. Er was ook een rechtstreekse aanleiding hier in NoordBrabant. De provincie wilde graag weten of het concept achter het samenwerkingsverband Brainport Eindhoven ook vertaalbaar zou zijn naar andere
domeinen. In Brainport werken de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samen aan economische innovatie. Het is een behoorlijk succesvolle
vorm van samenwerking in de zogenoemde ‘triple helix’. Zou dat ook goed
kunnen werken in bijvoorbeeld het sociale domein? Onze algemene vragen
over hybride besturen én de vraag van de provincie hebben we samengevoegd in één NWO-onderzoeksproject waaraan de provincie meebetaalt. Het
idee was dat we naast het uitvoeren van literatuuronderzoek ook ons licht
zouden opsteken in het buitenland: welke ervaringen zijn er in vergelijkbare
landen met dit type bestuur? Voor de wetenschap is dat interessant, maar
zeker ook voor stadsregionale besturen zoals Brainport zelf.’

Grensoverschrijdend besturen
Hybride bestuur staat voor grensoverschrijding, licht Schaap verder toe. ‘Je
gaat niet alleen over territoriale grenzen heen, maar ook over de grens tussen
publiek en privaat, over de grens tussen verschillende domeinen, verschillende schaalniveaus en verschillende sturingsfilosofieën: je komt er niet met
alleen de hiërarchische sturing door de overheid of met alles over te laten aan
de markt of met alles samen te doen in een netwerk van actoren. Het is een
combinatie van alles tegelijk. Om te kijken hoe dat in de praktijk werkt, hebben
we vier casussen gekozen. Naast Brainport Eindhoven hebben we ook
stadsregionale besturen in Berlijn, rond Zürich en in de Deens-Zweedse regio
rond Kopenhagen en Malmö bestudeerd.’
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Vier verschillende stadsregiobesturen
Brainport Eindhoven (Nederland)
Bedrijfsleven, kennisinstellingen en regionale overheden (‘triple helix’) werken
op basis van gelijkwaardigheid samen aan een regionale innovatieagenda. In
de achterliggende stichting waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn, vindt
besluitvorming over de strategie plaats. Daarnaast is er Brainport
Development, het privaatrechtelijke ontwikkelingsbedrijf, waarvan de
gemeenten de belangrijkste aandeelhouders zijn.

Quartiersmanagement Stadstaat Berlijn (Duitsland)
Dit Berlijnse buurtbestuur is onderdeel van het federale Länder-programma
‘Soziale Stadt’ en ontwikkelt lokale activiteiten die sociaal-ruimtelijke
segregatie tegengaan. Private partijen worden ingehuurd om burgerparticipatie te organiseren, zelf wijkbeleid te ontwikkelen en dit in
samenspraak met bewoners uit te voeren.

Greater Copenhagen and Skåne Committee (Denemarken en Zweden)
Twee regio’s in Denemarken en één in Zweden werken samen in een privaatrechtelijk verband om de totale regio zowel economisch als duurzaam te laten
bloeien. Maatschappelijke en private partijen zijn op ad-hoc basis betrokken
bij de beleidsvoorbereiding.

Verein Metropolitanenraum Zürich (Zwitserland)
Rond Zürich werken 120 steden en gemeenten en acht kantons samen in een
privaatrechtelijk verband, gericht op het coördineren van beleid op het gebied
van regionale economische ontwikkeling, transport, maatschappij en
ruimtelijke ontwikkeling. Er zijn ook enkele privaat verbonden leden. Private
partijen kunnen via uitbestedingsprocedures projectvoorstellen indienen.
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Leergemeenschap
Dat bestuderen van die vier stadsregionale besturen ging wel wat verder dan
alleen beleidsdocumenten lezen en mensen ondervragen. Maaike Damen
werkte de afgelopen anderhalf jaar als postdoc onderzoeker op het project.
Zij was vooral verantwoordelijk voor het onderdeel ‘gezamenlijk leren’. ‘We
hebben in feite een vorm van actie-onderzoek gedaan. We hebben namelijk in
elke betrokken regio een keer een zogenoemd ‘lab’ georganiseerd. Die hebben
we voorbereid aan de hand van interviews met lokale stakeholders. In elk ‘lab’
stond steeds een ‘governance challenge’ van de regio waar we op dat moment
waren centraal. Zo’n lab duurde anderhalf tot twee dagen en er waren ook
altijd – voornamelijk dezelfde – vertegenwoordigers van de andere drie regio’s
aanwezig. Die groep werd trouwens steeds groter. Er ontstond in feite een
‘community of learning’ met vertegenwoordigers van die vier regio’s die enige
tijd met elkaar hebben opgetrokken – precies wat onze bedoeling was.’

Reflectie op de praktijk
Het organiseren van de labs had behoorlijk wat voeten in de aarde, maar
leverde ook erg veel op, vertelt Damen verder. ‘We moesten soms flink
worstelen om uit te vinden wat de lokale governance challenges waren,
omdat die niet in alle gevallen direct scherp op tafel lagen. Bovendien hebben
we flink geïnvesteerd in het toepassen van verschillende werkvormen, zodat
de deelnemers van de stadsregionale besturen zich konden richten op de
sessies tijdens de labs en geen organisatieperikelen aan hun hoofd hadden.
We merkten dat ze heel energiek en scherp bleven. Elke regio kreeg van ons
na het ‘lab’ een rapport met alle bevindingen; dit was zowel voor ons als
onderzoekers een belangrijk tussenproduct als ook voor de deelnemers zelf.
Het bood hun een mooie vorm van reflectie op hun eigen functioneren,
voornamelijk ook vanuit het perspectief van de andere stadsregio’s.’

