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Voorwoord
“Nothing behind me, everything ahead of me, as is ever so on the road.”
― Jack Kerouac, On the Road
Alles kent zijn einde, zo ook mijn studententijd. Een hoofdstuk vol met herinneringen aan
mooie, grappige, leerzame en nooit te vergeten momenten. Dit is de gelegenheid om
daarop terug te kijken, maar vooral om vooruit te kijken. De weg die voor mij ligt, beeld ik mij
in als een grote, wijde vlakte, alles ligt nog open. Het geeft een bevrijdend gevoel, maar is
ook een tikkeltje beangstigend. Ik sla die weg in met alles wat ik de afgelopen tijd heb
opgedaan, met dank aan mijn opleiding, medestudenten, vrienden, familie en al het andere
dat de afgelopen jaren een kleurrijke invulling heeft gevormd.
Ik heb genoten, daarom geeft het schrijven van dit voorwoord mij een dubbel gevoel. Aan
de ene kant vormt dit onderzoek het einde van mijn studententijd, aan de andere kant ben
ik blij nu de resultaten te mogen presenteren waar ik de afgelopen maanden aan gewerkt
heb. Het is het resultaat van een proces met de onvermijdelijke ups & downs en de nodige
leermomenten. Een standaard stage was het in ieder geval niet. De kans om onderzoek te
doen bij stichting Vrede van Utrecht heeft de periode van mijn onderzoek enorm veel kleur
gegeven. Van dichtbij heb ik zo’n enthousiaste groep mensen en de producties die zij
hebben neergezet, mogen ervaren. Samen met de gastvrijheid, zorgde dit ervoor dat ik
geen dag met tegenzin naar de Kromme Nieuwegracht nummer 70 ben gefietst.
Vanzelfsprekend zijn er ook een aantal personen die ik graag wil bedanken. Albert Meijer als
scriptiebegeleider,

Karin

Geuijen

als

tweede

lezer,

de

tutorgroep

en

de

andere

masterstudenten van Publiek Management. Daarnaast Peter de Haan en Mira Kho voor hun
tijd en input in deze drukke periode van de Vrede.
De laatste, maar zeker niet de minste die ik wil bedanken zijn alle personen die hun
medewerking hebben verleend aan het onderzoek. Ik ben erg dankbaar voor hun openheid
in het delen van hun visie.
Dan rest mij niets dan u veel leesplezier te wensen. Voor vragen, opmerkingen of reacties sta
ik altijd open.

Charlotte van Ruijven
Utrecht, juli 2013
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Samenvatting
Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij stichting Vrede van Utrecht, de stichting is opgericht
om het historisch moment uit 1713, de ‘Treaty of Utrecht’ te vieren. Het streven van het
programma ‘The Art of Making Peace’ is een podium te creëren voor cultuur, om zo partners
te verbinden en de culturele infrastructuur in Utrecht te versterken. In dit rapport staat het
streven van het netwerkmanagement van de Vrede en de duurzaamheid van culturele
netwerken rondom het Wijkenweekend centraal.
De theoretische basis van dit rapport is gebaseerd op de concepten netwerken,
netwerkmanagement en duurzaamheid. Vervolgens heeft het empirisch onderzoek vorm
gekregen door de methode van Participatieve Monitoring & Evaluatie, ingevuld door
observaties, interviews en focusgroepen. Op basis van de theorie en de empirische
dataverzameling zijn er een aantal bevindingen geformuleerd;
1. De Vrede heeft met haar netwerkmanagement netwerken ontwikkeld, versterkt en
uitgebreid op wijk en stedelijk niveau. Daardoor is een combinatie van informatie
netwerken – gericht op uitwisseling van kennis, informatie en ervaring – en interactie
netwerken – gericht op samenwerken – aanwezig.
2. De netwerken zullen een overgang doormaken, nadat de coördinatie van de Vrede
stopt en het gezamenlijke doel, het Wijkenweekend gerealiseerd is. De informatie en
interactie netwerken zullen naar verwachting gaan scheiden;
- Informatie netwerken zijn ontstaan doordat het cultureel veld van Utrecht is
ontsloten, er is verbinding ontstaan. Deze vorm van netwerken kent weinig risico’s en
investeringen, zodoende is deze vorm eenvoudig door te zetten.
- Interactie netwerken zijn tot stand gekomen door de coördinatie en een doel,
daarbij ontwikkelde structuur en continuïteit. Na de overgang vallen deze factoren
weg. De mate waarin partijen willen investeren in een netwerk is afhankelijk van het
doel. Het doel ontstaat naar aanleiding van ontwikkelingen in de context, het kent
een organische dynamiek. Het belang van de verschillende factoren, betekent dat
deze vorm meer nodig heeft dan een informatie netwerk om door te zetten.
3. De aanpak van de Vrede is ervaren door de partijen als een ‘boost’ voor de
netwerken, door te verbinden, faciliteren, potentie te zien, relevante partijen aan te
trekken en een verbindend programma te ontwikkelen. Het gevolg is dat het cultureel
veld van Utrecht meer is ontsloten en de culturele infrastructuur is versterkt.
De programmering speelde in op de spanning tussen het waarborgen van de
identiteiten

van

partijen

en

het

deelnemen

aan

een

samenwerking.

De

toegankelijkheid van de netwerken werd daarmee vergroot, terwijl dit de
ontwikkeling van onderlinge afhankelijkheid en vertrouwen heeft beperkt.
In zoverre heeft de Vrede een indirecte invloed op duurzaamheid gehad, aangezien
het netwerkmanagement vooral op

het Wijkenweekend was gericht, waarbij zij

partijen in het culturele veld de meerwaarde van een netwerk hebben getoond.
Uit de bevindingen kan gesteld worden dat het netwerkmanagement van stichting Vrede
van Utrecht een langere reikwijdte kent, dan een eenmalige impact, door het ontsluiten van
het cultureel veld is het informatie netwerk versterkt. In hoeverre de interactie netwerken
doorzetten, is doel afhankelijk.
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1. Inleiding
Stichting Vrede van Utrecht is vernoemd naar

de ‘Treaty of Utrecht’, driehonderd jaar

geleden was Utrecht anderhalf jaar lang het centrum van de wereld. Op 11 april 1713
tekenden 28 Europese landen in Utrecht het allereerste wereldwijde politieke akkoord voor
de vrede, tevens de eerste keer in de geschiedenis dat een oorlog niet eindigde op het
slagveld maar door in gesprek te gaan. In Nederland is deze historische gebeurtenis vrij
onbekend, waarschijnlijk doordat het voor Nederland het einde van de Gouden Eeuw
betekende.
Stichting Vrede van Utrecht viert dit historisch moment met het programma ‘The Art of
Making Peace’. Het streven van dit programma is om ‘een injectie te geven aan het
(inter)nationale profiel van Utrecht als stad en regio van kennis en cultuur en om een bijdrage
te leveren aan de vergroting van het cultuurbereik in Utrecht stad en regio’ (Vrede van
Utrecht, datum onbekend). Dit doel is mede ingegeven door de twee opdrachtgevers,
Gemeente Utrecht en Provincie Utrecht. Onderdeel van het doel is door co-productie en creatie een podium te creëren voor culturele instellingen en organisaties, om zo partners en
de culturele infrastructuur van Utrecht te versterken(de Haan, 2012). ‘The Art of Making
Peace’ kent verschillende programmalijnen, het domein van dit onderzoek is de
programmalijn Wijkontwikkeling. Het Wijkenteam focust zich op het faciliteren van verbinding,
met betrekking op de culturele instellingen onderling en met de burgers in de wijken.
De programmering ‘Vrede in de buurt’ is ontwikkeld om het Wijkenweekend 21 tot 23 juni te
realiseren. Dit weekend is onderdeel van een periode van april tot september 2013, waar het
programma van de Vrede de stad en omgeving van Utrecht kleurt met festivals, lezingen,
voorstellingen,

educatieprogramma,

congressen,

een

gezamenlijk

tentoonstellingsprogramma van het museumkwartier Utrecht, een openingsspektakel op het
dak van de A2 met Junkie XL en het Metropoolorkest en als afsluiter Festival de Basis op
Vliegbasis Soesterberg.
1.1 Duurzaamheid van netwerken
Het onderwerp van dit onderzoek is de duurzaamheid van het netwerken, ingevuld als het
voortbestaan van het netwerk. Vanuit de vastgestelde ‘Utrecht principles’ richt de Vrede
haar bijdrage op het ontwikkelen van duurzaamheid, ‘We vieren de kracht van diversiteit, de
kracht van kunst en cultuur en kracht van het delen van kennis voor het maken van nieuwe
verbindingen, voor duurzaamheid en innovatie’ (Vrede van Utrecht, datum onbekend).
Waartoe duurzaamheid bijdraagt aan het versterken van de culturele infrastructuur.
Het Wijkenprogramma is bij uitstek het onderdeel waar de Vrede actief is geweest met
netwerkmanagement. Binnen

dit programmaonderdeel zijn

netwerken

aangeboord,

opgericht, uitgebreid, versterkt, onderhouden of ontstaan. Het Wijkenprogramma richt zich
op de periferie van Utrecht, in plaats van de gebruikelijke gevestigde instellingen uit het
centrum. Deze periferie bestaat uit de wijken Noord, Oost, West, Zuid-West, Zuid en Leidsche
Rijn & De Meern. In iedere wijk zijn er wijkbureaus, welzijnsinstellingen, sportinstellingen maar
ook culturele instellingen freelancers en zzp’ers gevestigd, gericht op theater, zang, toneel,
muziek, ontwerpers. Van deze partijen zijn er 149 betrokken bij de netwerken rondom het
Wijkenweekend.

Niet

alleen

culturele

organisaties
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zijn

betrokken,

ook

een

aantal

gemeentelijke en welzijnsinstanties. Oftewel, dit onderzoek begeeft zich in een context van
een grote verscheidenheid aan instanties verspreid over heel Utrecht.
De Vrede ziet graag een erfenis in de vorm van duurzame netwerken in het Utrechts cultureel
veld in de wijken en heeft het streven de invloed van de impuls tot duurzame veranderingen
te laten leiden, naast het vieren van de Vrede van Utrecht. De Vrede vraagt zich af, in
hoeverre is er sprake van doorwerking van het netwerkmanagement op een netwerk,
wanneer dit netwerkmanagement opgeheven wordt? Gaat de erfenis, de Vrede voorbij?
In dit onderzoek wordt er gestreefd bij te dragen aan het inzicht in deze dynamiek binnen de
context van 149 deelnemende partijen. Via het wetenschappelijk perspectief is getracht op
prescriptieve wijze de duurzaamheidskwestie te analyseren en het effect van het handelen
van de Vrede vanuit de visie van de deelnemende partijen. Op ex ante wijze van evaluatie is
er gezocht naar factoren die van invloed zijn.
1.2 Relevantie
De maatschappelijke relevantie bestaat onder andere uit een bijdrage die geleverd wordt
aan het versterken nvan het cultureel veld. Vanuit deze visie wordt er met dit onderzoek
getracht, wanneer het culturele veld de behoefte voelt, handvatten te leveren hoe het
netwerk door te zetten. Daarnaast draagt het onderzoek bij aan een deel van het
legitimeringsvraagstuk van stichting Vrede van Utrecht. Zij ziet graag haar inzicht vergroot
worden wat betreft de consequenties en voordelen van hun netwerkaanpak. Om zodoende
aan te tonen wat hun bijdrage aan de samenleving is, de erfenis van de Vrede van Utrecht.
Dit kan tegelijkertijd bijdrage aan de vraag vanuit de samenleving wat er bewerkstelligd is
met het geld dat de Vrede heeft ontvangen.
De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek bestaat uit het ontwikkelen van theorie
voor het concept duurzaamheid van netwerken. In eerste instantie lijkt dit concept zeer
vanzelfsprekend, toch bleek na een uitgebreide theoretische analyse, dat de wetenschap
dit concept nog niet ontleed had. Het ontbreken van theorie heeft het gevolg gehad dat dit
concept in het theoretisch kader een invulling heeft gekregen aan de hand van
netwerktheorieën binnen de kaders van Bestuurs- & Organisatiewetenschap. Dit onderzoek
draagt zodoende bij aan het ontwikkelen van theorie op het gebied van duurzaamheid van
netwerken. Daarnaast is gebleken dat het niet eenvoudig is te reflecteren op prestaties in de
cultuursector (Gray, 2009). In tegenstelling tot het meten van output zoals de bezoekerscijfers
en aantal tentoonstellingen of uitvoeringen, zijn de verdere prestaties ‘onmeetbaar’. Dit
onderzoek tracht die stap wel te maken door het netwerkmanagement van stichting Vrede
van Utrecht te evalueren op haar aanpak en bijdrage aan duurzaamheid.
De culturele sector is een sector die in vergelijking met de zorg, onderwijs, overheden,
veiligheid, geen gebruikelijke sector is voor Publiek Management, waar zodoende
dynamieken als professionalisering, managementperikelen, organisatiedynamieken, politiekbestuurlijke verhoudingen niet of op andere wijze spelen. Dit onderzoek draagt bij aan de
wetenschappelijke kennis over deze sector bij publiek management en andersom deze
insteek ook een bijdrage aan de wetenschappelijke kennis van de culturele sector vanuit
een andere wetenschappelijke visie.
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Naast de keuze voor de sector is ook de vorm van dit onderzoek, actieonderzoek, niet
vanzelfsprekend: Het streven van deze methodiek, geeft een extra dimensie aan het
onderzoek: ‘it’s more satisfying to help create desired change, rather than merely observe life
go by.’ (Bradburry in Brydon-Miller en Greenwood, Maguire, 2003, p. 20). Dit sluit aan bij de
behoefte

van

de

samenleving,

die

vraagt

om

onderzoeken

waaraan

een

handelingscomponent is verbonden (Tromp, 2006, p.33). Dit onderzoek draagt bij aan het
inzicht in de mogelijkheden om via onderzoek bij te dragen aan netwerken.
1.3 Vraagstelling
De Vrede heeft vanuit de strategie die ten grondslag ligt aan de aanpak van het
netwerkmanagement een beeld in hoeverre de netwerken in het culturele Utrechtse veld
duurzaam zijn. Als aanvulling daarop verreikt de Vrede graag haar beeld door via een
buitenstaander inzicht te krijgen in de visies van partijen op de aanpak van het
netwerkmanagement, hun beeld van duurzaamheid en hetgeen dat nodig is om dit te
ontwikkelen.
Het onderzoek is niet gericht op een analyse in hoeverre duurzaamheid behaald is, de focus
ligt op de periode die kan leiden tot de aanzet van duurzaamheid. Het onderzoek vindt
namelijk plaats aan het einde van het project van het Wijkenprogramma. Daardoor heeft er
gedurende dit onderzoek inventarisering plaatsgevonden in hoeverre de aanpak van de
Vrede bijdraagt aan duurzaamheid en welke factoren van invloed kunnen zijn op het
doorzetten van de netwerken.
Uit de vraagstelling is de volgende onderzoeksvraag tot stand gekomen;
In hoeverre kan netwerkmanagement van stichting Vrede van Utrecht bijdragen aan de
duurzaamheid van netwerken binnen het cultureel veld op wijkniveau?
Wanneer deze onderzoeksvraag in een versimpeling van de werkelijkheid weergeven wordt
als model, krijgt deze de volgende vorm;

Model 1: Vraagstelling

De coördinatie van de Vrede beïnvloedt de huidige netwerken, waarbij een onderscheid te
maken is tussen stedelijke en wijken netwerken. De coördinatie valt weg na het realiseren van
het Wijkenweekend, er ontstaat een overgang. De invloed van de Vrede kan langs twee
routes lopen, via een indirecte route, waar men tijdens de huidige coördinatie dynamieken
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en processen ontwikkelt die tot het doorzetten van het netwerk leiden. Daarnaast de directe
bijdrage, aangegeven als stippellijn, die na de overgang van het netwerk invloed uitoefent
op de duurzaamheid.
De onderzoeksvraag is opgedeeld in verschillende theoretische en empirische deelvragen;
Theoretische deelvragen:
- Wat zijn netwerken, welke soorten zijn er te onderscheiden en hoe zijn deze te managen?
- Wat is duurzaamheid van netwerken?
- Hoe kan netwerkmanagement bijdragen aan duurzaamheid van netwerken?
Empirische deelvragen:
- Wat voor invulling krijgt netwerkmanagement in het Wijkenprogramma?
- Wat is duurzaamheid met betrekking op netwerken rondom Wijkprogramma?
- Hoe draagt het netwerkmanagement van stichting Vrede van Utrecht bij aan de
duurzaamheid van de netwerken rondom het Wijkenprogramma?
1.4 Reikwijdte
De focus van het onderzoek bij stichting Vrede van Utrecht is gericht op het domein de
programmalijn Wijkontwikkeling. Binnen dit domein wordt onderzoek gedaan naar de
bijdrage van netwerkmanagement aan de duurzaamheid van de netwerken. Het domein is
een specifiek en zeldzaam project, met het gevolg dat er gekozen is voor een diepgaand
onderzoek, waar via verschillende onderzoeksmethoden er een rijke dataset is ontwikkeld die
inzicht in patronen heeft geboden.
Ondanks dat het onderzoeksonderwerp en -domein specifiek zijn, kan het wel toegepast
worden op een abstracter fenomeen. Op dit moment is er een dynamiek gaande van een
terugtrekkende overheid, met het gevolg dat er meer overgelaten wordt aan de proactiviteit van de samenleving. In de culturele sector heeft dit onder andere geleid tot
vermindering van subsidies. De analyse van de bijdrage die netwerkmanagement en
netwerken kunnen leveren aan het versterken van de culturele sector en factoren die dit
beïnvloeden, kunnen als methode gezien worden om als sector om te gaan met de huidige
contextveranderingen.
1.5 Leeswijzer
Dit onderzoek is geschreven voor stichting Vrede van Utrecht, Departement Bestuurs- en
Organisatiewetenschap en de partijen die onderdeel zijn van de netwerken rondom het
Wijkenprogramma. Met de beperkingen van tijd en mankracht die staan voor dit onderzoek,
kunt u een onderzoeksrapport verwachten waarin zowel via een theoretisch als een
empirisch analyse de concepten netwerken, netwerkmanagement en duurzaamheid uiteen
zijn gezet.
De basis van het onderzoek is ontwikkeld vanuit het theoretisch kader, om de stap van
theorie naar empirie te maken, is de aanpak van het onderzoek uiteengezet. Vervolgens
worden de resultaten per case besproken, om daarna in de analyse de cases bij elkaar te
nemen. Deze In de afsluiting van het stuk zullen patronen tussen de theorie en empirie
geduid worden wat leidt tot het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Dit is ook de plek
waar gereflecteerd wordt en de aanbevelingen uiteen gezet worden.
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2. Netwerken, netwerkmanagement & duurzaamheid
Publieke organisaties bevinden zich in een complex omgeving met complexe opdrachten.
Een manier om die opdrachten te kunnen vervullen en de doelen te behalen is door een
netwerk te vormen. Stichting Vrede van Utrecht zag netwerken als de aanpak om tot de
doelstelling te komen met Programmalijn Wijkontwikkeling.
De theoretische analyse die invulling geeft aan dit hoofdstuk bestaat uit het beantwoorden
van een drietal theoretische deelvragen. Vervolgens komen deze drie deelvragen samen in
een model. Deze analyse heeft het theoretisch kader gevormd, dit is de basis geworden van
het empirisch onderzoek.
2.1 Netwerkmanagement
Partijen
De voornaamste reden dat organisaties zich in een netwerk gaan begeven, zijn
veranderingen in de omgeving, zo wordt er gesteld in de theorie (Geuijen, 2011:101).
Veranderingen in de vorm van complexe problemen die de organisaties individueel niet op
kunnen lossen, is een voorbeeld, men ziet met een gezamenlijke aanpak een grotere kans
van slagen (Geuijen, 2011:102). De basis van netwerken is de onderlinge afhankelijkheid
doordat verschillende partijen elkaar nodig hebben, voor middelen om hun doel te bereiken.
De middelen die bijeengebracht worden kunnen bestaan uit kennis, expertise, kunde,
budget, draagvlak en legitimiteit (Geuijen, 2011). Zodoende kunnen netwerken gezien
worden als patronen van interacties tussen organisaties gericht op de uitwisseling van
middelen (Bruijn, Kickert, Koppenjan, 1993).
Om daadwerkelijk de doelstellingen van een netwerk te behalen, zullen netwerken
gebaseerd zijn op onderling vertrouwen (Geuijen, 2011: 98). Actoren maken beslissingen niet
meer alleen, ze bevinden zich in een proces in plaats van een project, hier beslissen
meerderen partijen mee (Bruin, Heuvelhof, 2007:4). Conflicten kunnen voortkomen uit de
verschillen in belangen, prioriteiten en doelen bij het maken van beslissingen. Vertrouwen is
nodig om de problematiek van onvermijdelijke conflicten en ongelijkheid in machtsrelaties te
voorkomen en beheersbaar te houden (Geuijen, van der Meulen, Noordegraaf, 2012:8).
Machtsrelaties, conflicten en vertrouwen zijn van invloed op de middelen die individuele
partijen inzetten.
Naast de invloed van vertrouwen op de inzet van middelen, is vertrouwen beïnvloedbaar
door de legitimiteit van het netwerk. Succes van resultaten of proces kunnen de legitimiteit
en zodoende het vertrouwen versterken (Geuijen, 2011:98).
Oftewel, de context binnen een netwerk speelt een grote rol in de ontwikkeling van een
netwerk en in het behalen van een gezamenlijke doelstelling.
Verhoudingen partijen
Partijen nemen deel aan een netwerk, omdat zij het voordeel inzien van ‘joint action’. De
kosten wegen op tegen de baten, door de surplus die het gezamenlijk ondernemen met zich
meebrengt (Kickert & Koppenjan, 1997:40). Om dit te bereiken, wordt in de literatuur waarde
gehecht aan het ontwikkelen van consensus door middel van veelvuldige interactie tussen
de partijen (Geuijen, van der Meulen, Noordegraaf, 2012:8). Om consensus dragend te laten
zijn in een netwerk, wordt er gesteld dat deze de problemen en belangen van de
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verschillende partijen bevat, net als oog voor machtsbronnen (Kickert & Koppenjan, 1997:40,
Bruin, Heuvelhof, 2007:47).
Netwerken
Het uitvoeren van beleid met meerdere partijen, wat dicht bij de praktijk van dit onderzoek
komt, is een onderhandelingsproces waarbij top-downsturing beperkt is. De vraag is hoe
deze partijen geprikkeld kunnen worden om hun medewerking te verlenen. Het beleid krijgt
zodoende vorm in een netwerk bestaande uit partijen met uiteenlopende en vaak
tegenstellende

belangen,

waarden,

normen

en

probleemdefinities

(Bruijn,

Kickert,

Koppenjan, 1993:15, Geuijen, 2011:100). De onderlinge afhankelijkheden vormen de
verbinding, dit fenomeen wordt beïnvloed door ontwikkelingen als professionalisering,
globalisering en processen van vervlechting tussen publieke en private sector (Bruin,
Heuvelhof, 2007). Netwerken is een vorm van samenwerking, waar regels en procedures niet
vast staan, maar in de interactiepatronen met de partijen wordt vormgegeven (Geuijen,
2011:103). Netwerken worden zodoende gedefinieerd als; ’(more or less) stable patterns of
social relations between interdependent actors, which take shape around policy problems
and/or policy programmes’ (Kickert, Klijn, Koppenjan, 1997:6). Het is een groep van drie of
meer autonome organisaties die samenwerken om een collectief doel te bereiken (Provan &
Kenis, 2007). Dit doel staat over het algemeen in het teken van synergie, waar partijen dankzij
hun samenwerking een meerwaarde weten te creëren (Bruin, Heuvelhof, 2007:69). Deze
meerwaarde van het gezamenlijk ondernemen zal tegenover een individuele aanpak, voor
een actor dermate groot zijn, dat een actor bereid is enige autonomie op te geven om deel
te nemen in het collectief van het netwerk. Een ontwikkeling die samenhangt met het
fenomeen van co-opetition, waar concurrenten tegelijkertijd complementators zijn, die
‘diensten of producenten leveren die de waarde van de diensten of producten van het
desbetreffende bedrijf doen toenemen’ (Bruin, Heuvelhof, 2007:4).
Vormen & structuren
Netwerken kunnen verschillende vormen aannemen. De netwerktheorie beschrijft over het
algemeen twee vormen netwerken, informatie en interactie netwerken (Bruin, Heuvelhof,
2007:56). Bij een informatie netwerk bezit een partij een netwerk, waar hij voortdurend relaties
met andere partijen onderhoudt. Ook wanneer dit niet direct nuttig lijkt te zijn, maar wellicht
wel voor de lange termijn, deze relaties worden ook wel aangeduid als ‘weak ties’. Het
onderhouden van een netwerk als deze, vergroot de kans op toevallig bruikbare informatie
en zodoende manoeuvreerruimte voor de actor (Bruin, Heuvelhof, 2007). Deze vorm van
netwerken wordt vaak toegeschreven aan netwerken die een vrijblijvend karakter hebben,
waar de kosten om deel te nemen niet hoog zijn. Oftewel de investering in het netwerk is in
principe een individuele keuze. De wederzijdse afhankelijkheid is in tegenstelling tot het
interactie netwerk minder groot. Een interactie netwerk bestaat wel uit interdepente relaties.
De actoren willen samen doelrealisatie bewerkstelligen in een netwerk en zodoende is men
afhankelijk van elkaar door de uitwisseling van middelen die nodig zijn dit te bereiken. Het
geheel aan relaties die een actor onderhoudt binnen een interactie netwerk, wordt het
beschikken over een netwerk genoemd (Bruin, Heuvelhof, 2007:56).
Los van de vormen van netwerken, leiden interacties tot relatiepatronen binnen netwerken in
termen van regulariteit, interactie en communicatie (Klijn, 1997:32). Het streven naar stabiele
vormen van relatiepatronen, kan gepaard gaan met spanningen in de netwerken. Doordat
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partijen afhankelijk zijn van doelen en prioriteiten van anderen en de mate van effectiviteit
en professionaliteit vermindert de individuele greep op effectiviteit.
De vorm van een netwerk is van invloed op de ontwikkeling van vertrouwen. Afhankelijk van
de mate van vertrouwen in het netwerk kan er een spanning ontwikkeld worden tussen de
mate van betrokkenheid en effectiviteit. Door de onderlinge afhankelijkheid zullen partijen
vertrouwen ontwikkelen door in te zien dat door afhankelijkheden van elkaars middelen men
juist tot effectiviteit kan komen. Echter wanneer er sprake is van middelenuitwisseling waar
minder kosten en risico’s aan verbonden zijn, zoals kenmerkend is bij een informatie netwerk,
is de verwachting dat de spanning minder zal zijn, dan bij een interactie netwerk.
Een tweede spanning in een netwerk is die tussen flexibiliteit en stabiliteit. Flexibiliteit is nodig
om het netwerk aan te passen aan de steeds veranderende context, terwijl stabiliteit
bijdraagt aan het opbouwen van vertrouwen binnen het netwerk (Provan & Kenis, 2005:33).
Bij een informatie netwerk wordt er gesproken over een partij die een netwerk bezit, het
wordt omschreven als een meer persoonlijke keuze van het netwerk. Deze meer individuele
invloed kan een flexibeler netwerk tot gevolg hebben, terwijl de mate van stabiliteit afhangt
van het onderhouden van de relaties in het netwerk.
De twee vormen van netwerken, samen met de relatiepatronen geven de invulling van de
volgende tabel;
Tabel 1 Verschil informatie & interactie netwerken

