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Netwerksamenwerking 

In de discussie die geleid werd door Will van Schendel van De Sociale Maatschap & Peter de Visser 

van Incluzio stond netwerksamenwerking centraal.  

 

Will van Schendel bracht de casus van de Krijtmolen in Amsterdam Noord in. Dertig procent van de 

bewoners in Amsterdam Noord leeft onder de armoedegrens. Hoe kun je dit probleem integraal 

aanpakken en de dienstverlening zó organiseren dat preventie centraal staat? Elf aanbieders in het 

sociaal domein van Amsterdam Noord besloot te kijken of ze de dienstverlening gezamenlijk beter 

kunnen organiseren. Dit gesprek is nu 4 jaar gaande, betreft netelige kwesties (het gaat over € 250 

miljoen) en gaat over de chaos waar Derk Loorbach over sprak (bestaat mijn organisatie straks nog 

wel?). In de alliantie is besloten om het budget bij elkaar te voegen. In dit geval heeft de bestuur het 

lef en de wens om het écht anders te doen. Een nieuwe organisatie wordt opgericht, iedereen geeft 

20% van zijn budget maar de financiering blijft via de achterliggende organisaties lopen. En dan wordt 

het interessant, want niet alleen de financiers weten niet hoe dit moet, maar ook de toezichthouders 

hebben misschien wel een schier onmogelijke opdracht.  

 

Een discussie ontstond de vragen die een RvT in een dergelijke situatie (aan zichzelf) zou moeten 

stellen:  

 Het moet blijven gaan om de grotere bedoeling, wat heeft de cliënt hieraan, wordt de cliënt 

hier beter van?  

 Wegen we de maatschappelijke belangen kritisch genoeg mee?  

 Kunnen, willen en durven wij ook als RvT over onze eigen schaduw heen springen?   

 Hoe zorg je ervoor dat het geen bestuurlijk vraagstuk wordt?  

 

Als je met veel idealisme en goede wil de grenzen opzoekt en er soms overheen gaat, hoe ver ga je 

dan, welk gesprek heb je dan met je bestuurder. Hoeveel ruimte en vertrouwen geef je je bestuurder? 

Waar ligt de grens?  En wat wil je weten, welke informatie wil je hebben? Moet je als RvT de 

bestuurder niet juist moeten inspireren om te ondernemen? Moet je de bestuurder niet juist het 

vertrouwen geven en hem/haar het extra zetje geven? Heb lef en vertrouw je bestuurder. Houd daarbij 

de balans tussen ondernemen en verantwoorden goed in de gaten. Het gaat dus om de bedoeling 

(stel het belang van de cliënt centraal) en hoe houd je daar toezicht op. Dat kan schuren.  

 

Peter de Visser geeft een mooi voorbeeld:  

In Utrecht heeft Incluzio een buurtteamorganisatie met € 15 miljoen omzet, zonder kpi’s, 

urenverantwoording en indicaties. Het model van Robert Simons kun je goed gebruiken; in deze tijden 

van transitie heb je een nieuwe manier nodig om in control te zijn en toezicht te houden. Vier 

dimensies zijn belangrijk: de bedoeling (belief systems); de grenzen (boundary systems), de klassieke 

KPIs (diagnostic control systems) en de stakeholders (interactive control systems).  
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De kracht van het model zit in de combinatie van de 4 elementen. We hebben de neiging om, zeker 

als het spannend wordt ons terug te trekken op 1 van de kwadranten, afhankelijk van wie we als 

persoon zijn, hoe de relatie tussen de RvB en RvT is en  hoe de organisatie in elkaar zit. Terwijl het er 

juist om moet gaan om heel scherp te zijn op de 4 kwadranten. En dat werkt goed in Utrecht.  

 

Het dilemma waar deze groep op uitkwam luidt: hoe toets je als RvT de burgerlijke 

ongehoorzaamheid? En ze geeft als aanbeveling: heb lef en vertrouw je de bestuurder, toets continu 

of wat er gebeurt klopt met de Bedoeling en zorg voor de optimale samenstelling van je RvT. 

 

 

 

 

 

 
 
 