Veranderende inzichten
Niels Karsten, universitair docent in Tilburg en gespecialiseerd in onder meer
lokaal leiderschap, vult aan: ‘Mooi om te zien was hoe de oriëntaties van de
leden binnen de leergemeenschap zich in de loop van de tijd ontwikkelden.
Wij hebben alle deelnemers gevraagd wat ze wilden leren. De gemeente
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Eindhoven gaf bijvoorbeeld aan dat ze van ‘triple helix’ naar ‘multihelix’ zou wil
voor Brainport: ze wilde inclusiever worden en burgers meer betrekken bij het
bestuur in de regio. De Zürichse vertegenwoordigers stelden toen “dat gaat
nooit werken, dat moet je helemaal niet willen!” Maar in de laatste bijeenkomst is juist dát bestuur bijgedraaid. “Waarom zouden we burgers eigenlijk
niet betrekken? Misschien hoeven ze geen rol te hebben in de regionale
besluitvorming maar kunnen we ze wel betrekken bij de strategievorming?
En in meer rollen dan alleen als eindgebruiker?” Het is niet aan ons als
onderzoekers te danken dat ze zo van mening veranderden; het kwam door de
discussie in de labs, die wij hebben gefaciliteerd.’ De leergemeenschap zal
niet in stand blijven, verwachten de onderzoekers. ‘Al zullen sommige mensen
elkaar nog wel eens raadplegen. Maar er zijn grotere netwerken van steden
waarin ze elkaar toch wel blijven tegenkomen, zoals Eurocities. In dit netwerk,
waarvan de leden regelmatig samenkomen, hebben wij trouwens onze
resultaten ook gepresenteerd.’

Fluïde identiteiten
De onderzoekers vonden het doen van participatief onderzoek op deze manier
heel spannend. ‘Je neemt als het ware afstand van de normale afstand die je
neemt,’ formuleert Schaap poëtisch. ‘En je wordt in de praktijk geconfronteerd
met dingen die anders blijken te liggen dan je in de theorie hebt gelezen,’ vult
Karsten aan. ‘Dit gold met name voor het begrip ‘hybriditeit’. Dat gaat niet
alleen over het overschrijden van al die soorten grenzen die we eerder
noemden. Het gaat – méér dan alleen wettelijke grondslagen en bestuurlijke
processen – ook om de identiteit van de betrokkenen. Publieke en private
manieren van zijn en doen blijken nog meer door elkaar te lopen dan we
dachten. In Berlijn zagen we bijvoorbeeld buurtmanagers die in dienst waren
bij private ondernemingen en via een offerteprocedure waren aangesteld door
de overheid. Wij zagen ze dus als private partijen. Maar zo voelden zij zich
totaal niet. Als buurtmanagers zeiden ze te staan voor het algemene, publieke
belang. Zij voelden zich dus veel meer publiek dan privaat.’

Resultaten van het NWO-programma Smart Governance (2014-2019)

55

Borging publieke waarden
Die fluïde identiteiten zijn mooi, maar er zit ook een gevaarlijke kant aan,
constateert Schaap. ‘Wat we ook geobserveerd hebben, is dat als publieke
partijen in zee gaan met private partijen ze de publieke waarden uit het oog
kunnen verliezen. In het kader van smart cities wordt nu veel gebruik gemaakt
van innovatieve technologie, zoals lantaarnpalen met sensoren in de openbare ruimte: daar zitten privacy- en andere ethische vraagstukken aan vast
die niet altijd worden meegenomen. Stel dat de ontwikkelaars van de technologie die willen exporteren en dat een dictatoriaal regime zijn eigen bevolking
ermee gaat vervolgen. Wil je daar als Nederlandse overheid indirect aan
meewerken? Als niemand bij dit soort vragen stilstaat, verdwijnen er publieke
waarden onder de tafel. Ik vraag me af hoe die toch kunnen worden gewaarborgd in dit soort situaties.’ Maaike Damen: ‘Het werkte trouwens heel goed
om tijdens onze internationale lab-sessies naar dit soort praktische voorbeelden in de steden te kijken. Zo’n smart city-voorbeeld maakt tast-baarder
wat de governance challenges van de stadsregionale besturen zoal zijn.’

Hybride vormen onontkoombaar
Postdoc onderzoeker Carlo Colombo was het vierde lid van het onderzoeksteam. Hij keek vooral naar de wettelijke aspecten binnen het project.
‘Interessant is dat elke samenwerkingsvorm natuurlijk gegrondvest is binnen
een specifieke constitutionele traditie. Deze infrastructuur speelt de belangrijkste rol, want die beïnvloedt op natuurlijke wijze de taken en bevoegdheden,
de waarden en de formele relaties tussen deelnemers aan het hybride
bestuur. En soms zie je, zoals in Zürich, dat deelnemers een alternatief
zoeken, als de juridische banden erg krap zijn, maar dat is dat wel een wat
losse samenwerking met nauwelijks enige beleidsvorming. Tegelijkertijd is het
ook belangrijk om te kijken naar hoe de verschillende belanghebbenden
samenwerken om hun belangen te realiseren en hoe zij in de praktijk omgaan
met de juridische infrastructuur. In het geval van Berlijn, bijvoorbeeld, zie je
dat de publieke logica dominant wordt als de politieke belangen groot zijn,
ondanks de private logica waar zo nadrukkelijk voor gekozen was in het
wijkbeheer. Een andere belangrijke conclusie van het project is dat dit type
samenwerkingsverbanden en besturen een steeds belangrijkere bestuurslaag
vormt. Het kan niet anders dan dat je in een regio met elkaar samenwerkt om
maatschappelijke vraagstukken op te lossen. En dat levert zeker enkele
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uitdagingen op met betrekking tot de effectiviteit en vooral de legitimiteit van
deze bestuursvormen.’