Informatie

Interactie

Soort samenwerking

Kennis delen

Samenwerken

Beschikken over

x

Bevinden in
Middelenuitwisseling

x
Informatie, kennis,

Benodigdheden om

ervaring

samenwerkingsdoel te
bewerkstelligen

Intensiteit

Vrijblijvend

Doel afhankelijk

Nut

Korte & langer termijn

Doel afhankelijk

Relatiepatronen

Flexibel

Stabiliteit

Naast deze verschillende vormen van netwerken, bestaan er ook verschillende structuren
binnen netwerken. Zo zijn er formele of informele netwerken, permanent en tijdelijke
netwerken, verticale en horizontale netwerken, losse en vaste netwerken (Geuijen, van der
Meulen, Noordegraaf, 2012:9). Welke structuur een netwerk aanneemt is afhankelijk van de
manier hoe netwerken geleid worden, aantal partijen, de duur en het boeken van resultaat
(Geuijen, van der Meulen, Noordegraaf, 2012:8). Ook de omgeving waarin het netwerk zich
bevindt speelt een rol (Klijn, 1997:19). Naast dat de actoren afhankelijk zijn van elkaar in een
netwerk, zijn er ook wederzijdse afhankelijkheden met externe partijen, zoals een
toezichthoudende overheid. Dit is afhankelijk van het onderwerp waar het netwerk op
betrekking heeft zoals beleidsontwikkeling, uitvoering of dienstverlening (Bruin, Heuvelhof,
2007:9).
Netwerkmanagement
Het besluitvormingsproces van een netwerk verloopt chaotisch en grillig. ‘Netwerken
bemoeilijken besluitvorming en veranderingen, wat ook wel een non-manageabel
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eilandenrijk wordt genoemd’ (Bruin, Heuvelhof, 2007:5). Het organiseren van samenwerking
tussen partijen in een netwerk en zodoende prestaties leveren gaat niet vanzelf (Geuijen, van
der Meulen, Noordegraaf, 2012:11). Netwerkmanagement streeft ernaar een positieve
bijdrage te leveren door de kwaliteit van de interactie binnen het netwerk te beïnvloeden
(Kickert, Klijn, Koppenjan, 1997:172).
Netwerkmanagement kan gedefinieerd worden als: ‘de wijzen waarop actoren de structuur,
het functioneren en/of de beleidsuitkomsten van een beleidsnetwerk bewust trachten te
beïnvloeden’ (Bruijn, Kickert, Koppenjan, 1993:23). Door het vervlechten van de doelen van
de verschillende actoren en zodoende tot afstemming te komen, wordt de surplus van het
netwerk getracht te versterken (Bruijn, Kickert, Koppenjan, 1993:183).
Vormen van netwerkmanagement
Er bestaan verschillende vormen van netwerkmanagement die van toepassing zijn op de
netwerken die onderzocht zijn; leidende organisatie, administratieve eenheid of een
zelfsturend netwerk (Geuijen, 2011, Provan & Kenis, 2005).
Bij een leidende organisatie is er over het algemeen sprake van een verticale relatie, waarbij
er mogelijk niet vrijwillig is gekozen voor participatie in het netwerk. De leidende organisatie
heeft tot doel de participanten op een lijn te krijgen. Het coördineren van activiteiten en
belangrijke besluiten vormen de instrumenten hiervoor (Geuijen, 2011:105). Naast deze
coördinerende rol, kan de leidende organisatie verantwoordelijk zijn voor het financiële
aspect van het netwerk, wat bestaat uit het zoeken van fondsen en aandragen van gelden.
Ook het onderhouden van de interne en externe relaties behoort tot het takenpakket van
deze vorm van netwerkmanagement, bestaande uit het ontwikkeling, onderhoud en
behoud van de interne relaties. Naar mate netwerken vaster en overzichtelijker zijn, kan het
management een meer sturende vorm aannemen (Provan & Kenis, 2005).
Daartegenover staat een netwerk dat ondersteund wordt door een administratieve eenheid.
Deze aparte entiteit, die het netwerk managet, coördineert en vaak het aanspreekpunt is
voor (subsidiërende) instanties is gecreëerd voor het netwerk. Deze entiteit is vaak non-profit,
verbonden aan het netwerk en staat in tegenstelling tot de leidende organisatie op
hetzelfde niveau als de deelnemende partijen. Deze vorm van netwerkmanagement wordt
gebruikt als mechanisme om de legitimiteit van het netwerk te vergroten, regelt de unieke en
complexe netwerkproblemen en vermindert de complexiteit van zelfsturing (Provan & Kenis,
2005).
Bij het zelfsturend netwerk is er geen sprake van een eenheid die het netwerkmanagement
invult. Het zijn de partijen in het netwerk zelf, die samen een manier vinden om het doel van
het netwerk te bereiken (Provan & Kenis, 2005).
Het verschil tussen de mate van een leidende organisatie in een netwerk is zichtbaar in de
managementinstrumenten die ingezet kunnen worden. Hoe sterker de aanwezigheid van
een leidende organisatie, de meer het mogelijk is standaard managementinstrumenten in te
zetten (Geuijen, 2011:107). Daarnaast geven Provan & Kenis (2005) aan dat naar mate het
netwerk ontwikkelt en groeit, de structuur complexer en uitgebreider wordt. Een leidende
organisatie die formalisatie kan bewerkstelligen is daarbij het meest passend. Een
administratieve eenheid ontstaat wanneer er weinig vertrouwen is tussen de partijen, er veel
partijen deelnemen, de taken die ontstaan voor een deel deelbaar zijn en voor een deel niet
en daarnaast de organisatorische competenties niet in het bezit zijn van een van de
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organisaties in het netwerk. Als laatste past zelfsturend netwerk het beste bij een netwerk met
een beperkt aantal partijen, waar de netwerktaken te verdelen zijn, vertrouwen en
competenties aanwezig zijn (Provan & Kenis, 2005).
Aanpak
Naast het onderscheid in de vormen van netwerkmanagement, wordt er in de theorie ook
een onderscheid gemaakt tussen de vormen van aanpak binnen het netwerkmanagement,
proces en structuur.
Ondanks dat netwerken vaak projectgericht werken, wordt er aangestuurd op het managen
van een proces. Vanuit het idee dat er bij een netwerk altijd sprake is van een proces van
interactie en besluitvorming, door de verschillende actoren, relaties van winst-verlies en multiissues. Bij een project wordt gefocust op factoren, inhoud, informatie, goed-fout en one-issue
(Bruin, Heuvelhof, 2007).
Er zijn verschillende mogelijkheden van invloeduitoefening op de structuur van netwerken
(Geuijen, 2011:104-106). Zo kan de positie van de actoren in het netwerk veranderen door
het introduceren van nieuwe actoren of het uitsluiten van huidige actoren. Het doel van
deze aanpak is het verschuiven van de machtsbalans. Een andere mogelijkheid is het
veranderen van de (in)formele regels. Bij het managen van het proces wordt het geheel
interactiepatronen tussen de verschillende actoren bedoeld. Het procesmanagement richt
zich op de beïnvloeding van interactie-intensiteit door de condities en relaties van de
processen te beïnvloeden (Termeer, 1993:105).
Er zijn verschillende kernelementen van een goed proces die als richtlijnen kunnen worden
gebruikt voor het managen van een netwerk (Bruijn et al, 2008);
-

Een openhouding van de initiatiefnemer bij de agendavorming en besluitvorming.

-

Transparantie in het proces en bij het betrekken van relevante partijen.

-

Het vinden van een balans tussen bereiken van doelen en het beschermen van de
kerndoelen van partijen.

-

Ruimte bieden voor een exit-optie.

-

Goede inhoudelijke kwaliteit.

Deze factoren kunnen de voortgang van het netwerkproces belemmeren, daarom is het van
belang prikkels te creëren. Het ontwikkelen van commitment bij partijen draag hieraan bij.
Mogelijkheden om dit te versterken, zijn het inbouwen van quick wins in het proces of het
betrekken van de ‘zwaarwichten’ van de deelnemende partijen in het besluitvormingsproces
(Bruijn et al, 2008). Een onderschatte procesinterventie die van invloed is op het commitment,
is informeren. Vaak gezien als een lichte interventie, maar zo wordt gesteld in de theorie,
informeren leidt vaak tot committeren. Wanneer men weet heeft van de voortgang van het
proces maar niet intervenieert, een instemming, wanneer actoren uiteindelijk niet tevreden
zijn,

hebben

zij

daar

mede

debet

aan.

Informeren

draagt

bij

aan

verwachtingenmanagement, doordat de verwachtingen realistischer zullen zijn (Bruin,
Heuvelhof, 2007:167). Naast commitment vormt coöperatief gedrag een belangrijke prikkel
de voortgang. Multi issuebesluitvormingsproces creëert ruimte voor coöperatief gedrag, wel
kan dit complexiteit in de hand kan werken, wat tot hogere interactiekosten kan leiden. De
mate van complexiteit is afhankelijk van de hoeveelheid partijen in het netwerk en de mate
van participatie. Wie te betrekken bij de besluitvorming is zodoende een belangrijke vraag
voor het netwerkmanagement (Bruin, Heuvelhof, 2007).
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Interventies bedoeld om de context van een netwerk te veranderen

is onderdeel van

netwerkmanagement. Echter is er een verschil tussen het operationeel en institutioneel
niveau. Instrumenten die ingezet kunnen worden om dit te overbruggen zijn volgens Bruijn &
Heuvelhof

(1997)

regelgevende,

financiële

en

communicatieve

instrumenten.

Deze

instrumenten dragen bij aan het legitimeren van de structuur en het proces binnen het
netwerk. Het netwerk moet de uitkomst van het proces kunnen legitimeren, waar de essentie
te vinden is in het koppelen van oplossingen aan problemen. De wijze van deze koppeling
hangt samen met de machtsverhoudingen in het netwerk. De oplossing hoeft daardoor
inhoudelijk gezien niet altijd de juiste te zijn. De machtsverhoudingen zijn verbonden met de
middelen waarover partijen beschikken, waar de financiële en regelgevende instrumenten
de verhoudingen kunnen beïnvloeden (Bruin, Heuvelhof, 2007).
De aanpak van netwerkmanagement draagt volgens Bruijn, Kickert en Koppenjan (1993) bij
aan het bewustzijn van de verschillende percepties aanwezig binnen een netwerk. Door de
bewustmaking van de verschillen tussen partijen, schept het de mogelijkheid deze percepties
aan te passen om tot een bepaalde mate van overeenstemming te komen, consensus te
ontwikkelen (Klijn, Teisman, 1993:72). Het proces om dit tot stand te laten komen, vormt het
begin van coöperatie tussen de partijen. Kenmerken van netwerkmanagement om hiertoe
te komen (Kickert, Klijn, Koppenjan, 1997:175);
-

Voorkomen van obstakels om tot coöperatie te komen.

-

Ontwikkelen van een win-winsituatie.

-

Activering van partijen en middelen.

-

Kwaliteit en transparantie van de interactie versterken

-

De netwerkstructurering optimaliseren

Factoren die het succes van netwerkmanagementaanpak kunnen verminderen zijn een
groot aantal betrokken partijen, externe invloeden uit de politieke en sociale omgeving,
belangenconflicten en kosten van netwerkmanagement. Uiteindelijk bepaalt de mate van
openheid van partijen waar zij hun middelen beschikbaar stellen, in hoeverre doelstellingen
gerealiseerd

worden.

Wanneer

netwerkmanagement

deze

dynamiek

probeert

te

beïnvloeden met interventies die niet in de referentiekaders van actoren passen, werkt dit
geslotenheid in de hand (Bruin, Heuvelhof, 2007:26).
Samenvatting
De theoretische analyse van netwerken en netwerkmanagement vormt het antwoord op de
eerste theoretische deelvraag; ‘Wat zijn netwerken, welke soorten zijn er te onderscheiden en
hoe deze te managen?’. Het antwoord op deze vraag vormt tegelijkertijd een samenvatting.
De basis die deze samenvatting kent is te vinden in het schema volgend op deze
samenvatting.
Netwerken worden gekenmerkt door een groep van drie of meer autonome organisaties die
samenwerken om een collectief doel te bereiken. De voornaamste reden dat organisaties zich in
een netwerk gaan begeven, zijn veranderingen in de omgeving en de mate van surplus die niet

bereikt wordt bij een individuele aanpak. Om tot dit punt te komen zal er in de verhouding
tussen de partijen door veelvuldige interacties gezocht worden naar consensus om de
samenwerking vorm te geven en zodoende het gemeenschappelijk doel te bereiken.
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Binnen netwerken is er een onderscheid te maken tussen informatie en interactie netwerken.

Het verschil tussen deze soorten netwerken is te vinden in de mate van samenwerken en de
soort middelen die uitgewisseld worden. In informatie netwerken wordt vooral kennis,
informatie en ervaring uitgewisseld en vindt er verder geen directe samenwerking plaats. Bij
een interactie netwerk wordt er samengewerkt en worden er middelen uitgewisseld om die
samenwerking tot stand te laten komen. De aanwezigheid van vertrouwen, afhankelijkheid
zal verschillend zijn tussen informatie en interactie netwerken. Verwacht wordt dat deze
facotren sterker aanwezig zijn bij het interactie netwerk.
‘Netwerken bemoeilijken besluitvorming en veranderingen, wat ook wel een non-manageabel
eilandenrijk wordt genoemd’. Netwerkmanagement streeft ernaar een positieve bijdrage te
leveren door de kwaliteit van de interactie binnen het netwerk te beïnvloeden.

Er

bestaan

verschillende

vormen

van

netwerkmanagement

waarin

deze

factoren

voorkomen; leidende organisatie, een administratieve eenheid of een zelfsturend netwerk. Er
wordt een onderscheid gemaakt tussen de aanpak van netwerkmanagement op structuur
en proces. Kenmerkend voor netwerkmanagement zijn te komen tot een win-winsituatie,
activering van actoren en bronnen, betrekken van relevante partijen, limiteren van
interactiekosten, produceren van commitment, politiek-administratief management, kwaliteit
en transparantie van de interactie en verstandig gebruik netwerkstructurering. De aanpak
van netwerkmanagement draagt volgens Bruijn, Kickert en Koppenjan (1993) bij aan het
ontwikkelen van bewustzijn bij partijen dat verschillende partijen, verschillende percepties
hanteren.
Tabel 2 Kernconcept netwerken & netwerkmanagement

Kernconcept

Theorie

Deelconcept

Netwerken

Partijen

Middelen
Onderlinge verhouding
Informatie
Interactie
Relatiepatronen
Vorm
Duur
Verhouding
Samenhang
Joint action/Synergie
Leidende organisatie
Administratieve eenheid
Zelfsturend netwerk
Structuur
Interactie intensiteit
Operationeel
Institutioneel

Soorten netwerken

Structuren netwerken

Netwerkmanagement

Kenmerken
Vormen

Aanpak
Interventie context

De theoretische analyse van netwerken en netwerkmanagement vormt de basis van het
duurzaamheidsvraagstuk met betrekking op netwerken. Duurzaamheid is een begrip
toegepast in vele sectoren, waardoor enige sturing en inkadering binnen dit thema van
belang is.
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2.2 Duurzaamheid netwerken
Duurzaamheid, een term die veel wordt gebruikt. De vraag is, is deze ontwikkeling een mode
of een maatstaf (Opschoor, 1997, p.15)? Duurzaamheid is een term die veelal gebruikt wordt
wanneer er gesproken wordt over het behoud van de aarde. Toch is het een term die in
zekere zin een parapluvorm heeft ontwikkeld, waar meerdere toepassingen onder vallen.
Dat is ook het aan de orde bij de toepassing gedurende dit onderzoek. Duurzaamheid in het
kader van dit onderzoek gaat in op de duur of voortbestaan van het netwerk. Oftewel de
focus ligt op een aantal factoren die van invloed zijn op de meer of mindere stabiele
patronen tussen de actoren die het netwerk vormen, die de kans op de duurzaamheid van
‘joint action’ kunnen vergroten (Kickert, Klijn, Koppenjan, 1997:6, Kickert & Koppenjan,
1997:40).
Incidenteel naar structurele duurzaamheid
In het domein van onderzoek is er sprake van een incidenteel netwerk dat mogelijk de
overgang kan maken naar een structurele, duurzame vorm. Vanuit de theorie worden er
dynamieken in dit proces beschreven die hier invloed op kunnen hebben. Gedurende het
proces kunnen doelen wijzigen, echter partijen kunnen ook zonder bepaald doel deelnemen
aan proces, waarbij er dus altijd een wijziging op kan treden (Bruin, Heuvelhof, 2007). Een
belangrijke vraag die samenhangt met het doel is de tevredenheid van partijen over het
verloop van het proces. Het antwoord op deze vraag is van grote invloed op de doorzetting
van

het

netwerk.

Deze

tevredenheid

bestaat

uit

tevredenheid

over

de

deal,

probleemoplossing en het leerproces (Bruin, Heuvelhof, 2007:104). Belangrijk is zodoende de
beginfase van de samenwerking in het netwerk, waar doelstellingen, randvoorwaarden en
de probleemformulering vastgesteld wordt. Dit is een proces waar samenhang gevonden zal
worden, waar individuele visies, doelstellingen en perspectieven een bijdrage leveren (Bruin,
Heuvelhof, 2007:75). Oftewel het langdurig delen van percepties versterkt de kans op
structurele duurzaamheid. Echter, evaluaties worden gezien als momentopname, wat
belangrijk is voor het netwerkmanagement die het proces begeleid. Dit betekent dat
wanneer men eenmalig tevredenheid meet bij de partijen, dat dit niet automatisch tot
structurele duurzaamheid leidt.
Zowel het proces als het resultaat dragen bij aan de tevredenheid en het vertrouwen in het
netwerk. Een trigger voor het voortzetten van een netwerk is het niet geheel realiseren van
de doelen, zodat men het netwerk blijft aanhouden, om dit alsnog te behalen (Bruin,
Heuvelhof, 2007:105).
Factoren
Allereerst zullen de partijen langdurig het voordeel inzien van de samenwerking in het
netwerk, uitgaande van de aanwezigheid van een basis reden om te gaan samenwerken.
Vaak wordt dit voordeel van een netwerk omschreven als een ‘surplus’. Oftewel een
prestatie die gezamenlijk ondernemen met zich meebrengt, wat niet haalbaar is bij een
individuele aanpak. Die perceptie hierop zal van langdurige aard zijn, wanneer er gesproken
wordt over duurzaamheid. Het voordeel kan bestaan uit verschillende factoren.
Zo kan het voordeel gevonden worden, wanneer baten opwegen tegen de kosten van het
samenwerken (Kickert & Koppenjan, 1997). Ook de legitimiteit speelt een rol in het voordeel,
waarbij zowel interne als externe legitimiteit van toepassing zijn. Extern gaat om de legitimiteit
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die het netwerk heeft in de samenleving, omgeving. Intern om de mate legitimiteit die de
partijen het netwerk toekennen (Geuijen, 2011:98). Legitimiteit kan versterkt worden door de
behaalde successen in vorm van het resultaat of het verloop van een goed proces (Provan
& Kenis, 2005:33).
Legitimiteit, kosten en baten dragen bij aan het creëren van een win-winsituatie, oftewel het
voordeel van het netwerk. Zo kan er een gezamenlijke oplossing ontwikkeld worden die de
problemen en belangen van alle betrokken partijen in zich heeft (Kickert & Koppenjan,
1997:40). De basis is het ontwikkelen van een gedeeld perceptie, bestaande uit gedeelde
normen en waarden, belangen en doelstellingen zodat een situatie op dezelfde manier
beoordeeld wordt (Bruijn, Kickert, Koppenjan, 1993:19). Deze onderdelen vormen samen een
referentiekader waaruit een set assumpties de basis vormt van het beleid. Dit weerspiegelt
de centrale waarden en identiteit van de partijen samen (Koppenjan, 2006:91). Deze
centraliteit vormt de basis, wat kan leiden tot gezamenlijk optreden en duurzame relaties
(Bruijn, Kickert, Koppenjan, 1993:19). Echter staat consensus eenmaal bereikt in een netwerk
niet vast, het is voortdurend in ontwikkeling en beweging, afhankelijk van de kwaliteit in de
structuur van beleidsontwikkelproces (Klijn & Teisman, 1997:113).
Een term die gekoppeld wordt in de theorie aan duurzaamheid is institutionalisering. Een term
die gekenmerkt wordt door relatief stabiele relaties tussen organisaties, waar constant een
middelenstroom op gang wordt gehouden (Klijn, 1997:33). Deze duurzame netwerkvorm kan
ontwikkeld worden door de communicatie en interactie binnen de relatiepatronen van het
netwerk te reguleren (Klijn, 1997:32). Voorafgaand zal er eerst een grote mate van
vertrouwen ontwikkeld zijn, om een onvoorwaardelijke middelenstroom op gang te brengen.
De partijen zullen om de samenwerking door te kunnen zetten voldoende vertrouwen
hebben in elkaar om de middelenafhankelijkheid in stand te houden. Dit is voor de
continuïteit van de netwerken van belang (Geuijen, van der Meulen, Noordegraaf, 2012:8).
Spanningen in het netwerk verminderen de kans op duurzaamheid. Zo ontstaat er spanning
wanneer men de balans tracht te vinden tussen het bevorderen van zowel de interne als de
externe legitimiteit (Provan & Kenis, 2005:33). Daarnaast de spanning tussen doelen en
prioriteiten van de deelnemende partijen en deze factoren bij de vertegenwoordigers in het
netwerk (Geuijen, van der Meulen, Noordegraaf, 2012:9). Wanneer deze factoren uit elkaar
liggen, kan het zijn dat een partij zich terugtrekt uit het netwerk. Daarnaast kan een netwerk
afhankelijk zijn van externe stakeholders die zeggenschap hebben over de financiering van
het netwerk.
Niveaus duurzaamheid
Duurzaamheid is geen zwart-wit begrip, er zijn verschillende mate van duurzaamheid die
aanwezig kunnen zijn. Deze mate hangt samen met de waarden die ontwikkeld wordt in het
netwerk.
Ten eerste het level van inzicht, waar partijen zich net in het netwerk zijn gaan begeven,
waardoor de verbondenheid nog in ontwikkeling is, waar fundamentele maatschappelijke
normen worden gerespecteerd en waar veel wordt gedaan om vernietiging van de
gedeelde waarde te voorkomen. Het tweede level krijgt invulling wanneer de instrumentele
waarde voor goede relaties wordt ingezien door de partijen in het netwerk, oftewel de
mogelijkheid op synergie wordt ingezien. Het derde level is de duurzame organisatiecultuur
van het netwerk. De onderlinge afhankelijkheden en synergie, effect van gezamenlijk
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handelen groter is, dan bij individueel handelen. Daarbij wordt gestreefd naar het
maximaliseren van de creatie van waarde (Wheeler, Colbert, Freeman, 2003).
Het verloop van deze stadia is afhankelijk van de mate van een aantal kenmerken die de
partijen in het netwerk hebben. Het

reflectievermogen om uit processen in en rond het

netwerk mogelijkheden te scheppen om prestaties te leveren (Wheeler, Colbert, Freeman,
2003:12).
Het is nodig om rekening te houden met de verschillende perspectieven in een netwerk.
Wanneer waarden gedefinieerd en ontwikkeld worden, is het van belang rekening te
houden met de pluralistisch en steeds herhalende en sociaal geconstrueerde kenmerken
van dit proces (Wheeler, Colbert, Freeman, 2003:15). Oftewel, een structurele duurzaamheid
is geen eenmalige onderneming. Vaak hangt de duurzaamheid van een netwerk samen
met in hoeverre er een doel is en of deze doelstelling behaald is. Een doelstelling wordt vaak
uiteengezet als een momentopname waar naar aanleiding van een window of opportunity
gebruik van wordt gemaakt. Onderdeel hiervan is dan ook een stukje naming en framing van
het doel bijvoorbeeld ingegeven door een veranderende context (Bruin, Heuvelhof, 2007:81).
Het belang van het hebben van een doelstelling houdt verband met utilitaire connotatie.
Een actor gaat relaties aan en neemt deel aan netwerken wanneer het nut ervan ingezien
wordt (Bruin, Heuvelhof, 2007:55). Zolang actoren het nut inzien van het netwerk zal het
voortbestaan. Het institutionaliseren van een netwerk wordt beperkt, het nut is namelijk net
als een doelstelling en evaluatie een momentopname die veranderlijkheid kent.
Samenvatting
Duurzaamheid is een parapluvorm die meerdere toepassingen kent. In dit onderzoek wordt
de term benaderd als voortbestaan van het netwerk. De focus ligt op een aantal factoren
die van invloed zijn op de meer of mindere stabiele patronen tussen de actoren die het
netwerk vormen. Deze factoren kunnen de kans op de duurzaamheid vergroten. Het doel
van deze factoren is de partijen inzicht te geven op langdurig voordeel (Wheeler, Colbert,
Freeman, 2003:10). In een netwerk wordt het voordeel omschreven als surplus, het gewin dat
een samenwerking tot stand laat komen, wat niet het geval is bij een individuele aanpak.
Een langdurig positieve kosten en batenbalans, win-winsituatie en langdurige legitimiteit, zijn
factoren die de surplus kunnen versterken.
Duurzaamheid komt tot stand in een context met continue dynamieken die van invloed zijn
op de verschillende niveaus van duurzaamheid. Er is een driedeling gemaakt, waarbij de
derde stap duurzaamheid betekent. De niveaus gaan over het inzicht dat de deelnemende
partijen krijgen in de waarde van het netwerk. Hoe meer inzicht in die waarden, hoe hoger
het niveau van duurzaamheid. De waarde van het netwerk hangt in grote mate samen met
een doel en zodoende het nut van het netwerk.
De kernbegrippen van het concept duurzaamheid zijn in de tabel samengevat;
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Tabel 3 Kernconcept duurzaamheid van netwerken

Kernconcept

Theorie

Deelconcept

Voorspelbaarheid
duurzaamheid

Langdurig voordeel

Kosten & Baten
Win-win
Legitimiteit
Diep gewortelde gedeelde normen &
waarden
Middelenstroom
Verschillende perspectieven
Uiteenlopende doelen
Dynamische afhankelijkheidsfactoren
Doelstellingen
Randvoorwaarden
Probleemformulering
Inzicht gedeelde waarde binnen netwerk
Inzicht voordeel deelname netwerk
Langdurige surplus

Gedeelde Identiteit
groep
Stabiele relaties
Spanningen

Incidenteel naar
structureel
Mate van
duurzaamheid

Toegevend
Tussenfase
Duurzaamheid

2.3 Relatie netwerkmanagement en duurzaamheid
Nu zowel het concept netwerkmanagement als het concept duurzaamheid op theoretische
wijze geanalyseerd zijn, zullen de relaties tussen deze twee concepten geduid worden.
Nadelig voor het vaststellen van de relaties, is dat het bepalen van causaliteit tussen
specifieke interventies van netwerkmanagement en de gevolgen, lastig vast te stellen is
(Geuijen, van der Meulen, Noordegraaf, 2012:17). Oftewel welke factoren van het
netwerkmanagement precies welke invloed op duurzaamheid hebben, is lastig vast te
stellen. Daarentegen kan wel onderscheid gemaakt worden tussen een positieve en
negatieve bijdrage van netwerkmanagement.
Een onderscheid wordt gemaakt tussen indirect en direct netwerkmanagement, waar het
verschil

wordt

gemaakt

zoals

het

model

in

de

vraagstelling

toonde.