Elementen overnemen van elkaar
Karsten: ‘Een andere observatie is dat je – ook als het om zeer verschillende
bestuursvormen gaat – wel degelijk van elkaar kunt leren. In elk geval kun je
elementen uit elkaars ervaring oppikken om zelf te gebruiken. Voor NoordBrabant stelden de deelnemers vast dat een vorm van hybride bestuur voor
het sociale domein best goed zou kunnen werken, maar dan weer anders dan
hoe het bij Brainport wordt gedaan.’ De resultaten van het onderzoek zijn in
een Kenniscafé met de provincie besproken. Brainport werd daar als samenwerkingsverband kritisch tegen het licht gehouden, daar waar het over het
algemeen vaak alleen bejubeld wordt. Damen: ‘Die kritische reflectie was heel
waardevol voor de mensen in de praktijk. We hebben voor de provincie
trouwens ook nog een aparte publicatie gemaakt met leerervaringen uit het
buitenland.’ Karsten: ‘Ondertussen hebben we zelf veel geleerd over hoe je
labs moet organiseren en waar je al niet tegenaan kunt lopen. In Berlijn
hadden we bijvoorbeeld te maken met ruziënde partijen. En soms haken
mensen af of krijg je ze überhaupt niet aan tafel, terwijl ze er eigenlijk wel bij
hadden moeten zijn. Je bent toch deels afhankelijk van mensen die niet altijd
direct het belang zien van zo’n activiteit die jij als onderzoeker organiseert.
Daarom hebben we uitdrukkelijk aandacht gehad voor wat zij wilden leren. Die
ervaringen delen we nu met collega-onderzoekers die ook bezig zijn met
participatief onderzoek.’

Oude vormen en gedachten
Carlo Colombo: ‘Een andere observatie is dat zelfs in hybride besturen nog
altijd sterk langs sectorale lijnen wordt gedacht. Dat is moeilijk los te laten en
daar zouden beleidsmakers nog meer in kunnen leren.’ Schaap: ‘En wat ook
opviel, is dat het met beleidsmensen heel moeilijk is om puur over governance
te praten. Voor je het weet, gaat het alweer over de inhoud in plaats van over
het proces. Mensen zijn ook vaak geneigd om te denken dat het met de
legitimiteit hun bestuur wel goed zit. Er zitten toch bestuurders uit de
gemeenten in? Of het is toch maar een vorm van coördinatie en afstemming?
Er wordt toch geen echt beleid gemaakt? Nou, dat laatste is toch echt niet
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waar. Een belangrijke aanbeveling uit ons onderzoek is om te zoeken naar de
bestuursvorm die bij het maatschappelijke probleem past mét actieve
betrokkenheid van de relevante partijen – inclusief bijvoorbeeld burgers als
dat van belang is. De relatief goede ‘outputlegimiteit’ van de onderzochte
regiobesturen maakt betrokkenen blind voor de andere vormen van
legitimiteit die ook op orde moeten zijn: draagvlak en betrokkenheid van
belangrijke stakeholders, inclusief de burger, moet er van begin tot eind zijn
bij de processen in de stadsregionale besturen. Die rol van de burger is
trouwens een onderzoeksterrein waar ik graag verder mee zou willen. Daar
liggen nog de nodige kennisvragen.’
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Interview met de praktijkpartners

Stof tot nadenken en inspiratie
De gemeente Eindhoven maakt
onderdeel uit van
verschillende
samenwerkingsver-banden.
Sommige daarvan bestaan
voor 100% uit overheden. Een
meer hybride vorm van
samenwerking is ‘Brainport’.
Bedrijfsleven, overheden en
kennisinstellingen werken hierin
samen aan een sterke economische
structuur van de regio rondom Eindhoven.
Deelname aan het onderzoeks-project van het team van
Linze Schaap was in verschillende opzichten verrijkend voor de verdere
strategievorming van Brainport, stellen Lucien Panken en Camille
Wildeboer Schut. Ze zijn beiden werkzaam als strategisch adviseur bij de
gemeente Eindhoven.
De triple helixstructuur van Brainport is uniek in de regio, in Nederland en in
Europa, vertelt Wildeboer Schut. ‘Brainport is ontstaan toen het met deze regio
economisch minder goed ging. Die tijd is voorbij. Door de aanwezigheid van de
high tech maakindustrie gecombineerd met de design-cluster kunnen we
kansen grijpen rond bijvoorbeeld energietransitie, gezondheid en vitaliteit en
duurzame mobiliteit. Dit doen we mede in het kader van de Regiodeal die we
met het rijk gesloten hebben en de Brainport Nationale Actieagenda. Hoewel
Brainport prima functioneert, hebben we ook wel wat fundamentele vragen bij
het samenwerkingsverband. Zo is de democratische legitimiteit altijd iets dat
speelt. En daar ging het project van de universiteit van Tilburg nu precies over,
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dus het kwam goed uit dat we daarin konden participeren. We kenden de
vakgroep al van eerder governance-onderzoek. Dat hielp natuurlijk ook.’

Frisse blikken
Panken: ‘We hebben samen aan alle tweedaagse sessies die door de
onderzoekers zijn gehouden meegedaan: zowel aan die van onszelf in
Eindhoven, als aan die in Zürich, Berlijn en Kopenhagen/Malmö. Daar kamen
vraagstukken aan de orde die van belang waren voor de gastregio en ook
interessant voor alle andere aanwezige regio’s. Dat je twee dagen met elkaar
doorbracht, had ook als voordeel dat je bijvoorbeeld over dingen kon
doorpraten tijdens het diner.’
Wat beiden als heel waardevol hebben ervaren, is dat er mensen waren met
verschillende achtergronden afkomstig uit typen samenwerkingsverbanden.
‘Dat werkte zeer verfrissend. Er kwamen voor ons totaal nieuwe onderwerpen
op tafel. Zo lag de casuïstiek in Berlijn veel meer in het sociale domein. Het
ging daar over armoede in de wijken. Daar zijn wij in Brainport minder mee
bezig, maar toch was het verrijkend om te horen hoe men daar in Berlijn mee
omgaat.’ Hoewel het contact met de buitenlandse collega’s nu wat verwaterd
is, sluiten Panken en Wildeboer Schut niet uit dat ze nog wel eens terug zullen
vallen op de daar opgedane connecties.

Het kan nog complexer
Met welke regio’s had Brainport het meest gemeen? Wildeboer Schut: ‘Zowel
Zürich als Kopenhagen/Malmö waren heel inspirerend. Kopenhagen is een
kennisregio, net als Eindhoven en omgeving. Het daily urban system strekt tot
over de landsgrens. Kopenhagen is daarbij een heel andere stad dan Malmö,
dat ver van het machtscentrum van Zweden ligt. Hun gezamenlijke opgave is
vooral hoe zij jong talent aantrekken en kunnen behouden. Het Zwitserse
samenwerkingsverband rond Zürich lag wat domein betreft ook redelijk dicht
bij ons; het richt zich op ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit. Heel apart is de
enorme breedte van het verband met wel enkele honderden gemeenten, van
groot tot heel klein. En dan dachten wij dat wij hier in een complexe situatie
zaten...! De partners rond Zürich zijn dus van verschillend gewicht, en dat
herkennen we ook bij Brainport. Wat we van hen hebben geleerd, is dat het
geen probleem hoeft te zijn als niet alle partijen even hard meedoen. Samenwerken kan ook als je in elk geval een aantal cruciale partijen aan tafel hebt.’
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Inspirerend cultuurverschil
Panken: ‘De internationale sessies hebben ook geleid tot een hernieuwd besef
van wat we hier al hebben staan met Brainport. Waar andere regio’s nog in de
opbouwfase zitten, hebben wij hier al een hele werkende structuur. Natuurlijk
moeten we die wel blijven doorontwikkelen, maar we kunnen dat doen op een
zeer stevige basis.’ Wildeboer Schut: ‘Daarbij hebben we profijt van de kritische
blik van anderen. Zo ging een Berlijnse collega van ons totaal over de rooie van
ons experiment met de slimme lantaarnpalen waarmee we de openbare
veiligheid in uitgaansgebieden monitoren. Hij bracht de ethische dilemma’s bij
dit soort smart city-toepassingen heel scherp naar voren. Denk daarbij aan de
privacyvraagstukken die hiermee gepaard gaan. Ik snap heel goed zijn punt,
ook gezien de geschiedenis en cultuur van Duitsland. Wij zoeken nu de randen
op van wat kan en moeten dus ook goed nadenken over wat wel en niet kan.’

Inclusiviteitsvraagstuk
Welk vraagstuk heeft Eindhoven voorgelegd tijdens de eigen sessie?
Wildeboer Schut: ‘Wij worstelen vooral met de vraag hoe we de burger
rechtstreekser kunnen betrekken met Brainport. Hoe kunnen we de triple helix
omvormen tot een multi-helix? En hoe kunnen we zo inclusief mogelijk zijn?
Want het is lastig om ervoor te zorgen dat onze strategie letterlijk voor
iedereen werkt. We hebben in deze regio natuurlijk niet allee met hig techprofessionals te maken, maar ook met groepen die al generaties lang een
afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Wat kunnen we voor hen binnen de
Brainport-strategie doen en waarvoor hebben we vooral flankerend beleid
nodig? Hoe leveren we met Brainport een goede bijdrage aan de brede
welvaart in onze regio? De vraagstukken zijn niet direct opgelost tijdens het
onderzoeksproject, maar we weten nu wel beter waar we de antwoorden wel
en niet moeten zoeken.’ Panken: ‘Al met al was het een verrijking om mee te
doen. De kans om eens los uit je eigen werkomgeving te reflecteren op
governance-vraagstukken met geïnteresseerden collega’s uit enkele
buurlanden – die krijg je echt niet vaak en zeker niet op dit onderwerp!’

Resultaten van het NWO-programma Smart Governance (2014-2019)

61

Achter v.l.n.r.: Otto Hospes, Peter Oosterveer, Simon Bush
Voor v.l.n.r.: Katrien Termeer, Hilde Toonen, Jonna Gjaltema
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Sturingsarrangementen
rond verduurzaming van
hout, vis en palmolie in
beweging
Achter keurmerken op producten als FSC, MSC en UTZ certified zit een
hele wereld van organisaties die samen proberen de keten van boer en
visser tot en met supermarkt of tuincentrum duurzamer en eerlijker te
krijgen. Deze wereldwijde arrangementen kenmerken zich door hun
private, non-gouvernementele karakter en ontstonden doordat overheden
niet in staat werden geacht om de verduurzaming van grensoverschrijdende handelsketens te beïnvloeden. Naast vrijwillige standaarden
komen er aanvullende vormen van sturing op zoals landschapsbenaderingen en verbeterde transparantiesystemen, en is een roep om
regulering. Hoe loopt dit af en wat is de impact op de duurzaamheid en
eerlijkheid van de ketens? En krijgen consumenten nu meer vertrouwen in
het keurmerk op hun stukje zeep, hun pak koffie of hun visfilet?