Het

netwerkmanagement van de Vrede kan naar aanloop van het Wijkenweekend invloed
uitoefenen op het netwerk en zodoende op indirecte wijze op de duurzaamheid. Na het
realiseren van het Wijkenweekend kan men hier ook nog een rol in spelen in de ontwikkeling
van duurzaamheid. Daarnaast komt uit de PM&E methode ook een interventie voort, deze
zal vallen onder de directe bijdrage van het netwerkmanagement.
Indirect: Bijdrage netwerkmanagement & duurzaamheid
Netwerkmanagement is het middel om de voorwaarden van de samenwerking te
verbeteren, door veranderingen aan te brengen in de structurele en culturele kenmerken
van het netwerk en het sturen op proces (Bruijn, Kickert, Koppenjan, 1993:23). De percepties
kunnen door netwerkmanagement beïnvloedt worden om tot consensus in een netwerk te
komen. Consensus wordt gezien als eerste stap richting gezamenlijke actie, wat nodig is om
het eerste niveau van duurzaamheid, tot inzicht komen van het voordeel, te bereiken.
Consensus is een voorwaarden om tot duurzaamheid te komen. Consensus kan ontwikkeld
worden door het streven van netwerkmanagement om bij actoren gedeelde normen en
waarden te creëren, net als referentiekaders, kunnen percepties ervoor zorgen dat actoren
situaties op dezelfde manier beoordelen. Wat kan leiden tot een gezamenlijk optreden en
duurzame relaties (Bruijn, Kickert, Koppenjan, 1993:18). Netwerkmanagement wordt gezien
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als een succes wanneer het coöperatie tussen actoren activeert en obstakels voorkomt in
die coöperatie (Kickert, Klijn, Koppenjan, 1997:175). Echter, consensus is voortdurend in
ontwikkeling en beweging. De consensus heeft daardoor voortdurend onderhoud,
aanpassing en herontdekking nodig in een doorlopend debat tussen leden van een
gemeenschap (Koppenjan, 2006:92).
Effectiviteit van netwerken wordt in de literatuur gemeten aan de hand van de mate
waarmee netwerkmanagement om kan gaan met spanningen (Provan & Kenis, 2005:33).
Deze spanningen verschillen van spanningen tussen interne en externe legitimiteit, als het
balanceren tussen het committeren van partijen en voorkomen dat de gesprekspartners de
binding met hun achterban verliezen (Bruijn, Kickert, Koppenjan, 1993:183). Effectiviteit is een
factor die bijdraagt aan de duurzaamheid van netwerken, aangezien deze van invloed is op
de legitimiteit, vertrouwen, stabiliteit en verhoudingen binnen netwerken.
Netwerkmanagement heeft te maken met de verschillende niveaus die rond een netwerk
spelen, de samenleving, het netwerk en deelnemende organisatie. Deze drie niveaus
hebben

elk

eigen

doelstellingen,

prioriteiten

en

belangen.

De

factoren

die

netwerkmanagement kan beïnvloeden in relatie met duurzaamheid zijn vooral intern gericht.
Afhankelijk van het soort netwerkmanagement, leidende organisatie, administratieve
eenheid of een zelfsturend netwerk, is het management in meer of mindere mate in staat om
invloed uit te oefenen op het netwerk en de deelnemende organisaties (Buchanan et
al,2005:205).
Een institutioneel netwerk, in termen van stabiele relaties, kan ontwikkeld worden door
structurele en culturele aspecten te beïnvloeden. (Bruijn, Kickert, Koppenjan, 1993:19). Echter
is er een ruimte tussen de operationele en institutionele level die overbrugt zal worden om die
stap

te

kunnen

maken

(Bruijn

&

Heuvelhof,

1997:119).

Instrumenten

voor

het

netwerkmanagement zijn regelgevende, financiële en communicatieve instrumenten.
Of een netwerk daadwerkelijk kan institutionaliseren is de vraag in verband met de
dynamische afhankelijkheidspatronen. De verwachting is dat afhankelijkheidspatronen niet
vaak een lange periode in stand blijven, dit verandert. ‘Nieuwe onderwerpen, coalities en
introductie van nieuwe technologieën kunnen leiden tot nieuwe interdependenties of tot
een verandering in de bestaande afhankelijkheden’ (Bruin, Heuvelhof, 2007:19). Dit versterkt
het belang van een gezamenlijke basis in de vorm van langdurig gedeelde percepties,
waaruit men zich kan aanpassen op veranderingen.
Directe bijdrage netwerkevaluatie & duurzaamheid
Evaluatie vormt de invulling van de directe bijdrage van netwerkmanagement aan
duurzaamheid (Provan & Brinton Milward, 2001 p. 414). Deze evaluatie wordt meegenomen
als onderdeel van dit onderzoek, doordat gedurende het onderzoek factoren in kaart
worden gebracht die de kans op duurzaamheid voorspellen. Door in het empirisch
onderzoek, monitoring als middel te gebruiken om de PM&E methode uit te voeren. PM&E
baseert haar aanpak op theoretische achtergronden, dat is de reden dat de inhoud van de
methode besproken wordt in het theoretisch kader.
Er is meer aandacht voor resultaatgerichtheid van netwerkmanagement. Echter is het meten
van de effectiviteit van inter-organisatorische netwerken en hun effectiviteit complex en
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wordt niet vaak gedaan. Men gaat uit dat effectiviteit bestaat uit de surplus van het netwerk,
waaraan het netwerkmanagement een positieve bijdrage levert (Provan & Brinton Milward,
2001:414, Geuijen, van der Meulen, Noordegraaf, 2012:17).
In de literatuur over netwerkevaluatie wordt er een onderscheid gemaakt tussen objectieve
en subjectieve evaluaties op het

proces en het resultaat (Geuijen, van der Meulen,

Noordegraaf, 2012:18).
Objectieve evaluatie
Het objectief beoordelen van een netwerk wordt in de literatuur uiteengezet als een
betwistbaar punt. Dit is alleen mogelijk in een ‘crisp’ omgeving waar geen sprake is van
meervoudigheid, ambiguïteit en strijd. In de andere gevallen is objectieve beoordeling niet
mogelijk doordat de prestatiemeting omgeven is met strategische overwegingen. Naast dit
strategische gedrag zijn doelstellingen vaak vaag geformuleerd waardoor er geen duidelijke
target zijn. Door de aanwezigheid van de verschillende partijen, kan ieder een ander beeld
hebben

van

het

resultaat

en

hoe

dit

te

bereiken.

Met

het

gevolg

dat

het

controleperspectief op het evalueren van netwerken lastig is te bewerkstelligen zonder
perverse effecten te creëren (Geuijen, van der Meulen, Noordegraaf, 2012:13).
Subjectieve evaluatie
Subjectieve evaluatie gericht op het politiek-professionele perspectief, sluit wel aan bij de
werkelijkheid van netwerken waar ondanks (tegengestelde) belangen en ervaringen,
gemeenschappelijke actie gecreëerd wordt. Deze subjectieve evaluatie kan opgedeeld
worden in resultaat en proces. Om resultaat op subjectieve wijze te evalueren wordt er
gekeken naar iedere partij afzonderlijk. Iedere partij kan zelf de afweging maken tussen
hetgeen wat zij geïnvesteerd hebben in het netwerk en hetgeen dat zij eruit hebben
gehaald. Oftewel, een persoonlijke kosten- en batenbalans (Kickert, Klijn, Koppenjan,
1997:173). Input van deze evaluatie wordt gevormd door de ervaring die partijen hebben,
begrijpelijke, acceptabele en haalbare aspecten van de beleids- en organisatieprocessen
en de bruikbaarheid van de ontwikkelde aanpakken (Geuijen, van der Meulen,
Noordegraaf, 2012:14). Om deze aannames meer invulling te geven kunnen subjectieve
aspecten

in

de

evaluatie

bestaan

uit;

contact,

formele

en

informele

regels,

interactiepatronen, openheid en participatie van de verschillende partijen, vormen van
macht en kennisontwikkeling (Meijer, 2013).
Evaluaties op verschillende niveaus
Netwerkevaluaties worden betekenisvol wanneer zowel resultaat als proces worden
meegenomen in de subjectieve evaluatie (Geuijen, van der Meulen, Noordegraaf, 2012:26).
Daarnaast het bewustzijn van

zijn de interacties tussen de samenleving, netwerk en de

deelnemende partijen. (Provan & Brinton Milward, 2001: 414).
De focus van het onderzoek is gericht op het niveau van netwerken en de deelnemende
partijen. Voor deelnemende partijen gelden factoren die bijdragen aan het succes van het
netwerk, wanneer deze gericht zijn op het overleven van de organisatie, versterkte
legitimiteit, kosten en toegang en of het bijdraagt aan eigen doelen van de organisatie
(Provan & Brinton Milward, 2001 p. 416).
Uit de literatuur over netwerkevaluatie blijkt dat subjectieve evaluatie passender is in de
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ambigue en complexe omgeving van publiek management. In deze vorm van evaluatie kan
een onderscheid gemaakt worden tussen resultaat en proces. De voorkeur gaat uit naar het
evalueren van proces. Dit kan namelijk gezamenlijk gebeuren, waar er wel rekening
gehouden moet worden met de verschillende niveaus van samenleving, netwerk en
organisatie als het om doelen, belangen en prioriteiten gaat. Evaluatie op resultaat blijkt is
nog niet mogelijk, doordat het project nog gaande is.
De theorie in beeld
De theoretische analyse heeft plaatsgevonden en vormt het theoretisch kader van dit
onderzoek. Het model in de inleiding heeft een verdieping gekregen aan de hand van deze
theoretische analyse. De concepten netwerken, netwerkmanagement en duurzaamheid zijn
hierin verwerkt. Net als de directe en indirecte bijdragen van netwerkmanagement, waar de
dichte pijlen de indirecte route en de stippellijn de directe route weergeven. Zodoende is
het volgende model tot stand gekomen;

Model 2: De theorie in beeld

Zowel het netwerkmanagement als de interne netwerkdynamieken zijn van invloed op het
proces van het netwerk. Het netwerk dat bestaan uit twee vormen, informatie en interactie
netwerken. De overgang die gemaakt wordt door het netwerk, oftewel het voortbestaan
van het netwerk nadat de coördinatie wegvalt is afhankelijk van het nut en voordeel dat
partijen zien in het netwerk. Als dit het geval is, kan het netwerk verschillende niveaus van
duurzaamheid

aannemen.

Echter

is

het

vaststellen

van

het

huidige

niveau

van

duurzaamheid niet van belang voor het onderzoek. Wel de factoren die nodig zijn om een
duurzaamheidsniveau te behalen.
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Samenvatting
In de bijdrage van netwerkmanagement aan duurzaamheid wordt een onderscheid
gemaakt tussen direct en indirect, aansluitend bij het model.
Indirect kan netwerkmanagement vanuit de theorie gezien een bijdrage leveren in de vorm
het langdurig voordeel voor de deelnemende partijen, door het ontwikkelen van consensus
en gedeelde percepties. De invulling van het voordeel verschilt van een win-winsituatie,
aantrekken relevante partijen, tot legitimiteit, een positieve kosten-batenverhouding,
activering van actoren en bronnen, limiteren van interactie kosten en produceren van
commitment. Een negatieve invloed op duurzaamheid zijn spanningen, het managen van
de spanningen staat in verband met de effectiviteit van het netwerk.
Duurzaamheid
regelgeving,

wordt

vaak

samengenomen

met

een

institutionele

invalshoek.

Via

financiële en communicatieve instrumenten kan netwerkmanagement hier

invloed op uitoefenen. Of een netwerk daadwerkelijk kan institutionaliseren is de vraag in
verband

met

de

dynamische

afhankelijkheidspatronen.

De

verwachting

is

dat

afhankelijkheidspatronen niet vaak een lange periode in stand blijven, er is sprake van een
continue verandering.
Een directe bijdrage van netwerkmanagement aan duurzaamheid is evaluatie en
monitoring. Op subjectieve wijze zal gekeken worden naar de belangen, doelstellingen en
prioriteiten van de afzonderlijke partijen. Daardoor kan iedere partij zelf de afweging maken
tussen hetgeen wat zij geïnvesteerd hebben in het netwerk tegenover hetgeen dat zij eruit
hebben gehaald, de kosten- en batenbalans (Kickert, Klijn, Koppenjan, 1997:173).
De onderstaande tabel weergeeft de kernconcepten van deze laatste theoretische
deelvraag;
Tabel 4 Kernconcept relatie netwerkmanagement en duurzaamheid

Kernconcept

Theorie

Deelconcept

Indirecte bijdrage

Consensus

Directe bijdrage

Effectiviteit
Objectieve evaluatie
Subjectieve evaluatie

Ontwikkeling
Onderhoud
Beweging
Spanningenomgang
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Resultaat
Proces
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3. Van theorie naar empirie
Het onderwerp van het onderzoek, de onderzoeksvraag en de theoretische kaders zijn
uiteengezet. Voordat de resultaten gepresenteerd worden is het van belang te
onderbouwen op welke wijze het empirisch onderzoek is ingericht. De gemaakte keuzes op
de

aspecten

van

strategie,

aanpak,

vorm,

methoden,

verwerken

van

data,

betrouwbaarheid & validiteit en de rol van de onderzoeker.
3.1 Strategie
Het onderzoeksonderwerp, bijdrage van netwerkmanagement aan duurzaamheid door
stichting Vrede van Utrecht is een unieke context waar de praktijk onderzocht wordt. Het is
een domein waar veel partijen aan verbonden zijn, daardoor is de mogelijkheid voor een
rijke dataset aanwezig. Deze kenmerken hebben ervoor gezorgd dat de gekozen
onderzoekstrategie een casestudy is. Een casestudy wordt getypeerd door het verzamelen
van kwalitatieve gegevens die een breed spectrum van de case pakt en zodoende een rijke
dataset ontwikkelt. Deze strategie werkt in de hand meerdere methoden te gebruiken, om
die verdieping te bereiken en ook de betrouwbaarheid & validiteit te versterken, dit wordt
ook wel triangulatie genoemd.
Het domein
Het unieke domein, de programmalijn Wijkontwikkeling, dat in dit onderzoek centraal heeft
gestaan, heeft beantwoord aan de verwachtingen van een rijke dataset. Door de grote
hoeveelheid en verscheidenheid aan partijen en de ontwikkeling die de netwerken rondom
het Wijkenprogramma hebben doorgemaakt.
Sinds de start van stichting Vrede van Utrecht in 2005, houdt de stichting zich bezig met het
versterken van het culturele veld. Ditmaal staan niet alleen de grote, gevestigde instellingen in de
schijnwerpers, ook aan de culturele instellingen in de wijken wordt aandacht besteed. De
programmalijn Wijkontwikkeling heeft als doel zoveel mogelijk mensen in Utrecht actief en

langdurig te betrekken bij Vrede 2013. Zo zijn er 149 instellingen, organisaties, freelancers en
zzp’ers betrokken bij één of meerdere van de netwerken rondom het Wijkenprogramma. De
netwerken komen bij elkaar door middel van Wijktafels, bijeenkomsten van het netwerk op
wijkniveau en stedelijke netwerkbijeenkomsten.
Het wijkteam heeft voor ogen gehad het programma bottom-up tot stand te laten komen en
daarnaast ruimte geven voor afstemming tussen de verschillende partners om zo tot een
samenhangend programma te komen voor het Midzomerweekend. Het ontwikkelen van
lokale verbindingen tussen nieuwe makers, kleinere praktijken en via andere methoden dan
wanneer het om grote gevestigde organisaties gaat heeft centraal gestaan, waarbij
faciliteren het gouden begrip heeft gevormd.
Het domein van het Wijkprogramma bestaat uit verschillende netwerken, die zich in
verschillende wijken bevinden. De verschillen tussen deze wijken zijn dermate groot als het
gaat om omvang, demografische verschillen en dichtheid van artistieke organisaties, dat er
gekozen is voor een nested case design. Dit betekent dat binnen het domein van het
Wijkprogramma gewerkt is met verschillende cases in de vorm van wijken. De wijken die een
case vormen in dit onderzoek zijn; Oost, West, Zuid-West, Zuid en Leidsche Rijn. Daarnaast

33

vormt Utrecht breed ook een case, deze wordt gevuld door partijen die niet aan een wijk
gebonden zijn.
3.2 Aanpak: Participatieve Monitoring & Evaluatie (PM&E)
Het onderzoek heeft tot doel de onderzoeksvraag te beantwoorden door een Participatieve
Monitoring & Evaluatie (PM&E) uit te voeren. Dit is de bril waardoor de data voor het
empirische gedeelte van het onderzoek verworven is.
Om de bijdrage van netwerkmanagement aan duurzaamheid te onderzoeken impliceert
een evaluatie van het netwerkmanagement en de doorwerking daarvan op het netwerk.
Echter is een evaluatie over het algemeen na afsluiting van een proces, waarbij wordt
teruggekeken op het proces. Echter is binnen dit onderzoek de ruimte daar niet voor. De
filosofie van PM&E is tijdens het proces al te evalueren, zodat de uitkomsten daarvan nog
een bijdrage te kunnen leveren aan het proces en project. In dit onderzoek is dit vertaald
naar het streven om input te leveren aan het netwerk hoe verder te gaan na het
Midzomerweekend.
PM&E vormt de mogelijkheid percepties aan de orde te stellen en op basis van die
percepties te analyseren of er sprake is van gedeelde percepties. PM&E is een vorm the
fourth generation evaluation (FGE), een constructie van evaluaties in een joint &
collaborative process met partijen, oftewel het principe van coproductie speelt daarbij een
rol. Het evaluatiesysteem is gebaseerd op interactie tussen de verschillende partijen om
gezamenlijk tot resultaat te komen, waarbij de partijen, hun perspectieven en belangen een
hoofdrol spelen in het proces (Bos, Meijer, Fictorie, 2012).
Vanuit de theorie over duurzaamheid van netwerken blijkt

gedeelde percepties de

duurzaamheid positief te beïnvloeden. Inzicht in gedeelde percepties binnen de netwerken
rondom het Wijkenweekend kan een bijdrage leveren aan de duurzaamheid. Oftewel, PM&E
brengt in bepaalde mate een interventie met zich mee. Impliciet streeft deze methode
partijen aan het denken te zetten en zo verandering te brengen. De uiteenzetting van de
methoden geeft inzicht op de praktische invulling van PM&E tijdens dit onderzoek.
PM&E wordt aangemerkt als een communicatieproces, waarbij kenmerkend is dat alle
partijen in alle aspecten van het proces worden betrokken (Bos, Meijer, Fictorie, 2012:7). In
het geval van dit onderzoek, heeft dit betekend dat zij betrokken zijn geweest bij de
verschillende onderzoeksmethoden. Het proces van PM&E bestaat uit leren, participatie en
onderhandeling. Gedurende dit onderzoek is er getracht de partijen deel te laten nemen
aan het onderzoek, in gesprek te laten gaan en aan het denken te zetten. De
onderhandeling is niet geheel tot stand gekomen, aangezien hier geen ruimte voor was in
het proces.
Coproductie
Het verkrijgen van inzicht draagt een lerend aspect in zich, dit krijgt vorm aan de hand van
coproductie. Coproductie gaat uit van het principe dat stakeholders alleen tijd, kennis en
andere middelen beschikbaar stellen als zij er hun voordelen inzien. Doordat de actoren toe
werken naar het Wijkenweekend is er getracht zo min mogelijk investering te vragen aan de
kant van de actoren. Er is getracht zoveel mogelijk kennis en zodoende input te werven, wat
zo min mogelijk tijd, kosten en andere middelen heeft gekost voor de actoren.
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De focus op leren heeft als gevolg dat de inhoud van de evaluatie mee verandert met de
ontwikkelingen van hetgeen dat geëvalueerd wordt. Wat ervoor zorgt dat conclusies
beperkt houdbaar zijn (Edelenbos & Buuren, 2005:9). De houdbaarheid van de conclusies
heeft voor dit domein geen ongewenst effect, doordat het gericht is op een specifieke case
met een tijdsgebonden onderwerp. Aangezien er gesproken wordt over een overgangsfase
van een netwerk.
Interactie tussen de verschillende soorten partijen kan bijdragen aan vertrouwen. Om zo door
de co-creatie van kennis aan bij te dragen aan relevante praktische kennis, participatie van
probleemdefinities en oplossingen en dus een gezamenlijk leerproces (Bos, Meijer, Fictorie,
2012:10). Zodoende ontwikkelt zich een ‘communities of knowledge’ waar kennisontwikkeling
mogelijk wordt. Bij de totstandkoming van dit proces, wordt de evaluatie niet extern
uitgevoerd,

maar

ontwikkeld

door

participatie

tussen

de

lokale

stakeholders

en

onderzoekers’ (Meijer, 2012:5).
De kerngedachte van deze methode wordt gevangen in; ‘Empower local people to initiate,
control and take corrective action’ (Estrella, Gaventa, 1998). Wat volledig ligt in de lijn van
het onderwerp van dit onderzoek. De onderzochte netwerken zullen een overgang
doormaken, waar de coördinatie van de Vrede van Utrecht weg zal gaan vallen. De
doorzetting van de netwerken komt op de partijen zelf aan.
Invulling PM&E methode
Twee veel gekozen uitvoeringen bij de methoden zijn van ‘Most Significant Change’ (MSC)
en ‘learning histories’. De principes die ten grondslag liggen hieraan, zijn als basis gebruikt
van de invulling van de PM&E methode gedurende dit onderzoek. Namelijk, geven van
oordelen, ruimte bieden aan verbetering en het voortbrengen van kennis (Davies & Dart,
2005:34). Als onderzoeker ben ik op zoek gegaan naar de leerervaringen in dit project over
de netwerken, waar de verhalen van de participanten in het teken staan van welke factoren
van invloed waren en wat de belangrijkste leermomenten waren. Deze methode brengt via
het delen van de verhalen een beter begrip voor elkaars belangen en perspectieven met
zich mee (Geuijen, van der Meulen, Noordegraaf, 2012:21).
De uitvoering vereist flexibiliteit, om het proces aan te laten sluiten bij de behoeftes, de
omstandigheden en de context. Als onderzoeker is er een faciliterende rol aangenomen,
waar veel ruimte is geboden voor input van de meningen van de betrokkenen (Estrella,
Gaventa, 1998, 26). Zodoende past deze methode niet alleen bij het onderwerp en het
beantwoorden van de onderzoeksvraag, maar sluit ook aan bij de aanpak van de Vrede.
Faciliteren is een gouden begrip (Kho, 2013)
3.3 Vorm: actieonderzoek
De keuze voor actieonderzoek, is geredeneerd vanuit het punt dat door het uitvoeren van
een onderzoek met PM&E als methode, de uitvoering een toevoeging wordt op het al
aanwezige netwerkmanagement van de Vrede.
Actieonderzoek werd zover bekend in de jaren ’70 voor het eerst wetenschappelijk
uitgevoerd bij ontwikkelingsprojecten. Deze vorm van onderzoek vindt per definitie plaats in
de omgeving van het onderzoek, er moet namelijk met zoveel mogelijk ‘levensechte’
voorwaarden worden gewerkt om ‘de daadwerkelijke impact van efficiënte en relevante
interventies in theoretisch opzicht vast te kunnen stellen’ (Tromp, 2006, p.33). Actieonderzoek
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gaat uit van het principe dat door te werken richting praktische uitkomsten de mogelijkheid
creëert tot verandering te komen. Door kennis en eigen vermogen van betrokkenen
ondersteund door de onderzoeker. (Brydon-Miller, Greenwood, Maguire, 2003, 14, 15).
Deze aanpak sluit aan bij de PM&E methode, waar ook de focus ligt op het delen van
kennis tussen actoren en de ondersteunende rol van de onderzoeker. Daarnaast is
actieonderzoek een gezamenlijk leerproces van onderzoeker en onderzochten (Tromp, 2006,
p.33).
Er is geen sprake van actieonderzoek wanneer de vraag van te voren al vaststaat of bij de
eindconclusie

alleen

eenzijdig

vanuit

het

perspectief

van

de

onderzoeker

wordt

geredeneerd (Tromp, 2006, p.35). Dit onderzoek kent daardoor een gemengd karakter. De
onderzoeksvraag stond voorafgaand aan het empirisch onderzoek vast. Wel zijn de
eindconclusies gedeeltelijk vanuit de onderzoeker en gedeeltelijk vanuit het perspectief van
de participanten beantwoord. Er is gestreefd beiden, de onderzoeker en de onderzochte
partijen te laten profiteren van het onderzoek. De onderzoeker door middel van input, de
partijen door te komen tot empowerment. Wat aansluit bij een belangrijk kenmerk van PM&E
waar men streeft naar zowel profiteren van onderzoeker als onderzochten van het
onderzoeksproces (Tromp, 2006, p.36).
Actieonderzoek baseert haar volgende stappen op de theorie, in dit geval binnen het kader
van PM&E passende technieken (Brydon-Miller, Greenwood, Maguire, 2003, 15) (Meijer, 2012
& Bos, Meijer, Fictorie, 2012). Deze stappen staan niet geheel vast, volgens de theorie krijgen
de stappen de uiteindelijke vorm gedurende het proces. Hetgeen voortkomt uit de flexibele
houding van de onderzoeker die inspringt op de belangen en behoeften van de partijen
(Georgaca, 2000:46,49). Dit is overeenkomstig met de proactieve houding die bij PM&E
gevraagd wordt, om in te spelen op hetgeen de partijen nodig hebben. Van invloed daarbij
zijn de beperkingen, die vanuit de context en instituties voort kunnen komen, waar acties
geframed en geconditioneerd zijn door beschikbare bronnen en institutionele dynamieken
(Georgaca, 2000:53) (Meijer, 2012 & Bos, Meijer, Fictorie, 2012);
3.4 Methoden
Er is gedurende het empirisch onderzoek gebruik gemaakt van verschillende technieken om
de PM&E methode en de aanpak van actieonderzoek invulling te geven. De verschillende
technieken, observaties, interviews en focusgroepen zullen toegelicht worden.
Observaties
Gedurende het onderzoek hebben er verschillende netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden,
georganiseerd door stichting Vrede van Utrecht, wijkbureaus of cultuurhuizen. Waar een
onderscheid is te maken tussen wijktafels en stedelijke bijeenkomsten. Wijktafels zijn bestemt
voor lokale wijkcultuurnetwerken, waarin professionals en stakeholders die actief zijn in de wijk
regelmatig samenkomen om ervaringen uit te wisselen en kansen op samenwerking
verkennen om kunst en op cultuur toegevoegde waarde te laten zijn op het maaiveld, in
2011 gestart, nu in Zuid, Zuid-West, en Oost. Leidsche rijn had al netwerk bijeenkomst van
lokale culturele organisaties (Stichting Vrede van Utrecht, 2012:28). De netwerkbijeenkomsten
op stedelijk niveau is een stap groter dan de wijktafels op wijkniveau, met als doel
totstandkoming van het gezamenlijke programma. De bijeenkomsten vonden plaats op
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wisselende culturele locaties in de wijken (Stichting Vrede van Utrecht, 2012:28). Daarnaast
waren er ook bijeenkomsten voor de optocht ‘Vrede is eten met muziek’, hier kwamen
vertegenwoordigers van de optochten uit de verschillende wijken bij elkaar om af te
stemmen.
Tijdens de bijeenkomsten vindt er directe interactie, zowel verbaal als non-verbaal, plaats
tussen de stichting, de participanten en de participanten onderling. Dit vormde de input voor
de waarnemingen van de observaties. Naar aanleiding van het bijwonen van een
bijeenkomst, is de conclusie getrokken dat deze bijeenkomsten input kunnen leveren die bij
kunnen dragen aan de interviews, focusgroepen en het uiteindelijk beantwoorden van de
onderzoeksvraag. Op deze wijze heb ik als onderzoeker een beeld heb kunnen ontwikkelen
van de interacties, de aanpak van de Vrede en hoe de (ver)houdingen zijn van de partijen.
De manier van observeren is open, de participanten waren op de hoogte van mijn
aanwezigheid. Gedurende mijn aanwezigheid had ik geen actieve rol. Het theoretisch kader
heeft richting gegeven aan de focus en waarop geobserveerd werd. De observaties zijn
gedaan aan de hand van het maken van aantekeningen tijdens de bijeenkomsten en het
uitwerken van een verslag.
Tabel 5 Overzicht observaties

Aantal

Soort

datum

Afkorting

1
2
3
4
5
6
7

Stedelijk
Muziek
Stedelijk
Wijktafel
Muziek
Wijktafel
Stedelijk

25 februari 2013
28 maart 2013
4 april 2013
24 april 2013
25 april 2013
13 mei 2013
14 mei 2013