Resultaten van het NWO-programma Smart Governance (2014-2019)
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Prof. dr. ir. Katrien Termeer, Wageningen University & Research
Prof. dr. Bas Arts, Wageningen University & Research
Prof. dr. Simon Bush, Wageningen University & Research
Dr. Otto Hospes, Wageningen University & Research
Prof. dr. ir. Arthur Mol, Wageningen University & Research (tot 2015)
Prof. dr. Peter Oosterveer, Wageningen University & Research
Prof. dr. Esther Turnhout, Wageningen University & Research
Joanne Lucas, MSc, Wageningen University & Research (tot 2015)
Margreet Brinxma MSc, Wageningen University & Research (tot 2017)
Dr. Hilde Toonen, Wageningen University & Research
Jonna Gjaltema MSc, Wageningen University & Research
Dr. Martin Skrydstrup, Wageningen University & Research

Partners
Planbureau voor de Leefomgeving, UTZ Certified (inmiddels met Rainforest
Alliance gefuseerd tot Rainforest Alliance) , Oxfam Novib, Round table for
Sustainable Palm Oil, FSC International, Pacifical cv, International Trade
Centre, Rainforest Alliance, International Union for Conservation of Nature/
National Committee for the Netherlands, ISEAL Alliance, Marine Stewardship
Council

Looptijd
15/12/2014 tot 15/12/2019 (project Jonna Gjaltema tot 1/5/2021)
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Aanleiding en vraag
De wereld van de sturingsarrangementen rond de verduurzaming van internationale handelsketens zoals die rond hout (FSC), vis (MSC) en palmolie (RSPO)
is sterk in beweging. De arrangementen kenmerken zich door hun private (nongouvernementele) karakter en ontstonden in de afgelopen twee decennia omdat
overheden niet in staat werden geacht om vooruitgang te boeken in de verduurzaming van grensoverschrijdende handelsketens. Op dit moment vormen deze
arrangementen een vast onderdeel in het politieke landschap. Zij staan echter
voor een aantal uitdagingen die zij zullen moeten adresseren, willen zij ook voor
de toekomst legitiem en effectief blijven. De uitdagingen betreffen de druk op de
arrangementen om hun impact te tonen, de toenemende vraag naar transparantie
en traceerbaarheid ten aanzien van de herkomst van gecertificeerde producten
en de mogelijke synergie tussen private arrangementen en publieke sturing.
Welke inzichten en ontwerpprincipes zijn bruikbaar voor de volgende generatie
van sturingsarrangementen voor de verduurzaming van ketens?

Uitkomsten
•

•

•

De impact van standaardiseringssorganisaties kan worden geanalyseerd
en verbeterd met een door de onderzoekers ontwikkeld systeem
gebaseerd op de capaciteiten reflexiviteit, responsiviteit, veerkracht,
schaalgevoeligheid, en revitalisering.
Traceerbaarheid en transparantie kunnen niet simpel worden geregeld.
Er liggen nieuwe vragen over de rol van kleine producenten, eigendom van
informatie en privacy. Daarnaast is het belangrijk om doel-middelverwarring te voorkomen en te bewaken dat traceerbaarheid en
transparantie niet veranderen in doelen op zich en daarmee doelen als
duurzame en eerlijke handel gaan overschaduwen.
Omdat private certificeringssystemen tegen grenzen aanlopen, wordt
gezocht naar nieuwe combinaties met overheidsbeleid. De EU kan hierin
een rol als meta-governer spelen.

Website
www.wur.nl/en/Research-Results/Projects-and-programmes/Nextgeneration-governance-arrangements.htm
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Interview met de onderzoekers
Katrien Termeer is hoogleraar bestuurskunde aan de WUR, bij de Public
Administration and Policy-groep. Zij leidt het project ‘Next generation
governance arrangements for sustainable global value chains’, dat eind 2019
wordt afgerond. ‘Eigenlijk strekt ons onderzoek verder dan alleen dit project.
Het netwerk dat we hebben opgebouwd, gaat door met samen leren. Valideren
doen we onderweg ook meteen; het is niet zo dat we ons als wetenschappers
eerst een paar jaar terugtrekken en dan aan de buitenwereld vertellen wat we
hebben gevonden. We hebben een platform met twaalf partners uit de praktijk
met wie we tijdens verschillende thematische bijeenkomsten kennis van en
met elkaar delen.’

Zwaan kleef aan
Dat de partners het gezamenlijk leren belangrijk vinden, bleek al meteen bij
de opzet van het project. Hilde Toonen, antropoloog en milieukundige en
werkzaam als postdoc-onderzoeker op het project, was nauw bij de opzet van
het project betrokken. ‘Ik ging onder meer langs de partijen die we er graag
als co-financier bij wilden hebben. Dat waren overigens grotendeels NGO’s
met beperkte middelen, maar het is toch gelukt om een groot en breed
consortium samen te stellen.’ In de loop van de tijd breidde het consortium
zich verder uit met zowel praktijkpartijen en als nieuwe onderzoekers. In het
project werken drie verschillende groepen binnen de WUR samen: de
bestuurskundige groep van Termeer zelf, de Environmental Policy Group en de
Forest and Natureconservation Policy Group. Inmiddels is er ook een samenwerking ontstaan met de Wageningse juristen en werd het Wageningen
Center for Sustainable Governance opgericht.

Private bureaucratie
Termeer schetst de context van het onderzoek. ‘Het ontwikkelen van een
standaard voor duurzame en eerlijke ketens is ooit in één keten gestart,
namelijk die rond koffie eind jaren tachtig. Kleine en grote bedrijven werkten
succesvol samen met NGO’s en dit voorbeeld is ook in andere ketens gevolgd.
De laatste jaren is de nadruk in deze netwerken komen te liggen op traceer-
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baarheid en transparantie: als er palmolie in zeep zit, moet je kunnen achterhalen of dit wel de verantwoord geproduceerde soort is. Palmolie voor de
zeepproductie komt namelijk uit allemaal verschillende bronnen. Die traceerbaarheid en transparantie is een wereld op zich geworden met eigen
instrumenten en business cases – een soort private bureaucratie. Duurzaamheidscertificaten zijn als het ware zelf een verhandelbaar product geworden,
met een flinke machtspositie voor de standaardiserings-organisaties.
Tegelijkertijd speelt de ontwikkeling dat overheden zelf steeds meer beleid
gaan voeren op dit terrein en dat er wellicht meer wet- en regelgeving komt
die de vrijwillige standaarden zou kunnen verplichten, aanvullen of vervangen.
De vraag is nu: kunnen de samenwerkende organisaties in de keten zich
hierop aanpassen?’