OSN1
OMN1
OSN2
OWT1
OMN2
OWT2
OSN3

Interviews
Om het proces van PM&E tot een goed resultaat te laten komen is het van belang als
onderzoeker op de hoogte te zijn wat de behoefte, verwachtingen en ideeën zijn van de
participanten. Om deze informatie te verkrijgen, net als de visies van de partijen is er gekozen
voor individuele interviews. Uiteindelijk bleek dat naast deze inputwerving, het ook een
goede verdieping was op de observaties in de bijeenkomsten, het verhaal erachter werd
inzichtelijk.
Er zijn semi-gestructureerde interviews gehouden aan de hand van een vragenlijst. Deze
vragenlijst (Bijlage 1) is afgeleid van de operationalisatie (Bijlage 2), die is gebaseerd op het
theoretisch kader en de observaties .
De respondenten zijn geselecteerd op representativiteit als het gaat om soort partijen, uit
verschillende netwerken en verschillende wijken. Zo is er een onderscheid te maken tussen
partijen die cultuur produceren of een meer organiserende rol hebben met betrekking op
cultuur. Zodoende hebben er 17 interviews plaatsgevonden.
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Tabel 6 Overzicht respondenten

Insteek partij

Datum

Organisatie

Wijk

Afkorting

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Niet producerend
Beide
Producerend
Producerend
Producerend
Beide
Producerend
Niet producerend
Producerend
Producerend
Niet producerend
Producerend
Niet producerend

12 april 2013
12 april 2013
15 april 2013
15 april 2013
17 april 2013
17 april 2013
18 april 2013
18 april 2013
18 april 2013
22 april 2013
23 april 2013
24 april 2013
25 april 2013

West
Leidsche Rijn
Noord
Zuid
Zuid-West
Zuid-West
Zuid
West
Utrecht breed
Utrecht breed
Zuid
Zuid
Utrecht breed

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13

14
15
16
17

Producerend
Beide
Beide
Niet producerend

25 april 2013
29 april 2013
2 mei 2013
6 mei 2013

Wijkbureau West
Cultuur 19
HIK-ontwerpers
Lumineus Lunetten
Expodium
Cultuurhuis Kanaleneiland
Rotslab
Projectleider
Fort van de Verbeelding
Zest
Wijkbureau Zuid
X11
Culturele zaken Gemeente
Utrecht
Metaal Kathedraal
Zimihc
ZZP’er
Cultuur in Oost

Leidsche Rijn
Utrecht breed
Utrecht breed
Oost

R14
R15
R16
R17

Ieder interview is verwerkt in een verslag waar de kernconcepten, de richtlijnen hebben
gevormd. De analyse die doorlopen is bestaat uit het creëren van een codeboom (Bijlage 3)
vanuit de operationalisatie (Bijlage 2) in combinatie met de data. Vervolgens heeft er een
codering plaatsgevonden, waarna opzoek is gegaan naar patronen. In de laatste fase zijn
ook de data van de observaties en focusgroepen meegenomen.
Focusgroepen
De focusgroep heeft het laatste onderdeel van het empirisch onderzoek gevormd. De
observaties en interviews vormden de input hiervoor. In dit onderdeel komt het leermoment
naar boven vanuit de PM&E methode, als het gaat om het aanzetten tot nadenken over de
toekomst van de netwerken rondom het Wijkenweekend.
De focusgroep is het punt waar de onderzoeker voor een moment onderdeel is geworden
van

het

netwerkmanagement,

door

de

interventie

die

plaatsvindt

in

de

netwerkbijeenkomsten. Belangrijk is dat dit onderdeel, de focusgroepen, niet volledig los is
komen te staan van stichting Vrede van Utrecht, aangezien de Vrede de coördinatie van de
netwerken op zich heeft genomen.
In de focusgroep is plek gecreëerd voor ‘Communities of practice and knowledge’. Dit is de
plaats waar ervaringen, verhalen en kennis zijn gedeeld. Het streven was dat er kennis wordt
verzameld voor de evaluatie van het netwerk, men een belang deelt, actief een bijdrage
levert aan de discussie en elkaar helpt. Zodoende komen de principes van ‘Most Significant
Change’ (MSC) en ‘learning histories’ naar voren.
De focusgroep heeft twee keer plaatsgevonden, in een Wijktafel (FGWTW) en Stedelijk
(FGSN) netwerkbijeenkomst. Door de tijdsbeperking is gewerkt met een stelling, waarop rode,
groene en blauwe kaarten ingevuld konden worden door de aanwezigen met hoe zij de
toekomst van het netwerk zien. Er is richting gegeven door een aantal thema’s te noemen
die veelvuldig voorkwamen gedurende de interviews. Vervolgens is een discussie op gang
gebracht waar er uitwisseling was tussen de partijen.
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De besproken methoden samen met de stappen van de PM&E methode vormen de fasering
van het onderzoek, waarbij de focusgroepen de laatste fase is in het geheel van methoden
om de onderzoeksvraag te beantwoorden.
3.5 Dataverwerking
Nadat de input is verkregen via de observaties, interviews en focusgroepen zijn er
observatieverslagen, interviewtranscripten en focusgroepverslagen geproduceerd. De
observatieverslagen zijn gecheckt aan de hand van de notulen, de teruggekregen kaarten
zijn de check geweest voor de focusgroepverslagen en de transcripten hebben een
membercheck doorlopen.
Vervolgens is de data gecodeerd. De eerste stap in het coderingsproces was het open
coderen (Boeije, 2010:94). De data werd gelabeld, de codes die aan de onderdelen van het
interview worden gehangen, zijn zo dicht mogelijk gebleven bij de inhoud van het transcript.
Een belangrijke richtlijn was daarbij de topiclijst. Met het gevolg dat er automatisch een
koppeling met de theorie plaatsvond, aangezien de topiclijst de meest concrete vorm is van
de operationalisatie (Bijlage 2). Het resultaat van deze eerste coderingsronde is de
codeboom (Bijlage 3). De volgende stap die genomen is, is het axiaal coderen (Boeije,
2010:101). Hier is uitgezocht wat de belangrijke en wat de minder belangrijke elementen van
het onderzoek zijn. De eerste stap in het vinden van patronen en verbanden tussen de data.
De laatste stap die genomen is in het analyse proces is het selectief coderen, wat tot
resultaat had om productieve definitieve bevindingen te hebben. Er is gestreefd een hoofd
categorie te verkrijgen. Dit streven is behaald door de focus te leggen op welke thema’s
vaak voorkwamen en die te relateren, de hoofdboodschap van de respondenten vast te
leggen en als laatste het wat en waarom te onderscheiden. Oftewel de analyse was gericht
op vinden van patronen en relaties.
3.6 Betrouwbaarheid & Validiteit
De strategie van de casestudy brengt met zich mee dat het onderzoek eerder de diepte,
dan de breedte opzoekt. Dit vraagt om versterkte aandacht voor de betrouwbaarheid en
validiteit. Met het gevolg, de toepassing van triangulatie; ieder theoretisch kernconcept via
meerdere methoden empirisch geanalyseerd;
Tabel 7 Triangulatie

Netwerken
Netwerkmanagement
Duurzaamheid

Observaties
X
X

Interviews
X
X
X

Focusgroepen
x
x
X

De aanwezigheid van triangulatie is naast de respondentenselectie hetgeen wat een
belangrijke rol speelt in de betrouwbaarheid & validiteit van het onderzoek. Zodoende is er
gekozen om een respondentenselectie te maken aan de hand van verspreiding over de
stad, in de vorm van de wijken. Daarnaast is er bewust geselecteerd op de soort
respondenten, als het gaat om respondenten afkomstig van organisaties die alleen
producerende en organisaties die een organisatierol hebben in de cultuursector of vanuit
een gemeente afdeling betrokken zijn.
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Dit onderzoek kent verschillende onderzoeksmethoden, niet iedere onderzoeksmethode
heeft dezelfde consequenties voor de betrouwbaarheid & validiteit. Om de overzichtelijkheid
te maken, is het volgende schema tot stand gekomen;
Tabel 8 Overzicht betrouwbaarheid & validiteit

Betrouwbaarheid Casestudy
Actieonderzoek

Niet waardevrij &
objectief, maar sociaal
geconstrueerd.

Observatie

Door participatief
observeren en
onontkoombare
selectiviteit, is
objectiviteit lastig.
Strikt meten niet
mogelijk, belangrijk om
navolgbare analyses en
aannemelijke conclusies
te maken

Interviews

+
Triangulatie + meerdere
meetmomenten
Inzetten verschillende
kwalitatieve
onderzoekstechnieken:
triangulatie

Observatieschema vergroot
betrouwbaarheid door de
mogelijkheid van herhaling.

Door een representatieve
selectie, gebruik van
computerprogramma en
aandacht geven aan
onverwachte en afwijkende
uitkomsten om zo te meten
wat er voor het onderzoek
gemeten zal worden.

Validiteit Één case beperkt de
externe validiteit
Spanning tussen interne
en externe validiteit.
Intern valide
actieonderzoek,
ondermijnd mate
externe validiteit.
De hoeveelheid
observaties kunnen
negatieve invloed
hebben op de validiteit
Beperkingen tijd en
mankracht beperken
aantal interviews en
daardoor externe
validiteit.

+
Diepgang van één case,
versterkt interne validiteit
Interne validiteit wordt
versterkt door de diepgang
van het onderzoek en
daarnaast de terugkoppeling
van interpretaties van de
onderzochten
Interobservatiebetrouwbaarheid versterkt
mogelijkheid trekken causaal
verband en de
generaliseerbaarheid.
Door koppeling tussen theorie
en vragenlijst te maken wordt
de externe validiteit versterkt,
daarnaast door diepgang is
er sprake van een sterke
validiteit

De betekenis van de betrouwbaarheid en validiteit beschreven in bovenstaande tabel,
hebben gevolgen voor de generaliseerbaarheid van het onderzoek. Deze is door het
specifieke domein beperkt, maar de triangulatie, de verschillende en het aantal
respondenten minimaliseert dit. Een ander risico dat een casestudy met zich mee brengt is
dat de onderzoeker door het diepgaande onderzoek betrokken raakt bij het onderwerp,
organisatie en personen. Daardoor wordt de kans op subjectiviteit vergroot. In dit geval ben
ik als onderzoeker ook stagiaire, waardoor de betrokkenheid bij de organisatie en de mensen
logischerwijs vergroot is wordt doordat ik vier dagen op het kantoor van de Vrede per week
gedurende de periode van onderzoek doorbracht. Dit vergt van mij om extra scherp te zijn
om een onderscheid te maken tussen mij als persoon en als onderzoeker bij het verwerken
van de resultaten en hier in zoverre dat mogelijk is een strikte scheiding in te maken.
3.7 Rol onderzoeker
De rol van de onderzoeker is in dit onderzoek prominenter aanwezig dan in een
standaardonderzoek. In dit onderzoek neem ik, als onderzoeker, een klein deel van het
netwerkmanagement op me. Dit betekent niet dat ik me bezig houd met de
werkzaamheden van het Wijkenteam. Wel dat ik een interventie heb uitgevoerd, om het
doel van het onderzoek, de partijen in het netwerk aan het denken te zetten, te behalen.
Het willen leveren van een bijdrage aan de ‘oplossing’ voor een concreet maatschappelijk
vraagstuk is passend bij de rol van onderzoeker van een casestudy. Zodoende heb ik als
onderzoeker een begeleidende faciliterende rol in het proces van evaluatie. Als onderzoeker
heb ik verder geen belang, anders dan een goed verloop van het proces. Om het
evaluatieproces succesvol te laten zijn, is het managen van de interacties tussen
stakeholders de voornaamste sleutel tot succes (Gaventa & Blauert, 2000:1).
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Dit is het punt in het onderzoeksrapport waar alle kaders en verantwoordingen geschetst zijn.
Er is uiteengezet en beargumenteerd wat er onderzocht is, op welke wijze dat plaats heeft
gevonden en binnen welke kaders van de theorie het onderzoek verricht is. Zodoende wordt
de overgang vanaf het volgende hoofdstuk van de boeken, teksten en theorieën, naar de
empirie gemaakt.
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4. Resultaten
De resultaten zijn weergeven per wijk, waarbij de wijken Oost, West, Zuid-West, Zuid en
Leidsche Rijn geanalyseerd worden. Naast deze vijf cases, wordt er nog een zesde case
geanalyseerd, Utrecht breed genoemd. Dit zijn alle partijen die niet gebonden zijn aan een
wijk of actief zijn in geheel Utrecht. Er is gekozen om gebruik te maken van een
resultatenanalyse per wijk, doordat gedurende het onderzoek naar voren kwam dat de wijk
van invloed is op het netwerk. Factoren die daarin een rol spelen zijn demografie, leeftijd van
de wijk en de cultuurpopulatie.
4.1 Oost
Context
Wijk Oost bestaat uit een aantal buurten, waaronder Oudwijk, Wilhelminapark, Rijnsweerd,
maar ook de Uithof. Wijk Oost beslaat zodoende een groot oppervlak (Gemeente Utrecht,
2011). Het gemiddeld rapportcijfer dat bewoners hun wijk toekennen ligt boven gemiddeld,
net als het sociaal-economisch niveau (Gemeente Utrecht, 2011). Door Respondent 17 wordt
aangegeven dat in Oost veel kunstenaars wonen en daarnaast veel bewoners zijn die in hun
vrije tijd actief zijn met kunst en cultuur.
Cultureel netwerk in Oost: de ontwikkeling
Het netwerk is in de ogen van Respondent 17 meer ontwikkeld in Oost, door middel van
uitbreiding en verscheidenheid aan partijen. In Oost hebben de activiteiten rondom het
wijkenweekend verschillende partijen bij elkaar ‘aan tafel gebracht’, waar het om ‘heel
verschillende partijen’ gaat (R17).
Als reden waarom de partijen deel namen aan een netwerk en zodoende het netwerk in
Oost vorm kreeg, werd veroorzaakt doordat ‘mensen heel graag op de hoogte willen zijn’.
‘Het is heel leuk want je leert je wijk ook echt wel kennen natuurlijk’ (R17). Vooral tijdens de
eerste Wijktafel werd deze ‘nieuwsgierigheid’ duidelijk door de grote hoeveelheid
aanwezigen. In Oost blijkt een beter beeld ontwikkelen van het cultureel veld een belangrijke
incentive om deel te nemen aan het netwerk. Vervolgens zag de coördinator van het
netwerk in Oost mogelijkheden om samenwerkingen in gang te zetten. Zij startte deze
dynamiek door ‘het delen van projecten en ideeën is in die zin ook wel heel waardevol en
mensen de gelegenheid geven om daar bij elkaar aan te sluiten en elkaar daar te helpen
daarin’ (R17).
Het stedelijke en wijknetwerk ‘heeft een beetje dezelfde functie, alleen merk ik dat iedereen
met het wijkenweekend vooral met zijn eigen ding bezig is’(R17). Het wijknetwerk wordt dan
interessanter bevonden in Oost, de partijen zijn meer op hun buurt gericht dan op de stad.
Het stedelijk netwerk lijkt daarmee te ver af te staan van de focus van de partijen in Oost,
deze ligt op de wijk.
Netwerkmanagement
Netwerkmanagement heeft vorm gekregen via de projectleider in Oost, de cultuurmakelaar
op dat moment, die aangesteld werd vanuit de Vrede. In haar rol als cultuurmaker, was er
eerder contact geweest met de Vrede in 2010. Op dat moment ‘was het onduidelijk wat ze
deden, de Vrede was erg op zoek hoe invulling te geven aan dat Wijkenweekend en ze
vroegen om veel input, maar voor niemand was het echt heel duidelijk waar ze naar toe
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wilden en misschien was het voor hen zelf ook niet helemaal duidelijk’ (R17). Later, toen het
Wijkenweekend vaste vorm kreeg, werd steeds duidelijker waar de Vrede naar opzoek was
(R15,R17). Op dat moment werd de verwachting helder en kreeg de Vrede een ‘regierol’
(R15). Naast deze regierol vormde de Vrede ook een samenwerkingspartners, ondersteuner,
stimulans en verbinder (R15, R17). ‘Waar mogelijk hebben zij ook wel mensen met elkaar in
contact gebracht’(R17). ‘Ze hebben de tafelgesprekken georganiseerd en zodoende
dialoog op gang gebracht’ (R15). Hieruit is af te leiden dat de Vrede verschillende rollen
heeft aangenomen om een netwerk te ondersteunen in het ontwikkelen ervan om
zodoende het Wijkenweekend in Oost te kunnen realiseren.
Duurzaamheid:
Voordeel
De reden dat partijen deelnamen aan het netwerk was de interesse in andere partijen. Deze
incentive, kan doorgezet worden, want de respondenten zien de waarde in van het netwerk,
‘Het is belangrijk dat hetgeen wat nu is opgebouwd in stand blijft op de één of andere
manier. Het netwerk is er, dus je moet ervoor zorgen met elkaar dat je het even vasthoudt en
rond de tafel te gaan zitten om activiteiten te organiseren’(R15). Dit statement laat de
overtuiging zien van het voordeel van het netwerk, wat ingevuld wordt door ‘wanneer eerst
ieder op zijn eigen eilandje worstelt om zichzelf op de kaart te houden’, kun je dat beter
gezamenlijk blijven doen’ (R15). Deze visie op het netwerk wordt aangevuld door ‘ieder kan
zijn eigen kwaliteit inzetten en dan heb je het samen zo voor elkaar, want wanneer je het in je
eentje gaat doen, dan kost het veel meer tijd en energie’(R17). De waarde van een netwerk
aanpak wordt gezien in Oost in het voordeel dat samenwerken opbrengt tegenover een
individuele aanpak.
Stabiele relaties & spanningen
De Wijktafels in Oost kennen nog geen stabiliteit in de groep, ‘maar misschien is drie keer ook
wel wat kort’ (R17). Echter, valt na het Wijkenweekend de coördinator van Oost weg, dit zal
invloed hebben op de stabiliteit van de relaties. Belangrijk, zo wordt gesteld is ‘anderen
eigenaar te maken van je eigen dingen’ (R15). Of deze ontwikkeling al heeft
plaatsgevonden om het gemis van de coördinatie op te vangen, daar heeft Respondent 15
geen ‘panklaar’ antwoord op. Het eigenaarschap, hangt samen met het draagvlak vanuit
het netwerk, maar ook vanuit de wijk (R17). Vanuit het netwerk is er hoop, ‘er zijn altijd types
die alles trekken en die dat ook goed kunnen’ (R17).
Stabiliteit in het netwerk ontbreekt nog en de coördinatie gaat wegvallen, al wordt er wel
verwacht dat dit nog ontwikkeld kan worden. Om meer stabiliteit in te brengen in de relaties
en die ook te verbeteren, vindt Respondent 15 het belangrijk dat juist de menselijke inzet en
gebouwen gekapitaliseerd werd in de samenwerking (R15). Het idee hierachter is, dat men
zich dan meer verbind door middel van de inzet van meer waardevolle middelen.
Vanuit de politiek, verwacht Respondent 15 niet veel, waar Respondent 15 op doelt, is de
dynamiek van een terugtrekkende overheid. Budgetmatig gezien is cultuur in de wijk ‘een
schijntje in vergelijking met de professionele kunsten en makkelijk om een streep door te
zetten’. Daarnaast worden ook de ‘wijkactiegelden’ afgeschaft, een budget dat in het
verleden werd aangedaan bij culturele projecten in de wijk (R15). Een somber vooruitzicht
dat geschetst wordt door Respondent 15 over de toekomst van cultuur in wijken.
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Analyse duurzaamheid in Oost
Tijdens de laatste wijktafel voor het Wijkenweekend is er geanalyseerd onder aanwezigen in
hoeverre partijen het netwerk door willen zetten. Hierop kwam een positieve reactie van een
ruime meerderheid (R17). Wel is het van belang dat iemand de coördinatie overneemt van
de huidige projectleider, ‘je merkt heel erg, je moet het echt onderhouden, je kan het nu niet
meer laten gaan, dan is het eigenlijk verloren’(R17). Respondent 15 versterkt dit, met zijn visie
om een netwerk

‘levend’ te houden is er ‘activiteit’ nodig. ‘Oftewel, activiteit is erg

belangrijk in Oost, een doel kan helpen daarbij richting te geven.
Incidenteel naar structureel
Ondanks dat men inziet dat er voordelen zitten aan netwerken, heeft dit nog geen direct
gevolg voor structurele doorzetting. Zo wordt het wegvallen van coördinatie omschreven als
een factor die de kans op voortzetting van het netwerk vermindert. Ook nut in de vorm van
een doel blijkt een randvoorwaarden te zijn; ‘als er alleen vergaderd wordt, is het netwerk zo
afgelopen’ (R17). Een succesvol weekend kan bijdragen aan het opnieuw plannen van een
wijkenweekend, zo’n ‘stip aan de horizon’ kan ervoor zorgen dat men actief blijft (R15, R17).
Oftewel in Oost staat men positief tegenover het doorzetten van het netwerk, wat versterkt
kan worden door een succesvol Wijkenweekend.
Relatie netwerkmanagement en duurzaamheid
De verbindende werking tussen partijen en het aantrekken van verscheidende partijen heeft
in Oost geresulteerd in een verdieping en uitbreiding van het netwerk. Daarnaast heeft het
bijgedragen aan het inzicht wat een netwerk kan opleveren voor partijen.
Conclusie
In Oost heeft er volgens de Respondenten (15, 17), een ontwikkeling plaatsgevonden van het
netwerk in Oost. Partijen zijn beter op de hoogte van wat anderen partijen doen en kennen
elkaar beter. De basis van een samenwerking is gelegd. De Vrede heeft via de projectleider
gekeken waar de mogelijkheden van samenwerken zijn en is daarmee aan de slag gegaan.
Na het Wijkenweekend valt het doel en de coördinatie weg, wat als nadelig wordt gezien
voor de doorzetten. Daarnaast ervaart men activiteit als belangrijke factor. De verwachting is
dat er altijd partijen zijn in het netwerk die het belang van netwerken inzien en dit netwerk
verder uit willen bouwen.
Tabel 9 Overzicht Oost

Netwerk

Netwerkmanagement

Duurzaamheid

Relatie

Op de

Onduidelijke start

Interesse in anderen

Verdieping & uitbreiding

hoogte van

netwerk

elkaar
Uitwisselen

Regierol, verbinder

Stabiliteit ontbreekt

informatie

Inzicht in voordeel
netwerk

Organiseren wijktafels,

Coördinatie en doel

aanstellen projectleider

nodig
Doorzetten, vereist
eigenaarschap partijen
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4.2 West
Context
West wordt gezien door de respondenten als een wijk met grote kunstenaarspopulatie
(R1,R8). Het is een wijk met actieve bewoners, dit ligt boven het gemiddelde in Utrecht. Het
sociaal-economisch niveau van West ligt ook boven het gemiddelde van Utrecht. Een
minpunt is de veiligheid, deze scoort onder het gemiddelde, ondanks dit is men over het
algemeen bovengemiddeld tevreden over West(Gemeente Utrecht, 2011).
Cultureel netwerk in West: los-vast relatie
In West had men voor de komst van de Vrede al interesse in een samenwerking, ‘maar om
daadwerkelijk tot actie over te gaan, kwam er niets van of kleinschaliger’ (R1, FGWTW). Op
een gegeven moment kwam het idee om bij de Vrede aan te sluiten. Zodoende was er al
sprake van een netwerk in West op het vlak van het op de hoogte zijn van elkaar, toch heeft
er een ontwikkeling plaatsgevonden; ‘partijen weten elkaar beter te vinden, en kennen
elkaars voornaam’ (OWT2, R8). Deelnemen aan het Wijkenprogramma heeft ervoor gezorgd
dat men gezamenlijk een project ging opzetten. Voorheen was er meer sprake van een losvast relatie, waar wel de behoefte werd gevoeld ‘iets’ te organiseren, maar het nooit tot dit
punt kwam (R1, R8). De respondenten (1, 8) geven aan dat de oorzaak hiervan ligt in de
‘eigenzinnigheid’ van de partijen, waarbij ‘het niet de meest actieve clubs zijn, ze gaan heel
erg voor hun eigen ding’ (R1, R8). Dit is te zien in de vasthoudendheid aan eigen waardes,
waaruit zij werken, deze zijn niet aanpasbaar aan anderen, dit fenomeen hangt samen met
de legitimiteit van partijen, hetgeen waar partijen zuinig mee omgaan. Uiteindelijk heeft de
interesse in de Vrede en het vooruitzicht op subsidie toch tot deelname aangezet (R8). Ook
hecht men veel waarde aan het ‘elkaar op de hoogte houden’ (OWT2). Deze behoefte is
terug te zien in de interactie tussen de partijen bij de netwerkbijeenkomsten. Het uitwisselen
van informatie, kennis in de vorm van verhalen, tips, adviezen en vragen, zijn de
voornaamste vormen van interactie in West (OWTW). Ondanks ‘de hobbels die genomen zijn
in West’, ziet de coördinator van het netwerk in West dat de persoonlijke contacten en
verbindingen ontstaan en versterken, waar zij als voorbeeld noemt dat een kunstenaar een
atelier is gaan huren bij een andere partij in West (R8).
Ondanks deze ontwikkeling is er twijfel over het bestaan van een netwerk in West, ‘er is alleen
sprake

van

een

samenkomst

om

een

gezamenlijk

doel

te

bewerkstelligen,

het

Wijkenweekend. Oftewel alleen het doel verbindt de partijen op dit moment samen met een
verbinder’ (R1).
Netwerkmanagement
Het proces is gestart vanuit de Vrede, waar de Vrede een programma heeft ontwikkeld
vanuit ‘losse flodders, waar de Vrede de mogelijkheden zag om afzonderlijke dingen te
koppelen. Zij hadden de durf, de tijd om opnieuw erover praten en organiseerde de boel,
dat is wat maakt dat er aan het einde een gemeenschappelijk product is (R1). Naast het
ontwikkelen van een gezamenlijk doel, het Wijkenweekend, heeft de Vrede niet alleen een
verbindende rol gespeeld, ook heeft zij ‘het licht erop laten schijnen’. Hiermee wordt
bedoeld dat er publiciteit is verkregen, waarbij door artikelen, krant en nieuws een ‘podium
geboden’ is aan de partijen (R1). Zodoende wordt het verbindende programma en de
promotie in West als twee belangrijke bijdragen gezien van de Vrede. Kritisch is men in West
op het financiële aspect, de Vrede had het imago van geld, wat niet waargemaakt is (R1,
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R8). Toch is er uiteindelijk een grote begroting gerealiseerd vanuit de Vrede en het
Wijkbureau (R8).
Na het opgang brengen van het proces is er via de Vrede is in West een projectleider
aangesteld. Zij organiseert de Wijktafels, faciliteert, coördineert, ‘behoud de lieve vrede
tussen partijen’ en verbindt (R1, R8, OWT2). Zij heeft zichzelf gepositioneerd tussen de
partners, waardoor een informele band met de partijen is ontwikkeld (R8). Gedurende de
betrokkenheid van de projectleider, heeft coördinatie bijgedragen aan het ontwikkelen en
versterken van het netwerk door structuur, duidelijkheid en continuïteit in te brengen (R8).
Belangrijks is daarbij helderheid over de tijdsduur, maar ook het nut van de bijeenkomst.
Oftewel in West heeft een projectleider vanuit de Vrede opgetreden als een verbinder en
coördinator, waar de Vrede een programma heeft ontwikkeld, financieel ondersteund heeft
en publiciteit heeft gegeven. Kritiek dat geleverd wordt op de Vrede is het imago van veel
geld. Opvallend is dat ondanks de projectleider vanuit de Vrede is aangesteld, zij door de
partijen niet als onderdeel van de Vrede lijkt gezien te worden (OWT2).
Duurzaamheid: ‘Als kikkers in een kruiwagen’
Voordeel
Het voordeel van het netwerk wordt door West ingevuld als het elkaar ‘helpen, ondersteunen
en de mogelijkheid op samenwerkingen’ (R1, OWT2). Daarnaast zijn de partijen in West erg
waarde gedreven, ze hebben tot doel de ‘wereld te verbeteren’, waarbij men samen meer
kan bereiken dan alleen (R1).
Stabiele relaties & spanningen
De los-vast verhoudingen zijn terug te zien in de ontwikkeling van stabiele relaties in West. De
relaties zijn vooral gericht op het uitwisselen van informatie en kennis, waar iedereen ‘vooral
zijn eigen ding doet’ (R8). Met het gevolg, dat er een ‘een hoop langs elkaar
gecommuniceerd wordt’ (FGW). Of het ontwikkelen van stabiele relaties ‘überhaupt mogelijk
is’, is de vraag, zo stelt Respondent 1, ‘het zijn net kikkers in een kruiwagen’. ‘Je moet ze erin
zien te houden, want ze springen alle kanten op. Het is een grappig gezicht maar ook een
vreselijk gesodemieter’ (R1). Deze dynamiek houdt verband met belangen, prioriteiten en
doelstellingen, ‘De kunstenaars moeten het vooral zelf willen, zij moeten er zelf op
aanspreekbaar zijn’ (R1). Echter blijkt de ‘eigenzinnigheid’ van de partijen, dit lastig
voorspelbaar te maken. Het netwerk in West is zodoende niet geheel spanningsvrij. Ook nu
het tot een succesvolle samenwerking heeft geleid betekent niet dat het proces altijd even
soepel is verlopen, ‘er is ook een deel gillend uitgelopen’ (R1).
Analyse duurzaamheid in West
Er heeft een bepaalde mate van ontwikkeling plaatsgevonden in West, Respondent 8 ziet
‘kleine

dingetjes

van

uitwisseling’

plaatsvinden

tussen

de

partijen.

Echter

is

een

‘bevredigende antwoord’ als het om duurzaamheid van het netwerk gaat, niet mogelijk.
Respondent 1 ziet niet in hoe het netwerk structureel kan worden in het geval van ‘dit
kunstvolk’(R1). Opvallend is dat wanneer het netwerk en de voorzieningen aanwezig zijn,
men er wel gebruik van maakt, alleen ‘pikken ze het niet zelf op, ondanks dat de behoefte er
wel is’ (R8, FGW). ‘Iedereen is dan ook er gefocust op zijn eigen ding’ (R8). Zodoende lijkt van
eigenaarschap geen sprake te zijn. Een stip aan de horizon in de vorm van 2018, wordt als
een gemis ervaren. ‘In zoverre wordt het ook als een zorg gezien hoe het verder moet nu de
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Vrede straks stopt’ (R1). Hieruit blijkt dat de voortzetting van het netwerk afhankelijk is van
een doel. Oftewel, sprake van duurzaamheid is niet het geval, volgens de respondenten zal
er een andere mindset bij de partijen ontwikkeld om hiertoe te komen. Echter zijn de partijen
wel enthousiast, maar wordt verwacht dat zij het niet zelf oppakken.
Incidenteel naar structureel
In West is de mening sterk aanwezig dat, om het netwerk door te zetten, het van belang is
dat de aanzet van het netwerk van binnenuit moet komen. West maakt duidelijk dat het
doel en de trekker uit het netwerk zelf afkomstig moet zijn (FGW). Aan de andere kant iwordt
aangegeven dat een belangeloze coördinator goed en nodig is om verschillende ideeën te
koppelen en een financieringsplan op te zetten, naar voorbeeld van de huidige projectleider
(OWT2). De projectleider deelt deze mening, zij heeft gemerkt dat de partijen structuur,
duidelijkheid, een coördinator en een doel nodig hebben (R8). Het doel, komt vaker terug bij
verschillende respondenten in West (R1, R8, FGW). Of dit nu een jaarlijks weekend is, een
duidelijke vraag per avond of een thema-avond is, belangrijk daarbij is een verbindend,
gemeenschappelijk doel. Aantrekkelijk zou een initiatief puur voor West zijn, net als het blijven
uitwisselen van informatie, kennis en ideeën die tot samenwerkingen kunnen leiden (FGW).
Relatie netwerkmanagement en duurzaamheid
In West is duidelijk geworden aan de hand van de interviews, observatie en focusgroep dat
het Wijkenweekend een verbindende werking heeft gehad. De coördinatie van de
projectleider heeft een belangrijke rol gespeeld, net als het ontwikkelen van een
programma, promotie en de financiering door de Vrede. Echter, dit is geen garantie voor de
toekomst. Vanuit de basiswaarde van de verschillende partijen, is er een grote mate van
overeenstemming, het ‘verbeteren van de wereld’ (R1). Echter de invulling van deze
waarden is zo gekoppeld aan hun identiteit van een partij en zodoende ook hun legitimiteit
dat om tot consensus te komen, het een onmogelijke opgave is. Echter zal een doel en
mogelijkheid op financiering partijen wel kunnen toe zetten om zich in een netwerk te
begeven. Dat is het moment dat netwerkmanagement een belangrijke rol speelt om
regelmaat, structuur en coördinatie te scheppen en zodoende spanningen die in West zich
kunnen ontwikkelen te temperen. Zo wordt nogmaals benadrukt in de wijk, dat kunstenaars
‘eigenwijs zijen en ze hun eigen weg zoeken’ (R8). Dit maakt het lastig de partijen naar een
netwerk toe te sturen.
PM&E
Zoals in het hoofdstuk ‘Van theorie naar empirie’ wordt beschreven is er bij de PM&E
methode onder andere tijdens Wijktafel West de aanwezigen een vraag gesteld over de
toekomst van het netwerk. Daarbij werd een positieve of negatieve reactie gevraagd. Twee
derde van de aanwezigen vulde een groen kaart in, zij zetten het netwerk graag door. Met
de voornaamste reden om elkaar op de hoogte te houden en elkaar te versterken. Wel werd
door verschillende aanwezigen gesteld, dat coördinatie en een doel nodig zijn, waarbij een
wisselende vorm van bijeenkomsten een leuke uitdaging vormen. Echter werd op andere
kaarten, waaronder ook rode kaarten, gesteld, dat er gestopt moet worden met coördinatie
van buitenaf. In de korte discussie na afloop, bleken de meningen erg uiteen te lopen,
waarbij geen meerderheid was voor coördinatie uit het netwerk of van buitenaf.

48

Conclusie
In West is er sprake van een sceptische houding als er gesproken wordt over de
duurzaamheid van het netwerk. Ondanks dat er over het algemeen positief wordt
gereageerd op hoe het netwerk tot nu toe ontwikkeld is en wat er gezamenlijk tot stand is
gebracht. Men vraagt zich af in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van een netwerk,
aangezien men veel ruimte heeft voor eigen input en er vooral uitwisseling van kennis en
informatie zichtbaar is. Om toch hetgeen dat nu tot stand is gekomen voort te zetten, lijkt
een doel, tcoördinatie, structuur en continuïteit van belang. De identiteit van partijen vormt
een remmer om tot samenwerking te komen, de partijen werken vanuit een waarde geladen
perspectief, die de partijen niet graag loslaten, ook niet in het geval van een samenwerking.
Tabel 10 Overzicht West

Netwerk

Netwerkmanagement

Duurzaamheid

Relatie

Op de hoogte zijn

Verbindend programma

Op de hoogte zijn & elkaar

Ontwikkeling

ontwikkelen, publiciteit,

versterken

verbinding

‘Kikkers in een kruiwagen’

Coördinatie

financiering
Uitwisselen kennis,

Imago geld

informatie,

voorkomt spanningen

ervaring
Eigenzinnig
Los-vast

Projectleider

Meer uitwisseling
Een doel, trekker, structuur
en continuïteit

Veel ruimte eigen

Geen antwoord mogelijk bij

input

aanwezigheid
duurzaamheid
Basis consensus: waarde
geladen

4.3 Zuid-West
Context
Zuid-West is een wijk in ontwikkeling, sociaal-economisch gezien zijn er gemiddeld meer
huishoudens in de bijstand en is er gemiddeld gezien meer overlast van jongeren en
woninginbraak. Een opvallend gegeven in Zuid-West is de grote hoeveelheid jongeren (12-17
jarigen), in vergelijking met de andere wijken in Utrecht (Gemeente Utrecht, 2011). De
samenkomst van de grote groep jongeren en de ontwikkeling van de wijk, zorgt voor veel
vrijheid en mogelijkheden, stelt Respondent 6.
Cultureel netwerk in Zuid-West: Vinden van gedeelde doelstellingen
Het netwerk in Zuid-West heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Zo wordt gesteld dat ‘naar
aanloop van de activiteiten die organiseerd worden, er veel contacten zijn gelegd en kent
iedereen elkaar nu’ (R6). Partijen in het netwerk zijn op de hoogte van elkaar, zodoende
hebben zij een beter beeld van het culturele veld binnen hun wijk.
Het netwerk komt in bijeenkomsten bij elkaar waar naar een doel wordt toegewerkt, een
festival in het Wijkenweekend. Dit doel draagt bij aan het belang en nut van het netwerk (R5,
R6). Het feit dat twee festivals worden samengevoegd, zorgt voor extra toeloop aan partijen
in het netwerk (R6).
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Er wordt positief gesproken over het netwerk; ’dit netwerk werkt doordat iedereen graag wil
samenwerken, een combinatie van geven en nemen, flexibele belangen en het vertrouwen
in elkaar om ook over eigen doelstellingen heen te stappen’ (R6). In de bijeenkomsten komt
dit terug, doordat er een uitwisseling is te zien van ideeën, plannen, vraag en aanbod en
afstemming (OWT1).
Daartegenover deelt Respondent 5 zijn ervaring waar het lastig is om samen te werken,
doordat ‘er grote verschillen tussen de doelstellingen zijn’(OWT1). In Zuid-West is er namelijk
een grote variaties aan deelnemende partijen in het netwerk te vinden, zo bestaat het
netwerk bijvoorbeeld uit een Bibliotheek, Kinderboerderij, culturele cluster Eiland 8 en
Expodium. Daarnaast hebben veel partijen ‘hun handen vol met de dingen die zij doen’ (R5).
Iedereen heeft te maken met een beperkt budget, zodoende ook een beperkte
handelingsruimte. Echter, lijkt het festival wel te werken. Opvallend is dat het programma van
het festival veel ruimte heeft voor iedere deelnemende organisatie om zelf een onderdeel in
te richten in de vorm van een eigen tent op het festivalterrein (OWT1).
Netwerkmanagement
De Vrede heeft in haar rol van netwerkmanager verschillende vormen aangenomen, als
financiële supporter, ondersteuner, coproducerende rol en als coördinator die de Wijktafels
in Zuid-West heeft opgepakt (R5, R6). Dit is overgenomen door Jongeren cultuurhuis
Kanaleneiland, deze samenwerking heeft zich ontwikkeld nadat er een aantal jaar terug
raakvlakken in doelstellingen werden gevonden tussen de Vrede en het Cultuurhuis (R6). Ook
Respondent 5 geeft aan dat gedeelde doelstellingen de reden waren om aan te sluiten bij
de Vrede (R5). Vervolgens heeft de Wijktafel zich verder ontwikkeld door andere partijen te
betrekken (R6).
Duurzaamheid: verbindende kracht door programmering
Voordeel
De verbindende kracht van het netwerk zit in de programmering van het Wijkenweekend.
Ondanks dat er één project staat, kan ieder een eigen onderdeel verzorgen. Dit is de reden
dat de uitwisseling van informatie en kennis en zodoende op de hoogte blijven van elkaars
ontwikkelen als belangrijk wordt gezien (R5, R6, OWZW). De bijeenkomsten geven vorm aan
die uitwisseling van informatie en dit wordt aangegeven als het voordeel van het netwerk.
Stabiele relaties & spanningen
Op dit moment is er sprake van een ‘concrete link, waar duidelijke motivatie aanwezig is in
de vorm van het organiseren van het evenement (R6). De verwachting in Zuid-West is, dat de
stabiliteit van relaties in verband staat met een gezamenlijk doel. Naar aanloop van het
festival toe is de interactie intensief tussen de partijen, in zoverre dat er gesproken wordt over
‘het creëren van een familie’ (R6). Wanneer dit doel wegvalt, zal dat veranderen, de ‘relaties
zullen verwateren’ (R6). Wel werd er gesproken tijdens de Wijktafel over volgende
evenementen in de zomervakantie.
Een tegenstellingen wordt uiteengezet door Respondent 5 op het gebied van samenwerken;
‘Een dubbel gegeven want door het in elkaar zakken van het subsidiebestel is er meer
nadruk komen te liggen op het ontwikkelen van een specifieke identiteit, met ‘een territoriale
reactie’ als gevolg. Iedereen ontwikkelt een niche. Op ‘één lijn’ zitten is zodoende een factor
die weerhoudt tot samenwerken’, de identiteit van een partij kan verwateren doordat men
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een gedeelde identiteit ontwikkelt tijdens de samenwerking (R5). Vertrouwen in elkaar is dan
voor een partij ook van groot belang. Om het territorium los te laten, maar ook om tot
uitwisseling van middelen te komen. Het komen tot een succesvolle samenwerking is dan ook
afhankelijk van de persoon en zijn of haar eigen inschatting in hoeverre de legitimiteit
beschermd kan blijven in de samenwerking (R5).
Analyse duurzaamheid in Zuid-West
‘Mensen weten elkaar te vinden, maar dat zal in de loop van tijd wegebben’ (R6). Zo wordt
gesteld door de respondenten dat de intensiteit van de relaties tussen de partijen afhankelijk
is van een doel. Nu het festival georganiseerd gaat worden, is er meer interactie, maar
wanneer dit wegvalt zal die interactie verminderen, het netwerk zal minder intensief zijn (R5,
R6). Hieruit is af te leiden dat de mate van duurzaamheid samenhangt met een gezamenlijk
doel.
Incidenteel naar structureel
Het doel is een veel terugkerend thema in Zuid-West, het niveau van duurzaamheid hangt
hiermee samen en ook de stap van incidenteel naar structureel. Zo wordt aangegeven dat
op wijkniveau het helpt om een concreet doel te hebben. Iedereen is druk, ook het
Cultuurhuis, partijen zijn gedwongen keuzes te maken waaraan deel te nemen. Netwerken
om het netwerken is dan ook geen optie, er is een concreet programma nodig met een
praktisch doel, dat is de behoefte (R6). Daarnaast moet het georganiseerd worden en zullen
er middelen beschikbaar moeten zijn. Vooral ‘iemand die het trekt’ is nodig, aangezien
iedereen het ‘druk’ heeft (R6). Het netwerk kan versterkt worden door meer op zoek te gaan
naar het gezamenlijk belang, maar ook het hebben van een gezamenlijke ‘mindset’ (R5).
Relatie netwerkmanagement en duurzaamheid: boost
De Vrede heeft met haar netwerkmanagement aangestuurd op het organiseren van het
festival. Dit heeft een boost gegeven aan het netwerk, waar partijen elkaar beter kennen
door het intensiveren van het netwerk. Wanneer die coördinatie van de Vrede wegvalt,
wordt aangegeven dat de cultuurhuizen zich kunnen ontwikkelen tot de ‘centrale spil’ voor
hun eigen netwerk in de wijk (R7).
Conclusie
Het cultureel netwerk in Zuid-West is meer ontsloten dan voor de komst van de Vrede,
partijen zijn op de hoogte van elkaars bestaan en wat zij doen. Samen wordt toegewerkt
naar een festival. Dit doel is van groot belang voor het nut en belang van het netwerk. Of er
daadwerkelijk wordt samengewerkt, daar zijn tegenstellingen in te vinden. De respondenten
spreken elkaar hierin tegen. Het programma is overeenkomstig met het algemene
Wijkenprogramma, deze vormt de bindende factoren tussen de partijen. Het programma als
verbinder kent ook een andere kant, de identiteit van een partij speelt een steeds grotere rol,
daar is de legitimiteit van een organisatie aan verbonden. Samenwerken kan een impact
hebben op die identiteit, wat de legitimiteit in gevaar kan brengen. De aanpak van het
programma in West, voorkomt deze spanning, net als bij het algemene Wijkenprogramma.
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Tabel 11 Zuid-West

Netwerk

Netwerkmanagement

Duurzaamheid

Relatie

Contacten

Gestart met wijktafels,

Familie ontstaan

Intensiveren relaties

leggen

overgedragen binnen
Verbindend programma

Borgen netwerk in wijk;

wijk
Informatie,

Financieel,

kennis, aanbod

coördinerend,

cultuurhuis

ondersteunend
Werken naar

Betrekken relevante

Spanning samenwerken en

festival toe

partijen

behoud identiteit

Verschillende

Programma verbind

Intensiteit relaties

doelstellingen

onderhouden
Concreet doel

4.4 Zuid
Context
Ook deze wijk is net als Zuid-West, een wijk die in ontwikkeling is (Gemeente Utrecht, 2011). In
de jaren ’90 is besloten deze ontwikkeling aan te pakken door delen in de wijk te slopen, om
vervolgens nieuwbouw te plaatsen. Deze reconstructie is bijna voltooid. Naast het investeren
in ‘stenen’, wordt er ook gewerkt aan de ontwikkeling van een ‘culturele en sportieve
hotspot’ (R11). De creatieve hotspot wordt ontwikkeld in Rotsoord, de sportieve hotspot in
Hoograven Zuid.
Cultureel netwerk in Zuid: Culturele hotspot & allianties
Rotsoord Nu was de organisatie die voor de Vrede evenementen organiseerde samen met
andere plaatselijke organisaties uit het gebied Rotsoord. Vervolgens is de Vrede vanuit de
aansturing van Culturele zaken, wijktafels gaan organiseren. Bij deze wijktafels is Berenschot
betrokken geraakt, deze heeft allianties in de wijk tot stand laten komen. Deze allianties
bestaande uit kunstenaars en anderen, hebben samen projecten opgepakt, zoals de
Buurtbios (R11). Zodoende is de samenwerking in Zuid geïntensiveerd door de wijktafels en
vervolgens de allianties, waarbij de Vrede de rol van Rotsoord Nu heeft overgenomen, om
dit vervolgens over te dragen aan de allianties in Zuid. Naast deze ontwikkeling is Rotsoord
toegewezen als culturele hotspot, waar men startend met Rotsoord Nu meer wil bereiken
dan alleen stenen, door er een gezamenlijk programma aan te koppelen.
Netwerkmanagement
Het netwerk dat in Zuid al aanwezig was, heeft de invloed van het netwerkmanagement
ervaren als een ‘boost’. De Vrede heeft gekeken wat er speelt en ‘zonder er een stempel op
te drukken, maar te faciliteren en dan los te laten’ (R7). ‘Er is met een lokale blik gekeken
waar de passie en de creativiteit zit en daar is die te verbinden en te ondersteunen’ (R7). De
Vrede heeft in Zuid een korte impact gehad, doordat de Wijktafels vervolgd werden in de
vorm van Allianties. Passend hierbij is de visie van verschillende respondenten op de rol van
de Vrede. Zo wordt de Vrede gezien als ‘stroomversneller’ die projecten bestaansrecht heeft
gegeven (R4). Daarnaast zijn faciliteren, verbinden, meedenken, informeren en expertise
veel toegekende termen (R4, R7, R11, R12). Ook wordt aangegeven dat een ‘individu als
Mira een belangrijke rol heeft gehad, zij voelt de verbinding, ziet kansen en gaat eropaf’(R4).
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Tegelijkertijd ondanks deze wijkgerichte aanpak, wordt de Vrede ook als ‘groot, ongrijpbaar’
gezien, waardoor het overzicht wordt verloren (R4, R12). Als voorbeeld wordt de marketing
aangegeven, die overal in de stad is te vinden voor tal van projecten.
Duurzaamheid: het belang van nut.
Voordeel
Het uitbreiden van de persoonlijke netwerken wordt als één van de grote voordelen gezien
van het huidige netwerk ‘ik kom daar mensen tegen die heel begaan zijn, creatieve ideeën
hebben en out of the box kunnen denken, dat is waanzinnig’ (R7). Samen met het uitwisselen
van informatie, kennis en de mogelijkheid op een samenwerking maakt het netwerk
aantrekkelijk. Wel geeft Respondent 12 aan ‘We zorgen dat we een toevoeging zijn voor
elkaar en dat gaat een op een’. Respondent 11 geeft zodoende ook aan dat het
enthousiasme over elkaar ‘een vaker voorkomend mechanisme is, er moet dynamiek zijn,
een klik ontstaan, waar enthousiasme is, naast de nieuwsgierigheid naar elkaar toe’ (R11).
Deze dynamiek lijkt aanwezig te in Zuid. Respondenten 11 en 12 geven beiden aan dat
netwerken een persoonlijke aangelegenheid is, waar men zelf een actieve rol in speelt.
Stabiele relaties & spanningen
Voor de stabiliteit van de relaties, ‘moet er dan duidelijk gedefinieerd worden wat
gezamenlijk is en dat is lastig in de praktijk aangezien ieder eigen doelen en belangen heeft’
(R7). Respondent 12 spreekt dit tegen, ‘uiteindelijk start en eindigt een netwerk bij jou’(R12).
Oftewel waar Respondent 7 op zoek is naar iets gezamenlijks, is Respondent 12 vooral op
zoek om het individueel belang te bevredigen. Daar sluit Respondent 7 zich bij aan want een
belangrijke voorwaarde voor deze respondent is; ‘what’s in it for me?’.

Naast deze

kenmerken van deelnamen en zodoende stabiliteit van relaties, kan spanning de stabiliteit
doen afnemen. Een voorbeeld in Zuid wordt omschreven als; ‘Dat is altijd het moeilijkst van
initiatieven; de eerste keer is altijd leuk en dan vind iedereen het spannend, maar het is de
truc dat je het zo doet dat het dan ook blijvend is’(R11).
Analyse duurzaamheid in Zuid
Het netwerk in Zuid kent al een basis doordat het netwerk onder de coördinatie van Rotsoord
Nu al actief was. Deze ervaring met het netwerk, kan bijdragen aan de duurzaamheid van
het netwerk in Zuid. Men heeft ervaren een netwerk te onderhouden zonder de coördinatie
van de Vrede.
Incidenteel naar structureel
Om het netwerk door te zetten ‘moet het gezelschap het nut inzien om elkaar te zien om
informatie, tips, ervaringen uit te wisselen. Ook de uitwisseling van fondsen, zeker in de
culturele wereld, zie je toch dat de overheidssubsidies behoorlijk aan het afnemen zijn dus
men wordt afhankelijk van andere inkomstenbronnen’ (R11). Respondent 11 ziet het belang
van het netwerk in, Respondent 11 ziet op zijn beurt belang en nut als belangrijke factoren
van een netwerk. ‘Als het belang niet wordt ingezien, hoef je het ook niet te organiseren, dan
ontsnapt de urgentie van zoiets’ (R12). Daarbij is Respondent 12 van mening ’Ik zou helemaal
niet zeggen dat het zou moeten voort blijven bestaan (het netwerk), het is eigenlijk een
beetje arrogant, dat je zegt wij (de Vrede) hebben iets gecreëerd, wat nogal logisch is dat is
je opdracht’ (R12),
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Of nu wel of niet het nut wordt ingezien, een randvoorwaarden voor een structureel netwerk
is coördinatie, iemand die de verbinding onderhoudt (R4). De kosten van de praktische
uitvoering wordt als laag gezien, zeker wanneer

het belangrijkste onderdeel van zo’n

netwerkbijeenkomst het op de hoogte houden van elkaar is (R11). Een ondersteuning van
het verduurzamen van het netwerk is een ‘Structureel tijdstip en duur helpt, daarnaast is een
borrel ook belangrijk’ (R7). ‘Wijkbureaus zijn heel wijkgericht en kunnen wel een rol spelen. Het
wijkbureau zal de ontwikkeling van de hotspot Rotsoord blijven steunen door partijen bij
elkaar te brengen en wellicht activiteiten te financieren (R11). Oftewel nut, urgentie,
investeren en een trekker zijn factoren die het netwerk van incidenteel naar structureel
kunnen brengen.
Relatie netwerkmanagement en duurzaamheid
Het netwerkmanagement in Zuid heeft met een lokale blik partijen verbonden en een boost
gegeven tot samenwerken. Echter, ligt ten grondslag aan het doorzetten van deze
netwerken, het individuele nut en belang. Wanneer dit aanwezig is, samen met een
gezamenlijk doel is het doorzetten van het netwerk mogelijk.
Conclusie
Het netwerk in Zuid kende al enige vorm van ontwikkeling, doordat er al sprake was van een
netwerk voordat de Vrede Wijktafels organiseerde. Vervolgens zijn er allianties ontstaan in
Zuid die verbonden zijn aan concrete projecten. In Zuid wordt aangegeven dat de
coördinatie van de Vrede voordelen heeft gebracht in de vorm van een boost voor het
netwerk en projecten. Echter, ligt de basis van het bestaan van een netwerk in het persoonlijk
belang. Wanneer het nut wordt ingezien in het netwerk, waarbij een doel aan bij kan
dragen, maakt de individu zelf een afweging van kosten en baten of men deel neemt aan
een netwerk
Tabel 12 Overzicht Zuid

Netwerk

Netwerkmanagement

Duurzaamheid

Relatie

Basis netwerk bij

Boost

Ontmoetingen

Met een lokale blik

Rotsoord Nu

partijen verbonden

Wijktafels,

Faciliteren, verbinden,

Gezamenlijkheid lastig vast

vervolgens

meedenken, informeren

te stellen

allianties

en expertise
Groot, ongrijpbaar

What’s in it for me?