Het vermogen tot impact
Hilde Toonen houdt zich binnen het project bezig met het vermogen tot
impact van de partijen die bij certificering betrokken zijn. Dit gaat verder dan
geld, instrumenten en menskracht die door organisaties worden ingezet. ‘De
vraag was onder andere hoe we dat vermogen kunnen meten en hoe we dat
ook in vergelijkend perspectief konden doen. We hebben in ons project
aandacht voorhout, vis en palmolie, maar in mijn vergelijking kijk ik ook naar
andere producten. In onze deelonderzoeken zijn namelijk de standaardiseringsorganisaties de ‘unit of analysis’. Een indicator waarmee we meten hoe
het met het bedoelde vermogen zit, is bijvoorbeeld de mate waarin de
organisaties reflexief handelen. We conceptualiseren dat aan de hand van
‘capabilities’. Het gaat dan om vragen als: in hoeverre hebben ze aandacht
voor controversiële onderwerpen? In hoeverre staan ze open om van anderen
te leren, en gaan ze in op de eisen die door verschillende stakeholders in de
keten worden gesteld? Een andere is responsiviteit: de mate waarin ze,
passief of proactief, reageren op berichten in de media en hypes. In het
algemeen blijkt dat de sturingsarrangementen niet echt transformatief
werken. Ze blijven handelen binnen bestaande structuren. Maar er is wel
sprake van vooruitgang omdat er voortdurend gewerkt wordt aan de vraag
wat duurzaamheid inhoudt. Ook ontwikkelen de standaardiseringsorganisaties
zich op dat vlak tot echte experts. In die zin hebben ze wel degelijk impact.’
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De keurmerken in de bestudeerde ketens
Vis
Rond de visserij zijn er wereldwijd grote problemen. Niet alleen worden
sommige soorten overbevist, maar verkeerde manier van vissen kunnen hele
ecosystemen vernietigen. In 1996 werd het keurmerk MSC van de Marine
Stewardship Council opgericht door het Wereld Natuur Fonds en Unilever.
Sinds 1999 is de MSC een onafhankelijke internationale organisatie. Er zijn
standaarden ontwikkeld waarmee onafhankelijke certificeringsbureaus het
keurmerk kunnen toekennen aan producten uit de duurzame visserij.

Hout
Het FSC-keurmerk voor hout en papier van de Forest Stewardship Council is
in 1993 opgericht op initiatief van milieuorganisaties uit 25 landen. FSC is een
non-profitorganisatie met een hoofdkwartier in Duitsland. De zogenaamde
FSC-standaard brengt sociale, milieu- en economische belangen rond het
beheer van bossen in balans. Een bedrijf dat het keurmerk wil, moet
meewerken aan een audit door onafhankelijke certificeringsinstanties. Er
wordt gewerkt met een chain of custody waarbij het hout van kap (in de
gecertificeerde bossen) tot aan eindproduct gevolgd wordt.

Palmolie
De productie van palmolie draagt bij aan ontbossing en daardoor aan extra
CO2-uitstoot. Ook heeft ontbossing grote impact op de leefomgeving van
mens en dier. Om dit te veranderen, is in 2002 de Ronde Tafel voor Duurzame
Palmolie (RSPO) opgericht, een samenwerkingsverband van bedrijven en
NGO’s. Sinds 2011 kunnen producenten het RSPO-keurmerk verkrijgen,
wanneer hun productie-praktijk in overeenstemming is met de standaard.

Combinatie van strategieën
Een belangrijk inzicht uit Toonen’s onderzoek is dat de standaardiseringsorganisaties weliswaar hetzelfde beogen, maar verschillende
strategieën hanteren om impact te creëren en legitiem te zijn. ‘Sommige
werken met vaste leden die overal over meebeslissen. Andere kijken meer
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naar welke kennis er voor handen is en vertrouwen op de wetenschap. Ik denk
dat als organisaties verschillende strategieën zouden combineren, ze sterker
kunnen opereren. Maar dat moet nog in de praktijk getoetst worden.’ De
werkwijze met indicatoren die Toonen ontwikkelde, spreekt de organisaties
zelf ook aan. ‘Toen we de eerste resultaten presenteerden, maakten ze er een
beetje een onderlinge wedstrijd van, wat niet onze bedoeling is. Maar ze zien
in dat deze manier van kijken naar hun eigen organisaties andere inzichten
oplevert dan het tellen van mensen en gebouwen om je impact te bepalen.’

Grensoverschrijdend overheidsbeleid
Jonna Gjaltema, met een achtergrond in internationale betrekkingen, is
promotieonderzoeker binnen het project. ‘Ik hou me bezig met de interactie
tussen publieke en private partijen en kijk vooral naar de rol van de Europese
Unie daarbij. De trend is nu dat in tegenstelling tot twintig jaar geleden
overheden in zowel importerende als producerende landen ook zelf met
beleid gaan komen. NGO’s willen weten hoe het beleid zal worden. De vraag is
of wetgeving ambitieus genoeg zal zijn of dat het uitdraait op het vastleggen
van de status quo. NGO’s willen liever dat beleid wordt ‘afgesteld’ op de
voorlopers in de keten en dat de achterblijvers dan gedwongen worden om
mee te ontwikkelen. Dan heeft beleid daadwerkelijke impact.’