Boost

Individuele nut en belang

Persoonlijke
aangelegenheid
Nut, urgentie, coördinatie

4.5 Leidsche Rijn
Context
Deze wijk is een nieuwe, grote, jonge wijk die nog volop in ontwikkeling is. De demografie van
de wijk wordt omschreven als vrij eentonig, jonge autochtone gezinnen (R2). Echter nu de
wijk een aantal jaar bestaat, komt hier meer variatie in, er vestigen zich verschillende
bevolkingsgroepen van de maatschappij (R2).
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Cultureel Netwerk in Leidsche Rijn: Geen eenheidsworst
In de wijk Leidsche Rijn, een van de nieuwere wijken van Utrecht, hebben zich in de loop van
de afgelopen jaren meer culturele instellingen gevestigd. Deze zijn nu verenigd in Leidsche
Rijn Connectie, het wijknetwerk. Cultureel ondernemers komen regelmatig bij elkaar om de
verschillende programma’s te bespreken, af te stemmen, kennis uit te wisselen en samen
‘dingen’ te bewerkstelligen (R2). Ook is er ruimte voor inhoudelijke reflectie; ‘een toets is voor
je organisatie en inspireert’(R2). Deze uitwisseling draagt bij om te streven naar een ‘prettig
culturele infrastructuur en zichtbaarheid’ (R2). Hieruit is af te leiden dat de uitwisseling van
partijen binnen het netwerk veelal gericht is op informatie, kennis en ervaring. De sfeer van
het netwerk in de wijk is informeel, ‘met elkaar bedenk je iets, los van het feit dat iedereen zijn
eigen profiel kan behouden, het moet geen eenheidsworst worden’ (R2). Het behoud van
eigen identiteit wordt als belangrijke voorwaarden gezien binnen het netwerk. Het wordt als
voordeel gezien. Door de ‘enorme diversiteit aan werkterreinen en locaties, kun je elkaar
altijd vinden waar mogelijk’ (R2).
Het netwerk bestaat uit instellingen met een overeenkomstige geschiedenis, door de
opbouw van de nieuwe wijk. Dit netwerk heeft aansluiting gevonden bij de Vrede van
Utrecht, waar zij samen met de Vrede een boost wilde geven aan het bewerkstellingen van
samenwerkingen met cultureel ondernemers uit de stad en partnerschappen met het
bedrijfsleven. Om zo een bijdrage te leveren aan het doel van Leidsche Rijn Connectie om
‘het culturele leven van de wijk te versterken en zichtbaarheid te creëren’ (R2). Zo wordt
gesteld, ‘Netwerk moet ergens op gebaseerd zijn, een afspiegeling zijn. Het netwerk moet
zich realiseren wat de wijk is, vraagt en wat dat inhoud voor de culturele infrastructuur en
zodoende wat die zou moeten en kunnen bieden’ (R2).
Netwerkmanagement
In Leidsche Rijn komen de partijen in aanraking van met het netwerkmanagement van de
Vrede en hun eigen management (R2). In het laatste vormen drie partijen het bestuur.
De Vrede heeft als verbinder opgetreden om Leidsche Rijn met de stad te verbinden en de
individuele instellingen met andere instellingen, door met elkaar te spreken, blind dates en
ondersteunen en faciliteren(R2, R14). ‘Dat is natuurlijk briljant wat ze hebben gedaan, er valt
altijd wel wat te halen, want je kan verbinden’ (R14).
De aanleiding voor het netwerk was de urgentie om een ‘programma in elkaar getimmerd
moest worden’ (R14). Binnen de ontwikkeling va dit programma had de Vrede een
informerende rol van de Vrede, waar zij steeds nieuwe informatie gaven. Dit had gevolg voor
de doorzichtigheid van het proces, er kwam steeds een nieuw stukje bij aan informatie (R14).
‘Gaandeweg is het gaan vormen dat hebben we met z’n allen gedaan en daar hebben
alleen maar aan aankunnen haken, met de belofte dat het gaat gebeuren’ (R14). Hetzelfde
als het gaat om de transparantie van het verdelingsproces van het budget, ‘waar iedereen
ziet dat er veel geld naartoe gaat en dat levert scheve ogen op’ (R14).
Duurzaamheid: het belang van urgentie
Voordeel
‘De diversiteit in het netwerk en het kunnen gebruiken van elkaars diensten en faciliteiten
draagt bij aan het behouden van het netwerk, net als de winst uit een kosten en baten
afweging, is een mooie bijkomstigheid’ (R2). Een kort en helder statement van Respondent 2.
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Analyse duurzaamheid in Leidsche Rijn
Respondent 14 geeft aan dat het ‘goed is dat je elkaar ontmoet, om inzicht en overzicht
krijgen wie er allemaal zijn, van sommige clubs snap ik nog helemaal niets wat ze allemaal
doen’ (R14). Oftewel wanneer het doel zou zijn het culturele veld van Utrecht in kaart te
brengen, betekent dit dat het doel nog niet behaald is. Er zijn nog mogelijkheden dit te
voltooien, er is nog nut om het netwerk door te zetten. Echter ‘verwateren’ contacten in de
loop van de tijd wel (R14). De kleinschaligheid van de wijk, zorgt ervoor ‘je weet elkaar
makkelijk te vinden’ (R2). Daarnaast is er al een basis in de vorm van Leidsche Rijn Connectie.
Incidenteel naar structureel
Een voorwaarde voor een netwerk, zo wordt gesteld, is het bepalen van ‘urgentie’, ‘wat is de
behoefte en wat hebben we nodig’ (R14). Respondent 2, sluit daar in bepaalde zin op aan;
‘Je moet niet netwerken om maar te netwerken, maar je moet wel inzien dat de stad groter
is dan je eigen plekje en het aardig is te kijken wat voor gezamenlijke doelstellingen hebben
we nu?’ (R2). Beiden geven aan dat een netwerk geen doelloos bestaan kan hebben, er zal
een basis zijn in de vorm van een belang of doel.
Naast het doel en belang worden andere voorwaarden genoemd. Zo vraagt Respondent2
zich af wie het voortouw neemt na het Wijkenweekend. Daar waar Respondent 14 met het
idee komt een ‘nachtburgemeester voor cultuur of een cultuurpaus aan te stellen’(R14). Een
andere mogelijkheid is de coördinatie te leggen bij een partij, waar iedereen een kleine
bijdrage aan levert, met roulerend ‘hostschap’ (R14).
Een punt waar de respondenten op verschillen is het eigenaarschap van partijen over het
netwerk. ‘Het netwerk blijft duurzaam door goed ondernemerschap. ‘Als goede ondernemer
of wat dan ook ben je instaat om je netwerk te onderhouden. En dan niet alleen voor jezelf
maar ook voor de gehele gemeenschap’ (R2) Respondent 14 deelt deze visie niet; ‘Het is de
taak van de overheid die deze taak bij iemand anders kan leggen. Ik voel me echt niet
genoodzaakt om dat te gaan doen en dat zullen meerdere partijen hebben’. Respondent
14 vult daarbij aan; ‘Iedereen is zo knetterdruk, dat kost gewoon wel veel tijd’ (R14).
Relatie netwerkmanagement en duurzaamheid
Het netwerkmanagement van de Vrede heeft in Leidsche Rijn een directe bijdrage geleverd
aan het verstevigen van het netwerk en het doel. Leidsche Rijn Connecties heeft deze boost
gebruikt relaties met het veld te verstevigen en een gezamenlijke activiteit neer te zetten.
Conclusie
In Leidsche Rijn heeft zich voor de komst van de Vrede al een netwerk ontwikkeld, Leidsche
Rijn Connectie. In het netwerk vindt er afstemming van programma’s plaats, is er ruimte voor
reflectie en onderneemt men samen activiteiten. Men heeft een gezamenlijk doel gevonden
in het streven de culturele infrastructuur te versterken in de wijk. Dit streven vult het nut in dat
verbonden moet zijn aan het netwerk, netwerken om het netwerken kent naar het idee van
de respondenten geen lang bestaan. Naast het doel dat gesteld is in de wijk, is het
algemene doel om het cultureel veld van Utrecht te ontsluiten nog niet behaald,
Respondent 14 komt nog steeds nieuwe partijen tegen. Deze verbindingen worden enorm
gewaardeerd. Een punt van kritiek is gericht op de transparantie van proces en het
financiële aspect, het was lastig inzicht op deze punten te krijgen als deelnemende partij.
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Tabel 13 Overzicht Leidsche Rijn

Netwerk

Netwerkmanagement

Duurzaamheid

Relatie

Kennis uitwisselen,

Verbinden, faciliteren,

Verbinden, beeld op

Verstevigen netwerk,

reflectie,

ondersteunen

cultureel veld vergroten

boost, verbindingen

afstemming,

leggen

organiseren
Culturele

Programma ontwikkelen

infrastructuur wijk

Doelgericht, voortouw,

Gezamenlijke activiteit

visie partij op netwerken

versterken
Geen eenheidsworst

Transparantie proces &
financieel aspect

Overeenkomstige
geschiedenis

4.6 Utrecht breed
Context
Utrecht breed kan gezien als een soort restcategorie, waaronder respondenten vallen die
Utrecht breed actief zijn of niet gevestigd zijn in een bepaalde wijk. De visies van de
respondenten zijn daardoor vooral gericht op het stedelijk netwerk dat de Vrede heeft
gecoördineerd. Voor de overzichtelijkheid van het verschil tussen wijk en stedelijk niveau, zijn
de uitspraken van respondenten die wel verbonden zijn aan een wijk, maar gaan over het
netwerk op stedelijk niveau in dit gedeelte van de resultaten meegenomen.
Cultureel netwerk Utrecht breed: Zichtbaar maken van periferie
Een aantal van de partijen in Zuid, (R4, R7, R12), geven aan dat de kracht in het netwerk in
West zit in ‘geen ‘grootse verhalen, maar juist de lokale kracht’. Daar zijn mensen te vinden
met ‘veel betrokkenheid en passie, waar makkelijk ontmoetingen plaatsvinden en linken
gelegd worden’ (R7). Door met elkaar kennis, informatie te delen of het nu om als culturele
partijen onder elkaar gaat, de burgers uit de buurt, er ontstaat verbinding (R4, R7). Bij de
stedelijke netwerken is men van mening dat de nadruk vooral op verbinding ligt. De
bijeenkomsten worden gezien, als een kans, ‘waar er kruisbestuiving ontstaat door
netwerkmogelijkheden’ (R14). Daardoor is het aantrekkelijk ‘er valt wat te halen, doordat ik al
die partijen niet kende’(R14). Daardoor worden het nuttige bijeenkomsten ervaren als het
doel ‘verbinding’ is, maar dat het op dat niveau blijft hangen als het om de stedelijke
bijeenkomsten gaat (R11). Wat voor een nieuwe organisatie van grote waarde is, maar waar
ook de vraag wordt gesteld in hoeverre dat nog een bijdrage levert wanneer men meer
gevestigd is (R7). Op dit moment is het netwerk nog van waarde, inspiratie is daarbij een
grote reden om deel te blijven nemen, net als op de hoogte blijven van het programma (R7).
Aansluitend op de nadruk op creëren van verbinding, is het persoonlijke niveau. Men ervaart
het wijken netwerk als persoonlijker (R8).
De stedelijke en wijk bijeenkomsten zijn niet verplicht, ‘je ziet dan ook altijd dezelfde mensen’
(R2). Een andere respondent sluit hierop aan, ‘uiteindelijk start en eindigt een netwerk bij jou’
(R12). Oftewel, het aangaan van relaties op wat voor manier dan ook is altijd mogelijk. Het is
aan de persoon zelf of hier actief mee gewerkt wordt en of het opgezocht wordt.
Toegevoegd wordt ‘het gezelschap moet het nut inzien om elkaar te zien om informatie, tips,
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ervaringen uit te wisselen’ (R11). Wat maakt dat de stabiliteit tussen partijen lastig is vast te
stellen, door de combinatie van persoonlijke aandeel en het nut.
Netwerkmanagement
De Vrede draagt bij met haar aanpak aan het verduidelijken en versterken van de culturele
infrastructuur (R16). ‘De Vrede maakt (die periferie) zichtbaar door de toer langs de
organisaties, wat leuk is als gastheer en ook bevredigend voor de nieuwsgierigheid’ (R9). Wat
wordt gezien als een goede zet; ‘Je kan niet alleen maar in de picture komen als ook niet
lokaal bezig bent’. Het moet een combinatie zijn van lokaal en nationaal, het moet
gedragen worden’ (R9). Die zichtbaarheid levert ‘reuring op onder de instellingen, maar ook
in de stad’ (R10). Daardoor is het cultureel veld van Utrecht meer ontsloten. ‘Wijktafels en
netwerkbijeenkomsten waren daartoe onder andere de instrumenten’ (R13). Daarbinnen
wordt de Vrede een hele praktische rol toebedeeld, waar het Wijkenteam vergaderingen
organiseerde, monitorde, stimuleerde, nieuwe middelen vond, informatie vergaarde,
faciliteerde, organiseerde, voortgang bewaakte, ondersteunde, enthousiasmeerde en een
leidende en coördinerende rol had (R3, R10, R13, OSN, OMB). De Vrede werd ook gezien als
een ‘motor, die ‘samen één groot plan smeden’ (R3). Dit plan werd ingevuld door het
programma van het Wijkenweekend. Voor dit programma zijn partijen aangetrokken, zo is af
te leiden uit de data, die zijn geselecteerd op de mate van overeenkomsten tussen de Vrede
en de partij (R3, R9, R10). Tussen deze partijen die betrokken zijn ‘Via het wijkenprogramma
van de Vrede en de culturele netwerken werden er nieuwe verbindingen gelegd, bruggen
gebouwd’ (R13). Er is dan ook enthousiasme te merken wanneer er over de andere partijen
gesproken wordt waarmee kennis gemaakt wordt (R3, R9, R10, OSN, FG). Dit betekent niet
dat de toegankelijkheid altijd als even goed wordt ervaren (R10). Wat samen kan hangen
met het beeld dat in het begin van de Vrede heerste, dat zij een eliteclubje hebben
verzameld (R3). Daarnaast was er een bepaald beeld van de Vrede ontstaan; ‘De Vrede
had het imago van veel geld’ (R9, R16). De visie op dit punt is wisselend, er zijn partijen die
zich hier in kunnen vinden (OWTW). Er zijn ook partijen die deze visie niet begrijpen. Zij zien het
als logisch dat de Vrede niet al haar geld investeert in het Wijkenprogramma, aangezien er
meer programma onderdelen zijn (R9, R10).
Echter de kritiek is in de loop van vooral het laatste jaar, nu de Vrede meer zichtbaar zelf
wordt, dit kan nog versterkt worden door het resultaat ‘in bundeling met het proces’ meer
zichtbaar te maken is de mening van Respondent 9.
Duurzaamheid: Aantrekkelijkheid netwerk
Voordeel
‘Of

partijen

willen

deelnemen

wordt

altijd

mede

bepaald

door

de

mate

van

‘aantrekkelijkheid’. ‘Men zoekt een balans tussen wat het oplevert voor je eigen versterking
en wat het kost’ (R16). Door een andere respondent ook wel omschreven als ‘what’s in it for
me?’ (FG). Oftewel partijen maken een afweging tussen de kosten en baten, voordat zij
besluiten deel te nemen aan een netwerk. Hetgeen dat aan de positieve kant van de balans
staat, worden vaak omschreven in de interviews, observaties en focusgroepen, als nieuwe
inspiratie, nieuwe contacten, informatie uitwisseling, op de hoogte zijn, leren van anderen,
samenwerking met gelijkgestemde, aanwezigheid van mogelijke opdracht(gevers) en de
mogelijkheid op samenwerkingen. Hieruit is af te leiden dat de nadruk in de onderlinge
uitwisseling ligt op het delen van informatie en kennis. De middelen waar minder kosten aan
verbonden zitten.

58

Interessant is dan een visie als ‘Sowieso elkaar ondersteunen samen iets groters aanpakken,
omdat met heel veel partijen aan hetzelfde werken dan kun je dat eerder bewerkstelligen
dan alleen’ (R3). Dit is te verklaren aan de hand van het makkelijk was om aan te haken, er
zaten weinig kosten aan verbonden’ (R3). Deze partij heeft ervaren dat het makkelijk was
aan te haken bij de Vrede, waar zonder al te grote investeringen, wel onderdeel uitgemaakt
kan worden van het programma. Respondent 13 sluit hierop aan, ‘De Vrede heeft laten zien
in de wijken aan die partijen dat 1+1=3 en als dat de erfenis is, omarm dat en ga vooral aan
de slag’ (R13). Daarmee doelt de respondent op het verkregen inzicht van het voordeel van
de samenwerking om hier mee om te gaan.
Stabiele relaties & spanningen
Vanuit de theorie komt stabiele relaties en het omgaan met spanningen naar voren als
factoren om het voortbestaan van een netwerk positief te beïnvloeden. Ook was dit terug te
zien in de data.
‘Het hele eigendomsverhaal dat moet hier deel vanuit zien te maken. Op het moment dat je
erin slaagt om niet op stedelijk en van min of meer vanuit het centrum of bovenaf aanstuurt,
dan hou je het probleem dat je mensen moet vragen om hun eigen rol te nemen’ (R16). ‘De
erfenis van de Vrede ‘moet zitten in de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de
netwerken en vanuit die netwerken het zoeken van die verbinding en samenwerking. Dat zal
voor individuele partijen weleens een soort overlevingsstrategie kunnen zijn’ (R13). Vanuit de
gemeente Utrecht hoeft men zodoende ook minder middelen te verwachten. Dit maakt dat
de ontwikkeling van een

eigen financieringsplan een belangrijker onderdeel wordt,

bijvoorbeeld in de vorm van projectsubsidie, grote sponsor in de wijk tot crowdfunding (R13).
Zo kan gesteld worden dat resultaat van een samenwerking samen met het eigenaarschap
kunnen bijdragen aan de legitimiteit van een organisatie. Alleen zijn het nu wel moeilijke
tijden’ (R3). Dit resulteert zo stellen partijen, ook in het tegenovergestelde. Juist de
concurrentie neemt toe en het samenwerken af, dit wordt veroorzaakt door de verminderde
bereidheid tot delen (R3, R5). Respondent 3 vult hierin aan dat het een ‘struggle for life’ zal
worden om te behouden wat in de periode 2013-2016 wordt opgebouwd. In 2016 zal er een
nieuwe subsidieperiode ingaan, waar verwacht wordt dat ‘niet iedereen de eindstreep
haalt’ (R13).
De toenemende concurrentie en het behouden van legitimiteit maakt het niet eenvoudiger
om tot consensus te komen. Buiten de huidige maatschappelijke ontwikkelen, was het al niet
eenvoudig tot een gedeelde visie te komen. Veel kunstenaars zijn eigenwijs en zoeken hun
eigen weg’ (FG).
Analyse duurzaamheid Utrecht breed
De basis om tot een netwerk te komen is kennismaken met partijen die deel uit kunnen
maken van het netwerk. Nu dit heeft plaatsgevonden, ontwikkelen partijen bepaalde
verwachtingen; ‘Het netwerk blijft voortbestaan, ik kan me niet voorstellen dat dit wegvalt.
Mensen kennen elkaar, willen verbinden, willen samenwerken (FGS). ‘Wel doorzetten, het is
goed om samen te komen en krachten te bundelen. Je onderdeel te voelen van iets groters’
(FGS). De meerwaarde wordt zodanig ingezien; ‘Je ziet dat er bij ambities als de Vrede &
Culturele hoofdstad het mogelijks is om een breed gedragen opgezette energie te
ontwikkeld wordt (oftewel een netwerk) dit kan functioneel zijn in het realiseren van een
prettigere samenleving. (FGS).
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‘Er is wel veel kennis gemaakt en contacten opgedaan’ (R4, R7, R11). Echter als het om het
stedelijk netwerk gaat, wordt deze gezien als ‘inhoudelijk niet erg sterk’. Het gaat daar meer
om de ontmoeting. Dit sluit aan op de visie dat de netwerken ‘gebaseerd op vertrouwen en
een stedelijk netwerk organiseren is nou niet echt een vertrouwens ding’(R12).
De grote verschillen in de visies op de stedelijke netwerken kan daardoor geen eenduidig
antwoord gegeven worden op de analyse van duurzaamheid.
Incidenteel naar structureel
Vanuit het idee dat deze netwerken de overgang van een incidenteel naar structureel
netwerk gaan maken, is het interessant te inventariseren wat partijen voor visies hebben
ontwikkeld.
‘Er is nu minder directe aanleiding of noodzaak om bij elkaar te komen en het komt meer op
eigen cultureel ondernemerschap aan, maar de ervaring leert dat er altijd een aantal
mensen zijn, die de noodzaak ervan inzien en daarin het initiatief nemen’ (R16). Respondent
9 vult aan dat het belangrijk is dat er een ‘prikkel’ aanwezig is. Deze prikkel wordt op
verschillende manieren ingevuld door verschillende partijen. Een van deze invullingen is het
ontwikkelen van een nieuw doel. In de vorm van een jaarlijks wijkenweekend, themaavonden, Naast dit doel vormt ook een coördinator of trekker als gezicht van een netwerk
een factor van invloed. Het wordt namelijk als problematisch ervaren dat er straks geen
‘koepelorganisatie’ meer is, de partijen zijn aangewezen op een grote mate van
zelforganisatie en het hangt vaak op personen (R16). ‘het is ‘de volwassenheid’ van het
netwerk zelf. ‘Een overheid vind ik hoeft dat niet allemaal meer te regelen te coördineren’
(R13). Anders is dit in de wijken, daar kunnen de Wijkbureaus een rol spelen in het culturele
veld van hun wijk op eigen initiatief.
Het wegvallen van een doel en trekker zorgt ervoor dat ‘de noodzaak voor de hele stad zal
wegvallen als de Vrede van Utrecht wegvalt’ (FG). Niet alleen de noodzaak valt weg, maar
ook structuur en continuïteit. Door de coördinatie en het doel werd er ergens met elkaar
naartoe gewerkt, waar de Vrede het proces bewaakte. Wanneer een partij een keer niet
aanwezig kon zijn, vormde de volgende bijeenkomst een update. De wisselende locatie
werd daarbij als extra incentive om de bijeenkomsten te bezoeken (R3).
Tegelijkertijd wordt er aan gegeven (OWTW, FGW), dat een doel en coördinatie vooral uit het
netwerk zelf moet komen (R3, R9, FG). ‘Initiatieven moeten uit de mensen zelf komen’ (R13,
FG). ‘Echter is de vraag, in hoeverre treed er dan snel verwatering op (R14, FG).
Een start voor het netwerk nadat de Vrede stopt is de site overalinutrecht.nl. Een
verzamelsites waar projecten en verhalen een plek hebben en zodoende het digitale
netwerk vorm geeft. Men ervaart dit als een mooi begin (R9). Alleen wordt er getwijfeld aan
de bijdrage die het gaat leveren. De site is naar het idee van Respondent 10, namelijk niet
veel anders dan andere verzamelsites van culturele activiteiten in Utrecht.
Relatie netwerkmanagement en duurzaamheid
‘Wanneer de Vrede er niet was geweest, waren zij er ‘never nooit waren uitgekomen. De
durf, de tijd, opnieuw over praten, iemand die de boel organiseert, dat is wat maakt dat er
aan het einde een gemeenschappelijk product is’ (R1). Dit citaat geeft weer dat de
meerwaarde van de Vrede te vinden is in het creëren van een geheel, bestaande uit losse
onderdelen. Echter, zo stelt dezelfde respondent; ‘of er ook een verbondenheid tussen de
deelnemers is ontstaan’, weet Respondent1 niet, ‘het zijn namelijk ontzettende eigenheimers’
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(R1). Ook de aanvulling van Respondent 13, geeft blijk van het inzicht in de meerwaarde van
netwerken dat de Vrede heeft ontwikkeld; ‘De Vrede heeft in laten zien dat 1+1=3’. Echter
een directe bijdrage aan duurzaamheid is in zoverre niet uit de data te analyseren. Op het
moment van dataverzameling heeft de Vrede zodoende vooral een indirecte bijdrage
geleverd aan de duurzaamheid van de verschillende netwerken.
PM&E
De interventie in de vorm van focusgroep tijdens een stedelijke netwerkbijeenkomst heeft tot
doel de aanwezigen aan het denken te zetten. Deze interventie vormt zodoende een
bepaalde mate van directe bijdrage van netwerkmanagement aan het netwerk op
duurzaamheid. Dit werd ingevuld door de aanwezigen te vragen of zij toekomst zien in het
netwerk en op welke wijze zij dit invullen. Meer dan driekwart reageerde positief op deze
stelling. Sterk naar voren kwam de waarde die gehecht wordt aan kennis. Kennis op het
gebied van op de hoogte zijn van anderen, nieuwe verbindingen, van hun activiteiten en
inspiratie. Echter wordt de omvang van het netwerk bij een aantal partijen als een nadeel
ervaren, het is erg groot, terugbrengen naar de wijk wordt als alternatief gegeven. Om het
netwerk daadwerkelijk door te zetten, geeft men aan in de toekomst op zoek te gaan naar
een gezamenlijk doel. Men ervaart het als positief om samen ergens naar toe te werken,
echter kan dit niet inhoudsloos plaatsvinden, anders treedt er verwatering op. Een doel kan
invulling geven aan de inhoud, waarbij aan een volgend wijkenweekend gedacht wordt,
maar ook een doel als het op de kaart zetten van Utrecht door middel van het netwerk.
Conclusie
Utrecht breed waardeert de aandacht voor de lokale kracht in de wijken van Utrecht zeer. Er
wordt verbinding gecreëerd, relevante partijen zijn aanwezig en er wordt informatie en
kennis gedeeld. Echter, vraagt men zich af hoe lang het verbinden en het ontsluiten van het
cultureel veld genoeg nut heeft. Tot zo ver kent het deelnemen nog een positieve kosten en
baten balans, waar de baten ingevuld worden door inspiratie, nieuwe contacten, informatie
uitwisseling, op de hoogte zijn, leren van anderen, samenwerking met gelijkgestemde,
aanwezigheid van mogelijke opdracht(gevers) en de mogelijkheid op samenwerkingen.
Deze kosten en baten balans maakt iedere partij, het deelnemen en blijven deelnemen is
dan ook een persoonlijke aangelegenheid. In hoeverre dit stabiel te maken is, lijkt niet direct
beïnvloedbaar te zijn. Hiervoor verwacht men een bepaalde vorm van eigenaarschap
gecreëerd te hebben, waarbij een prikkel noodzakelijk is. Deze prikkel wordt ingevuld door
de verscheidene respondenten als een doel en coördinator. Belangrijk is wel, zo wordt er
gesteld dat de prikkel uit het netwerk zelf afkomstig is. Daarnaast zorgt het wisselend
hostschap voor het triggeren van de nieuwsgierigheid van de partijen.
De rol van de Vrede wordt als heel praktisch omschreven door onder andere de organisatie
van de bijeenkomsten. Daarnaast de rol in het ontwikkelen van het programma. Dit
programma heeft bijgedragen aan het koppelen van partijen. Echter ervaart men ook een
spanning. Door de afnemende subsidies ervaren partijen dat in plaats van te kiezen voor
samenwerken om te overleven, juist de concurrentie groter wordt. Men gaat meer voor zijn
eigen organisatie, bang om de identiteit te laten verwateren en zodoende de legitimiteit te
verliezen. Voor deze ontwikkeling was het komen tot consensus binnen een samenwerking al
niet eenvoudig, ‘eigenwijsheid’ kenmerkt kunstenaars.
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Als het gaat om het stedelijk netwerk, geven respondenten aan dat dit verder van hen
afstaat. Daarnaast dat dit netwerk meer om de ontmoeting gaat en zodoende minder
inhoudelijk is.
Tabel 14 Overzicht Utrecht Breed

Netwerk

Netwerkmanagement

Duurzaamheid

Relatie

Informatie en

Aandacht lokale kracht,

Op de hoogte zijn, leren

Creëren van een geheel,

kennis delen

ontsluiten cultureel veld

van anderen,

verbondenheid

samenwerken
Minder inhoudelijk,

Relevante partijen

Positieve kosten &

Ruimte voor eigen

minder vertrouwen

betrekken

baten balans

identiteit

Praktische rol &

Persoonlijke

Inzicht meerwaarde

programma

aangelegenheid

netwerk

Wisselend gastheerschap

Nutsafhankelijk

Toegankelijkheid, elite

Prikkel

clubje
Eigenaarschap

Vanuit de observaties, interviews en focusgroepen is de verkregen data verwerkt per wijk. De
belangrijkste kernconcepten zijn per wijk aan de orde gekomen om te zien wat de stand van
zaken en visie met betrekking op de bijdrage van netwerkmanagement op duurzaamheid is.
Vanuit deze analyse worden de cases in het volgende hoofdstuk vergeleken met als doel
patronen, verbanden en verschillen te duiden.
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5. Analyse
Per case zijn de resultaten uiteengezet. In deze analyse worden de verbanden en verschillen
tussen de cases geanalyseerd binnen de kernconcepten netwerken, netwerkmanagement,
duurzaamheid en als laatste de relatie tussen de concepten. In bijlage 4 is in een tabel een
overzicht per concept van de cases gegeven, waar de kenmerken naast elkaar getoond
worden. Vervolgens wordt in deze analyse de theorie aan de analyse gekoppeld.
5.1 Netwerken & netwerkmanagement
Netwerken ontstaan doordat partijen een bepaalde waarde hechten aan het bestaan van
een netwerk. In West werd men getriggerd door de behoefte om samen te werken, waar de
Vrede gezien werd als een passend doel (R1). Het uitzicht op een financiële bijdrage vormde
een stimulans in West en Utrecht breed om deel te nemen (R1, R3, R8). Gedeelde waarden
van partijen en de interesse in de Vrede waren in Zuid-West, Zuid en Utrecht breed ook
factoren die een rol speelden om deel te nemen aan het netwerk rondom het
Wijkenweekend.
In de theorie wordt gesteld dat de basis van netwerken te vinden is in onderlinge
afhankelijkheid, gebaseerd op de uitwisseling van middelen (Geuijen, 2011). Onderlinge
verhoudingen liggen ten grondslag aan het uitwisselen van middelen. Een belangrijke stap
om tot onderlinge verhoudingen te komen, is op de hoogte te zijn van elkaars bestaan en
zodoende elkaar te leren kennen. Via de netwerken rondom het Wijkenprogramma zijn de
partijen verbonden, respondenten geven aan een beter beeld te hebben wie er zijn in het
veld (R7, R12, R14).

Echter betekent dit niet dat het gehele culturele veld van Utrecht

betrokken is, alleen die partijen die geïnteresseerd zijn in samenwerken en netwerken komen
bij elkaar (R2, R14).
Bij de resultaten van de verschillende cases lag de nadruk op de uitwisseling van kennis,
informatie, expertise en ervaring, door dit met elkaar te delen ontstaat er verbinding (R4, R7).
Gedurende observaties van verschillende netwerkbijeenkomsten werd dit zichtbaar, partijen
presenteerden hun projecten, waar de aanwezigen op reageerde met tips, adviezen en
vragen (OSN1, OSN2, OWT1, OWT2). Uit de interviews bleek vervolgens dat deze manier van
werken in de bijeenkomsten, het presenteren van projecten, aansloot op de behoefte van
de deelnemende partijen, ‘mensen willen

heel graag op de hoogte zijn’ (R17). Deze

uitspraak is veelvuldig voorgekomen in gesprekken (R1, R2, R3, R5, R6, R7, R9, R10, R11, R14).
Naast deze behoefte, is ook de behoefte meer aandacht te vestigen op de partijen in de
wijk beantwoord, ‘veel betrokkenheid en passie, waar makkelijk ontmoetingen plaatsvinden
en linken gelegd worden’ (R7). Daarnaast ‘De juiste partijen om de verbindingen aan te
gaan zijn aanwezig’ (R3). Deze ‘nieuwsgierigheid werd versterkt door het wisselende
gastheerschap, iedere bijeenkomst vond plaats bij een andere partij in Utrecht. Dit werd
aangegeven als een van de redenen waardoor partijen de netwerkbijeenkomsten bleven
bezoeken (R3, R9, R14).
Om deze verbindingen daadwerkelijk aan te gaan, wordt er waarde gehecht aan de
dynamiek, dat wanneer een partij iets komt halen, moet er ook iets te brengen zijn. Deze
gelijkwaardige uitwisseling is van belang om de samenwerking te versterken (R12, R14). Een
voorbeeld daarvan is de legitimiteit, die tot stand komt bij peerreview. Partijen wisselen
ideeën en plannen uit, om daar vervolgens reacties op te krijgen (R2).
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Ook het resultaat kan de samenwerking versterken, afhankelijk van het succes van het
Wijkenweekend kan deze positiviteit bijdragen aan een stabiele relatie (R9). Alleen als
voorwaarde om resultaat te realiseren, zal men risico’s moeten nemen, in de vorm van
doelen en investeringen (R2). Of dit past bij de visies van kunstenaars, is de vraag. Niet
iedereen is bereid te investeren, zeker nu de subsidies afnemen, legt men de focus op
zichzelf (R3, R14). Een tegenstelling als deze, gaat over verschillen in belang, prioriteit en
doelstelling tussen partijen. In een beslissingsproces kunnen de verschillen tot conflicten
leiden, met het gevolg dat de stabiliteit in de onderlinge verhoudingen afnemen (Bruin,
Heuvelhof, 2007:4).
Binnen het netwerk is meer structuur ontstaan in de onderlinge verhoudingen door de
regelmatige bijeenkomsten op stedelijk en op wijkniveau. Er is meer regelmaat ontstaan in de
interactie tussen de partijen, waardoor ‘mensen nu elkaars voornaam weten’ (R8). Door op
de hoogte te zijn van elkaars naam, regelmaat in de ontmoetingen in te brengen en het
vertrouwen te versterken, kan dit een positieve invloed hebben op het behalen van
doelstellingen. Deze factoren beïnvloeden namelijk de mate waarop men bereid is middelen
uit te wisselen (Geuijen, 2011: 98). Opvallend is dat de factor vertrouwen, weinig terugkomt in
de data van de observaties, interviews en focusgroepen. De middelen die uitgewisseld
worden, informatie, kennis en ervaring, ontwikkelen dit vertrouwen in mindere mate. De
oorzaak is te vinden in de onderlinge afhankelijkheid, partijen zijn niet afhankelijk van deze
middelen. Desalniettemin zijn ze niet onbelangrijk.
Vooral op stedelijk niveau is de afhankelijkheid minder ontwikkeld, ‘in dit netwerk gaat het
vooral om de verbinding, minder om de inhoud’ (R12). In de wijken wordt er meer
samengewerkt, zoals in Rotsoord, Zuid-West en Leidsche Rijn. Men is in dit geval afhankelijk
van de andere partijen in hoeverre zij hun afgesproken aandeel leveren. Opvallend is de
overeenkomst tussen deze samenwerkingen. Men is afhankelijk van elkaar op één
uitzondering na, het beschermen van de eigen identiteit. Als voorbeeld de gezamenlijke
activiteit in Leidsche Rijn in het Wijkenweekend, waar op zaterdagavond iedere
deelnemende partij tien meter van een lange tafel kreeg, waar zij de ruimte hadden hun
‘eigen ding’ te doen (R2). Respondenten hebben deze beredenering gemaakt, met het
gevolg dat men zich afvraagt in hoeverre er daadwerkelijk onderlinge verhoudingen
ontwikkeld zijn of dat vooral het programma de binding vormde (R1, R8). In deze redenering
wordt gesteld dat de partijen die deelnemen uiteindelijk ‘een eigenzinnig kunstenaarsvolk’
blijft, waarmee het lastig is tot een samenwerking te komen (R1).
Soort netwerk
Naast het ontwikkelen van een netwerk op stedelijk niveau, heeft de Vrede met haar
aanpak per wijk netwerken versterkt of ontwikkeld. Over het algemeen is uit de data af te
leiden dat de netwerken zich ontwikkeld hebben sinds hun verbinding aan de Vrede. In Oost
hebben de activiteiten rondom het Wijkenweekend ‘heel verschillende partijen bij elkaar
aan

tafel

gebracht’

(R17).

In

West

en

Leidsche

Rijn

had

deze

ontwikkeling

al

plaatsgevonden, daar zijn de netwerken versterkt door in West de samenwerking
grootschaliger aan te pakken en in Leidsche Rijn de relaties van het netwerk met de
stedelijke culturele instellingen te versterken (OWT2, R2). In Zuid en Zuid-West kenden men ook
al een basis. In Zuid was men in Rotsoord al actief in een netwerk, maar door de ontwikkelde
allianties is dit uitgebreid (R11). In Zuid-West heeft het samengevoegde festival ervoor
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gezorgd dat meer partijen betrokken werden bij het netwerk (R6). Op stedelijk niveau was er
een netwerk vanuit de cultuurhuizen, Liefde voor Utrecht, bedoeld om culturele periferie van
Utrecht op de kaart te krijgen en te houden (R2, R13). Sinds de ontwikkeling van het stedelijk
netwerk voor het Wijkenweekend is de Liefde voor Utrecht meer op de achtergrond geraakt,
doordat het opgenomen is in het stedelijk netwerk. Dit netwerk heeft vervolgens een grotere
verscheidenheid aan partijen aangetrokken (R13). Het netwerk op stedelijk niveau is
zodoende uitgebreid. Partijen hebben elkaar op dit stedelijk niveau leren kennen, weten
elkaar te vinden en kennen het veld zodoende beter (R3, R7, R9, R14). De verscheidenheid
aan relaties is zodoende toegenomen, ‘er zijn nieuwe bruggen gebouwd’ (R13).
In ontwikkeling van de verschillende netwerken zijn twee vormen van netwerken
samengekomen, informatie en interactie netwerken (Bruin, Heuvelhof, 2007:56). Het verschil
tussen de soorten netwerken is te vinden in de middelen die uitgewisseld worden en de
wederzijdse afhankelijkheid. Informatie netwerken zijn gebaseerd op een uitwisseling van
informatie, kennis en ervaring. Deze vorm van netwerken kent een vrijblijvend karakter. Een
interactie netwerk gaat verder dan de uitwisseling van middelen, doordat hier sprake is van
een gezamenlijk doel. De afhankelijkheid van elkaar is

zodoende groter en het netwerk

minder vrijblijvend dan bij een informatie netwerk. Gedurende de ontwikkeling van de
netwerken rondom het Wijkenweekend zijn beiden ontstaan. Vastgesteld is dat partijen
elkaar hebben leren kennen, wat de basis is van beide soorten netwerken. De informatie,
ervaring en kennis die wordt uitgewisseld is de kern van het informatie netwerk, daarnaast
wordt samen naar een doel gestreefd, het Wijkenweekend, waardoor ook interactie
netwerken zijn gevormd. Echter, is men kritisch in hoeverre er bij interactie netwerken een
ontwikkeling heeft plaatsgevonden, zoals Respondent 1 al aangaf, twijfel te hebben of het
netwerk in West echt tot ontwikkeling is gekomen.
Het streven naar een gezamenlijk doel, levert een bijdrage aan het bestaan van het netwerk.
Een doel kan invulling geven aan het nut van een netwerk. De partijen in de netwerken
rondom het Wijkenweekend hebben ervaren dat samenwerken een meerwaarde kunnen
vormen (R13). Daarentegen ‘netwerken om het netwerken’ is een uitspraak van verschillende
respondenten om aan te geven dat dit weinig in gang zet (R2, R7, R12, R17). Een netwerk
gericht op samenwerking, kent daardoor een doelafhankelijk bestaan.
Structuur & kenmerken
De verschillende cases, de verschillende wijken hebben verschillende kenmerken, wat van
invloed is op de structuren van de netwerken. Deze kenmerken zijn afhankelijk van de
omgeving, coördinatie en resultaten (Geuijen, van der Meulen, Noordegraaf, 2012:9). In de
Utrechtse wijken zijn deze verschillen aanwezig, daarnaast waren erin Zuid en Leidsche Rijn al
netwerkontwikkelingen gaande voor de komst van de Vrede. Op stedelijk niveau waren de
cultuurhuizen al verbonden in de Liefde voor Utrecht. Een ander kenmerk was de
aanwezigheid van een projectleider in Oost en West. Met het gevolg dat in Leidsche Rijn en
Zuid een vastere verhouding binnen het netwerk was, in vergelijking met Oost en West. De
duur van het netwerk hangt hiermee samen, deze is vanzelfsprekend langer in Zuid en in
Leidsche Rijn, dan in de overige wijken.
Ondanks deze verschillen was er één kenmerk overeenkomstig, de bindende factor van de
verschillende netwerken was de programmering van het Wijkenweekend. Het programma
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vormde het doel voor de netwerken, als product van de coördinatie van de Vrede. Door
deze twee factoren ontstond er in bepaalde mate structuur en continuïteit in de
verschillende netwerken. Door de regelmaat van de netwerkbijeenkomsten ontwikkelden dit.
Met het gevolg dat de stabiliteit van de relaties vergroot werd, er ontstond regelmaat in de
interactie.
Ook heeft het programma zijn invloed gehad op de structuur van onderlinge verhoudingen,
deze is horizontaal gebleven ten opzichte van elkaar (OSN1/3, OMN1&2, OWT1&2). De
invloed is terug te leiden naar het programma, deze bood iedere partij veel ruimte,
waardoor machtsverhoudingen zich minder ontwikkelden. Men heeft ervaren toch iets
samen te bereiken zonder ‘eenheidsworst’ te worden, maar ieder zijn eigen diversiteit te
hebben (R2). Naast de ruimte voor diversiteit, wordt gesteld dat het zichtbaar maken van de
lokale cultuur de wijken een ‘boost’ hebben gekregen. ‘Geen ‘grootse verhalen, maar juist
de lokale kracht’ (R7). Ditmaal lag de focus op de periferie van Utrecht, in plaats van het
centrum.
Ondanks dat men veel eigen ruimte heeft gekregen, heeft het gezamenlijke doel geleid tot
een bepaalde meerwaarde voor de partijen; ‘echt gaaf, om hier onderdeel van uit te
maken’ (R10).
Netwerkmanagement
De Vrede heeft met de aanpak van het Wijkenteam een rol van netwerkmanagement op
zich genomen gedurende de aanloop naar het Wijkenweekend toe. Het organiseren van zo
een samenwerking tussen partijen en vervolgens prestaties leveren vormt niet automatisch
een causale relatie (Geuijen, van der Meulen, Noordegraaf, 2012:11).

Gedurende de

samenwerking heeft de Vrede een programma ontwikkeld vanuit ‘losse flodders, waar de
Vrede de mogelijkheden zag om afzonderlijke dingen te koppelen. Zij hadden de durf, de tijd
om opnieuw erover praten en organiseerde de boel, dat is wat maakt dat er aan het einde
een gemeenschappelijk product is’ (R1). Deze uitspraak bevestigt de theorie over
netwerkmanagement die ernaar streeft een positieve bijdrage te leveren aan het netwerk
(Kickert, Klijn, Koppenjan, 1997:172).
Er is veel overeenkomst te zien tussen de cases als het gaat om het netwerkmanagement
van de Vrede. Er worden veel verschillende termen gekoppeld aan de aanpak, zoals
verbindend, coördinerend, sturend, maar ook in de rollen van trekker, motor, ondersteuner,
stimulans, samenwerkingspartner en verstrekker van budgetten. Daarnaast zijn zij degene
geweest, die het verbindende programma hebben opgezet. Er zijn belangrijke besluiten
genomen zoals wie te betrekken bij het programma en de keuzes in het programma, waarbij
de Vrede een coördinerende, sturende en faciliterende rol op zich heeft genomen. Deze
kenmerken zijn overeenkomstig met de vorm van leidende organisatie die de coördinatie
van het netwerk op zich neemt (Geuijen, 2011, Provan & Kenis, 2005).
Aanpak
Het netwerkmanagement van de Vrede is op verschillende manieren ervaren door de
verschillende wijken en op stedelijk niveau. Zo zijn er in Oost en West projectleiders
aangesteld vanuit de Vrede en heeft er een samenwerking plaatsgevonden tussen de Vrede
en Leidsche Rijn Connectie in Leidsche Rijn. In Zuid is Rotsoord Nu begonnen met een
netwerk, die zijn doorontwikkeld naar Wijktafels samen met de Vrede. Vervolgens zijn in Zuid
onder leiding van Berenschot allianties ontstaan, die een zelfstandig bestaan ontwikkelde
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gericht op specifieke projecten, zoals een Buurbios. In Zuid-West zijn ook wijktafels
georganiseerd door de Vrede, vervolgens heeft het Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland de
coördinatie overgenomen. Deze verschillende ontwikkelingen van de relatie tussen de Vrede
en de wijken kent een overeenkomst. Wanneer gevraagd werd naar de ervaring met het
netwerkmanagement van de Vrede, kwam de term ‘boost’ regelmatig aan de orde
(R2,R4,R7,R13). Of het nu gaat over de verbinding met meerdere partijen, financiering van
initiatieven of versterken van het netwerk in de wijk. Men ervoer dit als een positieve
interventie in de context van het netwerk, relevante partijen werden aangetrokken, de
Vrede stelde netwerken beschikbaar en ’liet licht schijnen’ door communicatieprocessen te
ontwikkelen (R1,R9,12). Deze factoren hadden invloed op de kosten- en batenbalans. De
baten waren groter dan de kosten, waardoor het ‘makkelijk was om aan te haken’ (R3).
Verschillen tussen en binnen de wijken bestonden uit visies over de transparantie van de
aanpak van de Vrede op het vlak van proces en het financieel aspect. In het begin van de
ontwikkeling van het Wijkenprogramma was het niet duidelijk wat er verwacht werd van de
respondenten (R15, R17). Gedurende de ontwikkeling van het proces werd dit helder,
zodoende wordt het begin gezien als een ‘valse start’. Deze ontwikkeling wordt niet
onderkend door andere partijen, Respondent 14 gaf aan dat naar aanloop van het
Wijkenweekend er nog onduidelijkheden waren. Het vertrouwen in het Wijkenteam heeft
ervoor gezorgd dat zij toch bleef deelnemen.
De transparantie van het financieel aspect is gericht op de verdeling van bijdragen over de
verschillende partijen. In verschillende verwoordingen kwam terug uit de data dat de Vrede
‘het imago heeft van veel geld, dat beschikbaar is voor een elitegroep (R1, R3, R8, R10, R14).
Dit heeft aan het begin van het proces ‘scheve ogen geleverd’, naar mate het programma
zich ontwikkelde werd dit verhelderd. Toch bleef de manier waarop het geld verdeeld werd
onduidelijk. Oftewel duidelijke communicatie over de verdeling van het budget ontbrak.
Tegelijkertijd werd aangegeven dat partijen begrip hadden voor het feit dat niet iedereen
kreeg wat gewenst was, de Vrede heeft immers meer projecten(R8, R9, R10).
Ondanks dat transparantie de mate van vertrouwen kan bepalen, is deze ondanks de
kritieken gebleven (Bruijn et al, 2008).
De meerwaarde, het resultaat van de aanpak van de Vrede wordt gezien als het ontsluiten
van het cultureel veld in de periferie van Utrecht. Door partijen te betrekken bij het netwerk,
kennis met elkaar te laten maken en te verbinden is deze dynamiek ontstaan. Relevante
partijen zijn betrokken en daartussen is de interactie-intensiteit versterkt. ‘Dat is natuurlijk
briljant wat ze hebben gedaan, er valt altijd wel wat te halen, want je kan verbinden’ (R14).
Het veld is niet alleen ontsloten binnen de culturele sector in Utrecht, ook buiten de sector is
de zichtbaarheid vergroot naar het idee van de partijen. Zoals Respondent 1 dit mooi
verwoordt, ‘het product van de Vrede is naast het ontwikkelen van het programma, het
vermogen licht te laten schijnen op het project’.
Met het programma is de Vrede erin geslaagd de verschillende doelen van partijen te
vervlechten, om tot afstemming te komen en zodoende surplus te bewerkstellingen (Bruijn,
Kickert, Koppenjan, 1993:183). Dit betekent dat het netwerkmanagement van de Vrede
vanuit de theorie voldoet. NIet alleen het programma heeft hierin een rol gespeeld, maar
ook de netwerkbijeenkomsten. Er ontstond structuur en continuïteit (R3). Tijdens deze
bijeenkomsten was er interactie en communicatie, waar de Vrede de mogelijkheid had
invloed uit te oefenen op de relatiepatronen tussen de partijen (Klijn, 1997:32).
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Tegelijkertijd heeft het programma een belangrijke rol gespeeld in de omgang met
spanningen die kunnen ontstaan wanneer men samenwerkt. Met de aanpak van het
programma heeft de Vrede een balans kunnen vinden in het bereiken van het doel en het
bewaken van de kerndoelen van de deelnemende partijen. Er was binnen het programma
veel ruimte voor de identiteit van partijen, doordat zij verantwoordelijk waren voor een eigen
onderdeel van het programma (R1, R8, R17). Dit geeft tegelijkertijd de kracht en de zwakte
weer van het programma. Door deze verantwoordelijkheid richten partijen hun focus op hun
individuele activiteit, waardoor in twijfel wordt getrokken in hoeverre er stabiele relaties
ontwikkeld zijn (R1, R17). Tegelijkertijd verminderde de spanning tussen het bewaken van de
eigen identiteit en het deelnemen aan een samenwerking. De legitimiteit is verbonden aan
de identiteit, deze kan in gevaar komen bij een samenwerking. Vooral wanneer men een
gezamenlijk doel nastreeft, is er kans dat men iets moet inleveren van die persoonlijke
identiteit (R3, R5, R13). De aanpak van het programma zorgde ervoor dat

partijen de

identiteit kon bewaken en wel kon deelnemen.
Participatieve Monitoring & Evaluatie
De principes die ten grondslag liggen Participatieve Monitoring & Evaluatie (PM&E), zijn als
basis gebruikt voor de invulling van de PM&E methode gedurende dit onderzoek. Namelijk,
geven van oordelen, ruimte bieden aan verbetering en het voortbrengen van kennis (Davies
& Dart, 2005:34). Als onderzoeker ben ik op zoek gegaan naar de leerervaringen in dit project
over de netwerken en de toekomst daarvan.
De leerervaringen van de participanten zijn positief; mensen ontmoeten, op de hoogte
blijven, leren van de presentaties van anderen, inzicht in mogelijke samenwerkingen in de
toekomst, krachten bundelen, ervaringen uitwisselen, financiële meerwaarde en inspelen op
elkaars ideeën. Men ervaart frequentie van bijeenkomsten als prettig, daarbij voorkomt het
langs elkaar heen communiceren. Het zijn stuk voor stuk positieve aantekeningen over de
ervaringen met de netwerken, wel is er een verschil te zien in focus.
Daarnaast zijn er leerervaringen waar men een volgende keer graag verandering ziet;
minder coördinatie en anders uit het netwerk zelf. Daarnaast ziet men graag het
wijkenweekend verspreid over het jaar, dit kan een invulling vormen van een volgend doel.
In de focusgroep geeft men namelijk aan dat het vinden van een doel belangrijk is, waar
2018 als een gemis wordt ervaren.
Conclusie
De analyse van de kernconcepten netwerk en netwerkmanagement geeft antwoord op de
eerste empirische deelvraag; Wat voor invulling krijgt netwerkmanagement in het
Wijkenprogramma?
De basis van het netwerkmanagement van de Vrede is te vinden in de netwerken rondom
het Wijkenweekend. De verschillende netwerken op wijkniveau en het netwerk op stedelijk
niveau hebben elk een bepaalde mate van ontwikkeling doorgemaakt. De netwerken zijn
uitgebreid, verstevigd of ontwikkeld. In deze netwerken komt het uitwisselen van informatie
en samenwerken bijeen, oftewel het zijn samenvoegingen van informatie en interactie
netwerken. Verwacht wordt dat dit samenhangt met de insteek van het programma, waar
partijen ruimte kregen hun identiteit binnen onderdelen van het programma te tonen.
Zodoende is men minder afhankelijk van elkaar, door de eigen verantwoordelijkheid voor die
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identiteit, wat van invloed is op de middelenuitwisseling en het opbouwen van onderling
vertrouwen. Wel heeft dit de spanning verminderd tussen het beschermen van de legitimiteit,
die verbonden is aan de identiteit en samenwerken. De Vrede heeft hier met haar
netwerkmanagement veel invloed op gehad, door haar leidende rol bij het opzetten van het
programma. Het Wijkenteam nam de belangrijke beslissingen omtrent dit programma,
coördineerden, vond financiële middelen en trok relevante partijen aan. De ontwikkeling van
het programma heeft in hun handen gelegen en vandaaruit hebben zij een faciliterende,
sturende, coördinerende rol ontwikkeld, die vooral een verbindende werking heeft gehad.
Met het gevolg dat partijen over het algemeen, op de transparantie van het proces en het
financiële aspect na, positief zijn over de aanpak van de Vrede. De verbindingen die zijn
gemaakt, wordt geprezen door juist de ‘lokale kracht’ te belichten, met het gevolg dat het
culturele veld is ontsloten en het culturele veld versterkt.
In de onderstaande tabel is een verband tussen de theorie en de analyse gemaakt, door
theoretische concepten te koppelen aan termen uit de analyse.
Tabel 15 Analyse Netwerken & netwerkmanagement

Kernconcept

Theorie

Deelconcept

Analyse

Netwerken

Partijen
Soorten
netwerken

Kenmerken
Vormen

Middelen
Informatie
Interactie
Relatiepatronen
Vorm
Verhouding
Samenhang
Joint action/Synergie
Leidende organisatie

Aanpak

Structuur

Informatie, kennis, ervaring
Koppeling van informatie en
interactie
Structuur & continuïteit
Doelgericht
Horizontaal
Lokaal
Surplus netwerk
Coördinatie, programma
ontwikkeling, aantrekken
partijen
Partijen aantrekken,
programma ontwikkeling
Netwerkbijeenkomsten,
Legitimiteit, financiële
bijdragen, netwerk

Structuren
netwerken

Netwerkmanagement

Interventie
context

Interactie intensiteit
Operationeel

5.2 Duurzaamheid in culturele netwerken wijken:
Het concept duurzaamheid is op basis van theorie over netwerken en netwerkmanagement
tot stand gekomen. De term wordt ingevuld met het voorbestaan van netwerken, in
hoeverre hebben de partijen in het netwerk de behoefte om te blijven deelnemen. Om
hierover uitspraken te doen, is dit deels vergelijkbaar met de factoren waarom partijen
überhaupt deelnemen aan een netwerk. Bij duurzaamheid van netwerken is het voordeel op
korte termijn vertaald naar langdurig voordeel. Oftewel de focus ligt op een aantal factoren
die van invloed zijn op de meer of mindere stabiele patronen tussen de actoren die het
netwerk vormen (Kickert, Klijn, Koppenjan, 1997:6).
Voordeel
‘Of

partijen

willen

deelnemen

wordt

altijd

mede

bepaald

door

de

mate

van

‘aantrekkelijkheid. Men zoekt een balans tussen wat het oplevert voor je eigen versterking en
wat het kost’ (R16). Een mooi citaat om te omschrijven wat een positieve dynamiek is voor
een partij om deel te blijven nemen aan een netwerk en de mate van duurzaamheid van
het netwerk te vergroten. De theorie van Kickert & Koppenjan (1997) is hiermee in
71

overeenstemming, het voordeel kan gevonden worden, wanneer baten opwegen tegen de
kosten van het samenwerken. ‘ Het was makkelijk om aan te haken, er zaten weinig kosten
aan verbonden’ (R3). In relatie tot de analyse op de middelenuitwisseling, bleek dat daar
over het algemeen in het netwerk weinig kosten aan verbonden zaten, door de constatering
dat vooral informatie, ervaring en kennis werden uitgewisseld.
Hetgeen dat aan de positieve kant van de balans staat, wordt in de data omschreven als
nieuwe inspiratie, nieuwe contacten, informatie-uitwisseling, op de hoogte zijn en blijven, het
leeraspect,

samenwerking

met

gelijkgestemde,

aanwezigheid

van

mogelijke

opdracht(gevers) en de mogelijkheid op samenwerkingen (R2/11). Deze opsomming vormt
de waarde van de netwerken voor de partijen. Opvallend is de overeenkomst bij de
verschillende cases, partijen reageren positief. De waarde van de netwerken wordt ingezien;
‘Sowieso elkaar ondersteunen samen iets groters aanpakken, omdat met heel veel partijen
aan hetzelfde werken dan kun je dat eerder bewerkstelligen dan alleen’ (R3).
Stabiele relaties
Onderdeel van duurzaamheid is het ontwikkelen van stabiele relaties en de omgang met
spanningen. De netwerkbijeenkomsten brachten een bepaalde mate van stabiliteit met zich
mee in de interactie tussen partijen, doordat deze eens per zes weken georganiseerd
werden op stedelijk niveau, op wijkniveau blijkt er meer verschil aanwezig te zijn. Zo heeft er
bijvoorbeeld in Oost driemaal een Wijktafel plaatsgevonden, in Zuid tweemaal wat vervolg
heeft gekregen in de allianties en in Zuid-West regelmatig naar aanloop van het Festival.
Bij de observaties wordt duidelijk dat er wel een kern aanwezig is, maar geen grote mate is
van stabiliteit van aanwezigen vast is te stellen (OSN1 &2, OMB 1&2, OWT2). Deze
constatering wordt in verband gebracht met de aanwezigheid van eigenaarschap. ‘Op het
moment dat je er niet in slaagt om de aansturing te decentraliseren, dan hou je het
probleem dat je mensen moet vragen om hun eigen rol te nemen’ (R16). Of het ontwikkelen
realistisch is, wordt betwijfeld in de verschillende wijken. Deelnemende partijen worden
gezien als ‘eigenzinnige kunstenaars (OWT2), die als ‘kikkers uit een kruiwagen springen’ (R1).
Daarbij wordt wel een onderscheid gemaakt tussen de partijen die specifiek zijn gericht op
het creëren van kunst & cultuur en partijen die het streven hebben een rol te spelen in
netwerkontwikkeling. Partijen met de focus op creatie van kunst en cultuur, worden gezien
als partijen, die

waarde geladen werken, wat niet eenvoudig te mengen is in een

samenwerking (R1). Daarnaast partijen die een netwerkfunctie voor ogen hebben, men
verwacht dat de laatste meer eigenaarschap voelen en ontwikkelen met netwerken (R2, R7,
R15, R17).
Spanningen
Binnen de culturele netwerken speelt een spanning die is ingegeven door de economische
terugslag, de gevolgen daarvan voor de kunst en cultuursubsidies en de houding van de
samenleving tegenover kunst en cultuur. Deze spanning ligt ten grondslag aan de
samenwerking; ‘Door het in elkaar zakken van het subsidiebestel is er meer nadruk komen te
liggen op het ontwikkelen van een specifieke identiteit, met ‘een territoriale reactie’ als
gevolg, waar iedereen een persoonlijke niche ontwikkelt (R5). Wanneer men via
samenwerken op één lijn komt te zitten, draagt dit bij aan het slagen van de samenwerking.
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Tegelijkertijd weerhoudt dit van samenwerken, want de identiteit komt in gevaar. Dit gevaar
ontstaat doordat men een stukje identiteit inlevert om tot een gezamenlijk perspectief te
komen, daarnaast kan men zich bedreigd voelen, door kans

de persoonlijke niche te

moeten gaan delen met anderen. De omgang met deze spanning wordt ervaren als een
persoonlijke keuze, die beïnvloedt kan worden door de context van het netwerk,
netwerkmanagement en omgeving (R3, R5).
In het programma van het Wijkenweekend wordt rekening gehouden met de spanning
tussen het behoud van eigen identiteit en samenwerken. Partijen verzorgen in de ene wijk
meer dan de andere een eigen onderdeel binnen het programma, waar ondanks de
verschillen de nadruk over het algemeen ligt op het behouden van de eigen identiteit. In
Zuid wordt een gezamenlijk festival georganiseerd, waar partijen een eigen tent krijgen
(OWT1). In Rotsoord was een tentoonstelling die voortkomt uit een samenwerking tussen
verschillende partijen (R7). Terwijl in Leidsche Rijn een gemengde vorm is, waar eerst iedere
partij een eigen onderdeel verzorgd, om vervolgens ’s avonds samen te komen aan een
lange tafel (R2).
In theorie wordt een gezamenlijke identiteit belangrijk gevonden in een netwerk (Koppenjan,
2006:91), wordt dit concept losgelaten in de praktijk van het Wijkenweekend en vervangen
door de centraliteit van het programma. Het belang dat gehecht wordt aan het op de
hoogte blijven van elkaar, het delen van kennis, ervaring en informatie is vanuit dit punt
verklaarbaar, om de verbinding te bewaken is de communicatie van belang.
Of deze dynamieken een positieve invloed hebben gehad op stabiele relaties is de vraag,
aangezien iedere partij erg bij zijn ‘eigen ding’ blijft (R1,R8). Toch geeft men aan in
bijvoorbeeld Zuid-West dat er ‘wel de band is opgebouwd en versterkt, er is een familie
gecreëerd’ (R6).
Niveau van duurzaamheid
Duurzaamheid is geen zwart-wit begrip, er zijn verschillende mate van duurzaamheid die
ontwikkeld kunnen worden. Deze mate hangt samen met het inzicht van partijen in de
waarden van het netwerk. Op de eerste plaats komt het inzicht om samen te werken,
waarna de waarden van surplus wordt ingezien door het samenwerken met het gevolg dat
op het derde niveau deze surplus een duurzame doorzetting ontwikkelt (Wheeler, Colbert,
Freeman, 2003).
De waarde van de verschillende netwerken komt naar voren in het enthousiasme van de
partijen over de mensen, instanties en plekken in Utrecht die zij hebben leren kennen. Het
heeft hun persoonlijk netwerk vergroot en versterkt (R1/R17). Een statement die door alle
respondenten is gemaakt en ook terug kwam als ‘grote meerwaarde’ van het netwerk is de
verbinding. De soort verbinding die versterkt is in de verschillende netwerken, is van invloed
op het niveau van duurzaamheid van de vormen van netwerken, informatie en
interactienetwerken. De verwachting is dat er een splitsing zal plaatsvinden tussen de vormen
van netwerken nadat de coördinatie van de Vrede wegvalt nadat het doel, het
Wijkenweekend, gerealiseerd is.
Respondenten ervaren bij het samenwerken in netwerken, ‘je merkt heel erg, je moet het
echt onderhouden, je kan het nu niet meer laten gaan, dan is het eigenlijk verloren’(R17).
Om het ‘levend’ te houden is er ‘activiteit’ nodig (R15). Een activiteit en doel in de vorm van