Pionierswerk
In de cacaoketen zien de onderzoekers dat bedrijven de overheden oproepen
om een level playing field te creëren. Gjaltema: ‘Met alleen vrijwillige
certificering kan de sector de duurzaamheidseisen niet waarmaken, zeggen
ze zelf. Bestuurskundig interessant is dat als de EU hier wetgeving op gaat
maken, die in feite gaat over productieprocessen buiten Europa zelf. Daarmee
gaat de EU over de grenzen van de eigen invloedssfeer heen. Dat is echt een
noviteit. We bestuderen welke creatieve oplossingen de EU hiervoor bedenkt.
Aandachtspunt is dat voorkomen moet worden dat datgene wat in private
certificering al bereikt is weer wordt weggegooid.’
Otto Hospes, universitair hoofddocent bij de bestuurskundige groep van
Termeer, heeft langjarige ervaring in de wereld van NGO’s, zoals HIVOS en
NOVIB, en de overheid. Hij noemt het onderzoek van Gjaltema belangrijk
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pionierswerk. ‘Het is nogal een ambitie om in beeld te brengen hoe de
verschillende betrokken overheden precies werken, want het is een
ingewikkelde wereld met allerlei actoren die op elkaar reageren. Wat ons
onderzoek ook complex maakt, is het feit dat al die verschillende ketens van
hout, vis en palmolie hun eigen – vaak zeer technische – taal hebben.’

Traceerbaarheid en transparantie
Simon Bush, hoogleraar milieubeleid, is expert op het terrein van de traceerbaarheid en transparantie van de productieprocessen binnen met name de
visserijketens. ‘Ik begeleidde promotieonderzoeker Margreet Brinxma, die ons
project verlaten heeft om bij onze partner Pacifical te gaan werken. Pacifical
is een wereldwijd tonijnmarketingbedrijf, opgezet door acht landen in de Stille
Oceaan die gezamenlijk op een duurzame manier de tonijn in hun wateren
beheren en beschermen. Zij voeren het keurmerk van Marine Stewardship
Council (MSC). Brinxma werkt ook daar weer aan het vraagstuk van de
traceerbaarheid. Het onderzoek is door MSc-studenten binnen ons project
voortgezet, en door postdoc-onderzoeker Martin Skrydstrup, in samenwerking
met Esther Turnhout, hoogleraar Bos en Natuurbeleid. Het onderzoek richt
zich op transparantie en traceerbaarheid in de palmolieketen in Indonesië. De
bevindingen laten zien dat voor gesloten systemen, waarbij de plantage en de
oliepers in dezelfde handen zijn, traceerbaarheid eenvoudig is. Maar veel
processen in Indonesië werken heel anders en oliepersen zijn wettelijk
verplicht om palmvruchten af te nemen van kleine plantages. Hiermee is
vooral het organiseren van traceerbaarheid en transparantie in het proces
voordat de vruchten bij de pers aankomen (ook wel ‘the first mile’) ingewikkeld, omdat je te maken hebt met kleine producenten die niet altijd de
middelen en de kennis hebben om dit te regelen. Deze 'first mile' is dus op dit
moment een zwakke schakel, en dat terwijl deze cruciaal is bij het tegengaan
van ontbossing voor palmolieplantages.’

Naïviteit pareren
Peter Oosterveer, hoogleraar in Food Governance bij de Environmental Policy
group, vult aan: ‘Rond traceerbaarheid en transparantie bestond aanvankelijk
het naïeve beeld dat dit een kwestie was van gewoon even goed regelen.
Maar in feite is het heel lastig om dat te doen. We hebben een conferentie
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georganiseerd, waarin sociaal-politieke vraagstukken centraal stonden, en het
werk dat we in ons project doen is daar ook gepresenteerd.’
Bush: ‘Een van de centrale vraagstukken is toegang tot en eigendom van de
informatie. In het kader van de duurzame visserij moet je kunnen achterhalen
waar en hoe een tonijn precies is gevangen. Je hebt dan deels publieke
informatiebronnen nodig, maar vissen houden zich niet aan landsgrenzen.
Maar je hebt ook informatie nodig die betrekking heeft op het private domein.
Een vissersboot is geen openbaar terrein. De vraag is wie nu over welke
informatie kan en mag beschikken. Zijn dat de overheden van de betrokken
landen? Zijn dat de bedrijven zelf? Is dat de EU? En wie beheert precies de
visstand? Van wie is de vis? En als je dat allemaal zou weten, heeft het dan
ook nog een impact op de duurzaamheid? Twintig jaar geleden was er
trouwens nog helemaal geen publieke informatie die van producent naar
consument kon gaan. Nu is er juist heel erg veel informatie, en dat levert weer
nieuwe vragen op: wat kan en mag je er wel en niet mee doen?’ Oosterveer:
‘Er is ingezet op een bepaalde manier van werken met informatiesystemen,
maar in bijvoorbeeld China en India kiezen bedrijven voor andere methoden.
Ook dat roept vragen op.’

Samen doorleren
Oosterveer geeft aan dat de hele wereld van certificering inclusief de traceerbaarheid en transparantie nog altijd een relatief nieuw domein voor kennisontwikkeling is. ‘Er worden voorlopig meer vragen opgeworpen dan dat er
antwoorden kunnen worden gegeven. Maar we merken wel dat we als
wetenschappers kunnen helpen - bijvoorbeeld door uit te zoeken hoe de
systemen precies werken en daar in bijeenkomsten met de verschillende
stakeholders over te praten. We hebben met organisaties te maken die graag
willen leren en openstaan voor nieuwe kennis. Ze moeten zich ook blijven
bewijzen en verantwoorden. Door met hen samen te reflecteren, bieden we ze
de kans om hun strategieën aan te scherpen.’
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Interview met de praktijkpartners

Nieuwe én blijvende
sturingsvraagstukken
rond duurzame ketens
Henk Gilhuis

Verduurzaming van
ketens wordt meer ‘mainstream’. De tijd dat ‘fair
trade’ maar een klein hoekje van de markt
besloeg, lijkt voorbij nu steeds meer
bedrijven, overheden en consumenten zich
realiseren dat duurzaamheid – people,
planet, profit – de nieuwe norm wordt. Maar
hoe vrijwillig opgezette certificering en
standaarden een rol kunnen spelen in die
David D’Hollander

mainstreaming, mede in combinatie met nieuwe
vormen van wetgeving en ander (nationaal en

internationaal) overheidsbeleid blijft voorlopig nog wel de vraag. Ook
liggen er nog tal van vraagstukken rond traceability, transparantie en de
impact van standaarden en certificering op milieu en de positie van
producenten en arbeiders, vertellen Henk Gilhuis (Rainforest Alliance) en
David D’Hollander (ISEAL Alliance). De dialoog tussen wetenschap en
praktijk blijft hierbij van grote waarde, vinden zij.
Henk Gilhuis werkte bij UTZ in de koffie, thee en cacao sector en is sinds de
fusie met Rainforest Alliance in 2018 nu onderdeel van het nieuwe Rainforest
Alliance. Hij is vanaf het begin bij het onderzoeksproject van Katrien Termeer
en haar team betrokken geweest. ‘Ik houd me bezig met het managen van
onderzoek naar de impact van onze standaarden en hoewel dit project daar
niet rechtstreeks over ging en ook niet over de koffie-, cacao- of theeketens,
was het voor ons toch heel interessant om mee te doen. De invalshoek van
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slimme sturingsarrangementen in de wereld van duurzaamheidscertificering is
belangrijk. Het onderzoeksproject bood een goede mogelijkheid om hierover
een aantal jaren in gesprek te zijn met experts. Wel is het zo dat de praktijk veel
sneller gaat dan onderzoekers kunnen bijhouden. Wij racen op de binnen-baan,
terwijl de onderzoekers op de buitenbaan gaan. De academische blik richt zich
meer op de lange termijn. Het is voor praktijkprofessionals echter goed om
daar af en toe bij stil te staan tussen de waan van de dag door.’

Netwerken waardevol
Voor Gilhuis liggen de grote vraagstukken vooral op het terrein van
transparantie van de ketens en de ‘traceability’ van hoe producten tot stand
komen. ‘De kosten van dataverzameling gaan omlaag en het zal steeds beter
mogelijk worden om af te lezen hoe duurzaam producten eigenlijk
geproduceerd zijn. De grote ‘governance gap’ zit hem in de markterkenning.
Veel bedrijven en consumenten willen nog steeds voor een dubbeltje op de
eerste rang zitten. Onduurzame producten zijn nu eenmaal goedkoper. Om dit
marktfalen recht te zetten, komt overheidsregulering nadrukkelijker in beeld.’
Biedt het onderzoeksproject nu al concrete inzichten waar Gilhuis in de praktijk
mee kan werken? ‘Dat niet direct, maar vooral het netwerken met de onderzoekers en de andere standaardorganisaties binnen het project was waardevol.
Het is een vorm van transdisciplinair onderzoek, want het ging niet alleen om
academische en theoretische kennis, maar ook over wat wij als praktijkpartijen
te melden hadden. Bovendien was het onderzoek interdisciplinair, aangezien er
verschillende – ook voor ons interessante – vakgroepen binnen de WUR
samenwerkten.’

Nieuwe bronnen van kennis
Ook ISEAL, de organisatie waar David D’Hollander verantwoordelijk is voor
Policy & Outreach, is vanaf het begin bij het onderzoeksproject betrokken
geweest. ISEAL is een overkoepelende organisatie die afzonderlijke standaardorganisaties binnen verschillende ketens verbindt en vertegenwoordigt.
D’Hollander houdt zich onder meer bezig met de rol die vrijwillige standaarden
en certificering kunnen spelen in overheidsbeleid. Het gaat dan zowel om
nieuwe vormen van wet- en regelgeving als om bijvoorbeeld inkoopbeleid. Hij
vindt vooral veel aansluiting bij het onderzoek van Jonna Gjaltema over de rol
van de EU. Een ander actueel onderwerp is de landschapsbenadering, waarover D’Hollander op jaarlijkse projectmeeting in 2018 een presentatie hield. ‘Ik
heb er dankzij het onderzoeksproject veel nieuwe bronnen van kennis en
informatie en bij. Andersom hebben de onderzoekers veel aan het perspectief
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van een organisatie als ISEAL. Voor mij zelf waren daarnaast ook de contacten
met ‘drijvende’ NGO’s als IUCN en Oxfam heel waardevol.’

Wetgeving en de praktijk
D’Hollander ziet ook dat er nog kennisvragen liggen. ‘Het concept van de
certificering zoals onze lidorganisaties als FSC en MSC die hebben ontwikkeld,
bestaat nu meer dan dertig jaar. Vooral de laatste tien jaar is de mainstreaming
op gang gekomen. Duurzaamheid is voor niemand meer te negeren. ISEAL
werkt vanuit een innovatieve drive: onze standaardorganisaties willen echt
impact hebben en willen daar de nodige innovaties voor doorvoeren. Wij zijn
dus zeer geïnteresseerd in strategieën en partnerschappen die nodig zijn om
die impact te realiseren. Wat zou nu een slimme overheidsbenadering zijn om
duurzame handel en duurzaam inkoopbeleid te realiseren? Een van de
prangende vragen hierbij is hoe vrijwillige standaarden en certificering een rol
kunnen spelen bij de vereisten rond due diligence voor bedrijven. Kunnen we
ervoor zorgen dat bedrijven niet alleen geen verboden dingen meer doen, zoals
kinderarbeid gebruiken, maar dat zij ook instrumenten, informatie en ervaring
kunnen uitwisselen hierover via een pre-competitief platform? Het invoeren van
en voldoen aan wetgeving is één ding voor bedrijven, maar hoe ervoor zorgen
dat er een daadwerkelijke collectieve verantwoordelijkheid is voor wat er in de
praktijk van de productieketens gebeurt, is nog een tweede.’
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