73

Culturele Hoofdstad 2018 vormt een gemis, dit had een volgend doel kunnen vormen, waar
naartoe gewerkt kan worden (R1, R2, R3, R9, R10). Wanneer er een nieuw doel ontstaat, daar
konden partijen geen helder antwoord op geven, behalve in de vorm van ideeën die zij
hebben. Naast deze ideeën waren ook een aantal richtlijnen voor deze doelen. Zoals in
West, waar een gezamenlijk doel vanuit het netwerk ontstaat. Als een ontwikkeling vanuit de
context. Deze dynamiek waar een doel gekoppeld is aan ontwikkelingen in de context is
geen uitzondering, Bruin & Heuvelhof (2007) beschrijven dit proces ook, zij stellen dat naar
aanleiding van ‘windows of opportunities in de context een nieuw doel ontstaat’. In dit
onderzoek wordt deze dynamiek aangeduid als een organisch verloop, voortvloeiend uit
een ontwikkeling.
Het doorzetten van een informatie netwerk verschilt in grote mate van de dynamieken
rondom het interactie netwerk. Zoals al eerder is aangegeven zijn de netwerken van de
verschillende cases meer ontwikkeld, partijen kennen elkaar en er zijn verbindingen gemaakt.
Dit alleen vormt de basis van een informatie netwerk. Daarnaast wordt dit aangevuld door
de ervaring die men heeft opgebouwd in de verschillende netwerken met het uitwisselen
van ervaringen, kennis en informatie. Deze middelen staan gelijk aan de middelen die de
kern vormen van een informatie netwerk.
Incidenteel naar structureel
Op het moment dat het Wijkenweekend gerealiseerd is, het doel van de Vrede behaald en
valt die coördinatie weg. In hoeverre men een doorstap maakt naar een structureel netwerk
is niet vast te stellen, aangezien dit onderzoek plaatsvond voordat die stap genomen is.
Daarentegen zijn er factoren die deze stap kunnen ondersteunen geanalyseerd.
Het nemen van de stap, van incidenteel naar structureel lijkt in grote mate afhankelijk te zijn
van het nut van het netwerk. Het nut hangt samen met een doelstelling. ‘als er alleen
vergaderd wordt, is het netwerk zo afgelopen’ (R17). Er zal een bepaald doel aan
verbonden moeten zijn, waar de nadruk ligt op een verbindend gemeenschappelijk doel
(R2, R17). Wanneer het doel wegvalt, valt de urgentie ook weg, zeker in een context waar
iedereen ‘druk is met de organisatie van de partij zelf’(R3, R6). Het doel en zodoende nut van
het netwerk, is een randvoorwaarden om een structureel netwerk te ontwikkelen.

Een

succesvol weekend, wordt genoemd als het versterken van het doel met de mogelijkheid
om het volgend jaar weer te organiseren(R9, R15, R17). Niet alle partijen delen de visie dat
een doel het netwerk tot samenwerking laat komen, alleen al het organiseren van themaavonden en presentatieavonden vormen voldoende invulling voor het doorzetten van het
netwerk (OWT2).
Een andere factor die een bijdrage levert het netwerk structureel te maken is de
aanwezigheid van een coördinator (R1, R3, R6, R7, R8, R 9, R10). Binnen verschillende cases
verschilt de mening over de invulling ervan. Er is namelijk een variatie aanwezig van geen
coördinatie, waar alles uit het netwerk zelf moet komen, en waar vooral de doelstellingen en
ideeën niet meer van buitenaf mogen komen. De haalbaarheid van deze vorm van
coördinatie kan in twijfel worden getrokken; ‘Het is de taak van de overheid die deze taak bij
iemand anders kan leggen. Ik voel me echt niet genoodzaakt om dat te gaan doen en dat
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zullen meerdere partijen hebben’ (R14). Echter, zo wordt aangegeven er zijn altijd trekkers, en
er zijn ook altijd mensen die alles over zich heen laten komen (R16,R17).
Daar tegenover staan respondenten die van mening zijn dat er een coördinator van
buitenaf samen met een opdracht het beste is voor het netwerk. Als invulling daarvan wordt
de gemeente genoemd die opdracht geeft voor een volgend wijkenweekend (R3, R14).
Naast een doel en een trekker zijn er andere factoren voor de verduurzaming van het
netwerk. Erg goed bevallen is het wisselend hosten van bijeenkomsten, dit maakt het
aantrekkelijk om de bijeenkomsten te blijven bezoeken (R3, R8, R9, R7, R14). De
bijeenkomsten brachten daarnaast met zich mee, dat er meer structuur en continuïteit is in
het netwerk (R8,R13). Partijen weten waar ze aan toe zijn, kunnen aansluiten als ze de
behoefte voelen, weten waar ze op terug kunnen vallen en bij wie ze aan kunnen kloppen
met vragen en problemen. In de data is daar wel een verschil tussen de netwerken op wijk
en op stedelijk niveau, de wijknetwerken worden als persoonlijker ervaren. Waarbij de
kleinschaligheid van wijken als pluspunt worden ervaren, ‘je komt elkaar tegen in de
supermarkt’ (R2). Ook de gebondenheid aan de buurt schept een band met de wijk, die
sterker is dan die op stedelijk niveau (R17). In wijken waar netwerken al aanwezig waren
wordt het doorzetten van het netwerk ook anders ervaren. Men heeft een basis om op terug
te vallen. Op stedelijk niveau wordt aangegeven dat ‘Als de Vrede wegvalt, is het zo dat de
wijkcultuurhuizen voor genoeg netwerkkracht zorgen om dat goed op te tuigen’(R2). De
toekomst wordt zowel op wijkniveau als stedelijk niveau met optimisme voor de toekomst van
de netwerken benaderd.
Participatieve Monitoring & Evaluatie
De principes die ten grondslag liggen Participatieve Monitoring & Evaluatie (PM&E), zijn als
basis gebruikt voor de invulling van de PM&E methode gedurende dit onderzoek. Namelijk,
geven van oordelen, ruimte bieden aan verbetering en het voortbrengen van kennis (Davies
& Dart, 2005:34). Als onderzoeker ben ik op zoek gegaan naar de leerervaringen in dit project
over de netwerken. Bij het concept van duurzaamheid was er een duidelijk onderscheid te
maken van leermomenten op het gebied van doel, coördinatie en randvoorwaarden
(FGWT, FGSN).
Vanuit de ervaring werd gesproken dat er een concreet doel aanwezig zal moeten zijn om
de duurzaamheid van de netwerken te borgen, waarbij ‘netwerken om het netwerken’ geen
optie is. Het doel werd ingevuld door een volgend wijkenweekend, maar ook het
behandelen van een duidelijke vraag of thema op een avond. Het uitwisselen van kennis,
projectplannen blijft men belangrijk vinden en wordt gezien als onderdeel van het doel. Een
voorwaarden daarbij is het ontwikkelen en ontstaan van ideeën en doelen vanuit het
netwerk komt en niet van buitenaf.
Waar aan de ene kant wordt aangegeven dat coördinatie bij het doorzetten van het
netwerk niet gewenst is, geeft men aan de andere kant aan dat juist coördinatie nodig blijft
om scherpt te blijven, projecten te ontwikkelen en voor overkoepeling te zorgen. Deze
tegenstelling kent in de focusgroepen een balans, oftewel de groep voor- en tegenstanders
zijn even groot.
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Andere randvoorwaarden die voortkomen uit de ervaringen met de huidige netwerken
verschillen;
- bewaken van de groepsgrote
- wisselende locatie
- samenwerking met gelijkgestemde en aanvullende organisaties
- positieve kosten & baten balans
- ‘elkaar op de hoogte houden’
Conclusie
Deze analyse van de duurzaamheid van netwerken geeft antwoord op de tweede
empirische deelvraag; Wat is duurzaamheid met betrekking op netwerken rondom
Wijkprogramma?
Een belangrijke reden om deel te nemen en blijven nemen aan een netwerk is een positieve
kosten- en batenbalans. ‘Of partijen willen deelnemen wordt altijd mede bepaald door de
mate van ‘aantrekkelijkheid’, lage kosten en hoge baten. Met het gevolg dat partijen
eenvoudig aanhaken, aangezien er weinig investeringsrisico’s aan verbonden zijn. Of er
daadwerkelijk stabiele relaties zijn gerealiseerd dat is nog onduidelijk. Deels is de oorzaak te
vinden in de spanning die aanwezig is. Deze spanning bestaat uit de druk die is komen te
liggen op de bestaansrecht die de identiteit van een partij brengt. Echter bij een
samenwerking, zo wordt gesteld, is het belangrijk overeenkomstige doelstellingen te vinden,
wat juist een bedreiging kan vormen voor die identiteit.
Als het gaat om het niveau van duurzaamheid, blijkt uit de data dat partijen verbinding
duiden als waarden van het netwerk. Binnen deze waarde is een verschil tussen het
informatie en interactie netwerk zichtbaar. Het informatie netwerk kent eerder een hogere
mate van duurzaamheid, dan het interactie netwerk, doordat deze als persoonlijk netwerk
onderhouden kan worden. In tegen stelling tot een interactie netwerk, waar factoren nodig
zijn als een doel, coördinator, wisselend hosten van bijeenkomsten en het ontwikkelen van
structuur en continuïteit, nodig zijn om de stap van incidenteel naar structureel te maken.
In de onderstaande tabel is een verband tussen de theorie en de analyse gemaakt, door
theoretische concepten te koppelen aan termen uit de analyse.
Tabel 16 Analyse Duurzaamheid

Kernconcept

Theorie

Deelconcept

Analyse

Voorspelbaarheid
duurzaamheid

Langdurig
voordeel

Kosten & Baten
Win-win
Legitimiteit
Diep gewortelde gedeelde
normen & waarden
Middelenstroom

Eenvoudig aanhaken
Verbinding
Peer-review
Waarde geladen
handelen
Informatie, kennis,
ervaring
Insteek
programmering
Doelafhankelijk

Gedeelde
Identiteit groep
Stabiele relaties
Spanningen

Incidenteel naar
structureel

Mate van
duurzaamheid

Toegevend

Verschillende perspectieven
Uiteenlopende doelen
Dynamische
afhankelijkheidsfactoren
Doelstellingen
Randvoorwaarden
Probleemformulering

Inzicht gedeelde waarde binnen
netwerk
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Gezamenlijk doel
Coördinatie
Spanning coördinatie
uit veld of van
buitenaf
Bereiken van
verbinding

Tussenfase

Inzicht voordeel deelname
netwerk
Langdurige surplus

Duurzaamheid

Voordeel samen een
groot programma
Stap van incidenteel
naar structureel

5.3 Relatie netwerkmanagement en duurzaamheid
De concepten netwerken, netwerkmanagement en duurzaamheid zijn geanalyseerd. Dit
onderdeel van de analyse zal de relatie tussen de concepten uiteenzetten. Net als bij de
resultaten zal een onderscheid gemaakt worden tussen indirecte en directe invloed van de
bijdrage aan duurzaamheid. De indirecte bijdrage is gericht op het ontwikkelen van de
netwerken om tot het gezamenlijk doel te komen, het Wijkenweekend, waar als gevolg van
deze handelingen de duurzaamheid beïnvloed wordt. De directe bijdrage bestaat uit de
handelingen gericht op het doorzetten van netwerken nadat het Wijkenweekend
gerealiseerd is. Echter, is in wezen alle invloed van netwerkmanagement indirect, zo wordt
gesteld, het bepalen van causaliteit tussen specifieke interventies en het gevolg daarvan, is
lastig te leggen (Geuijen, van der Meulen, Noordegraaf, 2012:17). Hieruit komt voort, dat de
focus ligt op factoren die een bijdrage leveren op de kans van duurzaamheid.
Indirect
Het netwerkmanagement van de Vrede heeft veel invloed gehad op het doel, in de vorm
van het programma is ingericht. Deze programmering is de basis van het netwerk en vormt
ook de basis van de synergie. De inrichting hiervan heeft ervoor gezorgd dat partijen
makkelijk konden aanhaken in het netwerk, doordat de kosten- en batenbalans voordelig
was. Zonder grote financiële investeringen, behalve tijd en energie, werd de mogelijkheid
geboden deel te nemen aan het netwerk, op voorwaarde dat de partij gedeelde
doelstellingen met de Vrede heeft. Binnen het programma krijgen de partijen ruimte voor
eigen inbreng en het tonen van hun identiteit. Deze aanpak van het programma reduceert
de spanning rondom onderlinge afhankelijkheid met betrekking op het bewaken van de
individuele legitimiteit. Partijen hebben directe invloed op hun identiteit, door het eigen
onderdeel dat men verzorgt in de samenwerking. Daardoor vermindert de afhankelijkheid
van anderen. Deze dynamiek maakt het ook eenvoudiger om tot consensus te komen,
tegelijkertijd vermindert dit de ontwikkeling van onderling vertrouwen, maar zijn partijen
eerder bereid deel te nemen aan het netwerk (R1, R8, R12). Zodoende heeft
netwerkmanagement van de Vrede de aanpak ingezet als middel om de voorwaarden van
samenwerking te verbeteren. Door veranderingen aan te brengen in de structurele en
culturele kenmerken van het netwerk en het sturen op proces (Bruijn, Kickert, Koppenjan,
1993:23). De mate waarmee de Vrede is omgegaan met de spanning tussen legitimiteit
bewaken en samenwerking, heeft een positieve invloed gehad op de effectiviteit van de
netwerken (Provan & Kenis, 2005:33).
De partijen in de verschillende cases hebben andere partijen leren kennen, hun netwerk is
meer ontwikkeld, net als het beeld over de bijdrage die samenwerking kan leveren aan
individuele doelstellingen, belangen en prioriteiten van partijen. De Vrede heeft de interactie
intensiteit

tussen

de

partijen

vergroot

door

de

verbindingen

tussen

partijen,

de

verscheidenheid van partijen en het aantal dat betrokken is bij het stedelijk netwerk en de
netwerken op wijkniveau. De dynamiek die binnen de netwerken is ontstaan, wordt gezien
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als de bijdrage van de Vrede in de afgelopen periode; ‘De Vrede heeft laten zien in de
wijken aan die partijen dat 1+1=3 en als dat de erfenis is, omarm dat en ga vooral aan de
slag’ (R13).
De aanpak van de Vrede heeft tot gevolg gehad dat er een doel ontwikkeld werd, die
ingevuld werd door de programmering. Het netwerk op stedelijk niveau en de netwerken op
wijkniveau zijn de middelen geweest om dit doel te behalen. De doorwerking van deze
aanpak, zodoende de reikwijdte van het netwerkmanagement, heeft de basis van het
netwerken aangeleverd. Na de realisatie van het doel, valt de coördinatie van de Vrede
weg. Partijen hebben op dat moment ervaring met netwerken, weten wat de meerwaarde is
en wat er voor nodig zal zijn om weer tot samenwerking te komen. Dit is terug te zien in de
helderheid en het gemak waarin de partijen aangaven wat het netwerk nodig heeft. Hieruit
blijkt dat het institutionaliseren van netwerken niet mogelijk is, het doorzetten van netwerken
kent een doelafhankelijkheid. Deze vormt een dynamische onafheidspatronen; ‘Nieuwe
onderwerpen, coalities en introductie van nieuwe technologieën kunnen leiden tot nieuwe
interdependenties of tot een andere vormgeving van de bestaande afhankelijkheden’
(Bruin, Heuvelhof, 2007:19). In de praktijk wordt dit vanuit de resultaten en analyse vertaalt in
de aanwezigheid van een doel en nut van het netwerk, waar veranderingen in de context
kunnen worden aangegrepen als aanleiding van een doel.

Direct
De directe bijdrage van netwerkmanagement aan duurzaamheid wordt gevormd in het
model door de stippellijn. Gedurende het empirisch onderzoek heeft de focus van de Vrede
gelegen op het bewerkstelligen van het Wijkenweekend (OWT1, OSN1&2, OMN1&2).
Ondanks deze focus, heeft de Vrede in samenwerking met Rotslab een online platform,
overalinturcht.nl opgezet. Een site waar men kan zien wat er allemaal gaande is.
Respondenten zien dit als een mooie start (R9), echter is niet iedereen tevreden over deze
site, er mist een bepaalde mate aan interactie (R10). Verder is in Oost gestart met een eerste
evaluatie, door te inventariseren in hoeverre partijen geïnteresseerd zijn in het doorzetten van
het netwerk (R17).
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Ook het handelen van mijn persoon, als onderzoeker kan gezien worden als een bijdrage
aan het verduurzamen van het netwerk. Via de methode van PM&E is er getracht aandacht
op de duurzaamheid te vestigen via interviews en focusgroepen. Daar heeft een kleine vorm
van een subjectieve evaluatie plaatsgevonden, waar iedere partij individueel, vanuit eigen
belangen, prioriteiten en doelstellingen kon reageren op de vraag hoe men de toekomst
van de netwerken rondom het Wijkenprogramma ziet. Zodoende heeft iedere aanwezigen
de mogelijkheid gehad om zelf de afweging maken tussen hetgeen wat zij geïnvesteerd
hebben in het netwerk tegenover hetgeen dat zij eruit hebben gehaald. Dit kan gerelateerd
worden aan een win-winsituatie (Kickert, Klijn, Koppenjan, 1997:173). De precieze invulling
daarvan is uiteengezet in het hoofdstuk ‘van theorie naar empirie’.
Participatieve Monitoring & Evaluatie
De principes die ten grondslag liggen Participatieve Monitoring & Evaluatie (PM&E), zijn als
basis gebruikt van de invulling van de PM&E methode gedurende dit onderzoek. Namelijk,
geven van oordelen, ruimte bieden aan verbetering en het voortbrengen van kennis (Davies
& Dart, 2005:34). Als onderzoeker ben ik op zoek gegaan naar de leerervaringen in dit project
over de netwerken (FGWTW, FGSN).
De bijdrage van het netwerkmanagement van de Vrede is ervaren als versteviging van het
netwerk, ‘het netwerk is uitgebreid door de Vrede van Utrecht met nieuwe cultureel
ondernemers’.

Ook

heeft

het

netwerk

een

ontwikkeling

doorgemaakt

‘Maar

om

daadwerkelijk tot actie over te gaan komt er meestal niet van of veel kleinschaliger dan dit’.
Echter wordt de bijdrage van de Vrede vooral ervaren door de verbindingen die zijn
gemaakt, op de hoogte te zijn van de activiteiten van andere cultureel ondernemers en het
bundelen van krachten. Opvallend zijn de overeenkomsten tussen de verschillende partijen
op het vlak van de bijdrage van het netwerkmanagement aan de ontwikkeling van de
netwerken.
Conclusie
De analyse op de bijdrage van netwerkmanagement op duurzaamheid geeft antwoord op
de derde en laatste empirische deelvraag; Hoe draagt het netwerkmanagement van
stichting Vrede van Utrecht bij aan de duurzaamheid van de netwerken rondom het
Wijkenprogramma? Bij het beantwoorden van deze deelvraag is een onderscheid gemaakt
tussen indirecte en directe bijdragen. De indirecte bijdragen van de Vrede aan de
duurzaamheid van netwerken is het ontwikkelen en versterken van de verschillende
netwerken. Door een programma te ontwikkelen, relevante partijen te betrekken en
bijeenkomsten te organiseren, hebben partijen ervaren hoe het is onderdeel te zijn van een
netwerk. Deze partijen hebben ingezien wat de voor- en nadelen zijn van een netwerk en
hebben kennis ontwikkeld over welke factoren nodig zijn om het netwerk door te zetten. De
Vrede heeft door de aanpak van de programmering de effectiviteit van de netwerken doen
vergroten, door spanning te verminderen en de consensus te bevorderen. De directe
bijdrage aan de duurzaamheid bestaat uit het opzetten van het online platform
overalinutrecht.nl en de start van evaluaties.
In de tabel zijn
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Tabel 17 Analyse Bijdrage netwerkmanagement aan duurzaamheid

Kernconcept

Theorie

Deelconcept

Analyse

Indirecte bijdrage

Consensus

Ontwikkeling
Onderhoud
Beweging
Spanningenomgang

Ruimte eigen identiteit
boren in programmering

Effectiviteit
Directe bijdrage

Subjectieve evaluatie

Resultaat
Proces

Legitimiteit &
samenwerken
Individuele nut & belang
Inzicht in bijdrage
netwerken en
benodigdheden dit door
te zetten.

De verschillende stappen die het onderzoek doorlopen heeft, zijn uiteengezet in het rapport.
Het beantwoorden van de empirische deelvragen was de laatste stap voor het
beantwoorden van de onderzoeksvraag. Deze laatste stap zal in het volgende hoofdstuk de
afsluiting van het onderzoeksrapport vormen.
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6. Afsluiting .
Alle onderdelen van het onderzoek zijn doorlopen. Het onderwerp is uiteengezet, de
theoretische analyse heeft plaatsgevonden, waarna data verworven is. Deze data is
verwerkt per case in resultaten, om in de analyse samengenomen te worden om verbanden
en patronen te analyseren. In dit hoofdstuk komen de onderdelen samen door antwoord te
geven op de onderzoeksvraag. Vervolgens wordt er in deze afsluiting aandacht besteed
aan reflectie op het onderzoek, waarna afgesloten wordt met aanbevelingen die
voortkomen uit het onderzoek.
6.1 Conclusie
Stichting Vrede van Utrecht heeft als ideaal meer impact te hebben dan een impuls van
hetgeen wat zij tijdens hun bestaan hebben bewerkstelligd. De stichting heeft voor ogen een
erfenis na te laten, die groter is dan een aantal herinneringen aan optredens,
tentoonstellingen, festivals en andere activiteiten. De Vrede zou willen zien dat de netwerken
die gebouwd, gemanaged of aangeboord zijn gedurende het Wijkenprogramma een
duurzame vorm ontwikkelen. Het vaststellen van duurzaamheid kan op het moment van het
onderzoek niet plaatsvinden, een evaluatie een aantal jaar later zou passend daarvoor zijn.
Daarom is er gekozen voor de methode van Participatieve Monitoring & Evaluatie. Deze
methode is in dit onderzoek ingevuld met observaties, interviews en focusgroepen. Deze
vorm van evaluatie streeft ernaar nog tijdens het proces te evalueren. Met als doel input voor
verbetering of in dit geval het verduurzamen van de netwerken te leveren, in de vorm van
factoren die de duurzaamheid van netwerken in dit domein beïnvloeden. Het onderwerp
van dit onderzoek, de bijdrage van de Vrede aan de duurzaamheid van netwerken, is
onderzocht in de netwerken rondom het Wijkenweekend. Het domein de programmalijn
Wijkontwikkeling vormde door haar diversiteit, omvang en de ontwikkeling die deze
netwerken hebben doorgemaakt een boeiende melting pot voor dit onderzoek. Zodoende is
de volgende onderzoeksvraag opgesteld.
In hoeverre kan netwerkmanagement van stichting Vrede van Utrecht bijdragen aan de
duurzaamheid van netwerken binnen het cultureel veld op wijkniveau?
In dit onderzoek worden twee verschillende soorten netwerken onderscheiden. Aan de ene
kant de informatie netwerken, kenmerkend voor deze vorm is dat men beschikt over een
netwerk, waar kennis, ervaring en informatie uitgewisseld wordt. Aan de andere kant
interactie netwerken, men bevindt zich in een netwerk, wat in het teken staat van
samenwerking om een gezamenlijk doel te bereiken. In de periode dat het Wijkenteam
actief was, zijn er netwerken opgezet door ontwikkeling en uitbreiding van (aanwezige)
netwerken in de wijken van Utrecht. Deze netwerken komen samen in de stedelijke
netwerkbijeenkomsten. De netwerken op wijk als stedelijk niveau kennen een samenkomst
van informatie en interactie netwerken. In de netwerken wisselen de partijen namelijk aan de
ene kant informatie, kennis en ervaringen uit om elkaar te ondersteunen. Tegelijkertijd werkt
men ook samen om tot een gezamenlijk doel te komen, het Wijkenweekend.
Na het realiseren van het Wijkenweekend valt de coördinatie van de Vrede weg. De
netwerken zullen een overgang doormaken, met de verwachting dat er een onderscheid
gaat ontstaan tussen informatie en interactie netwerken. Uit de analyse blijkt dat de Vrede
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erin geslaagd is verbinding te creëren tussen de deelnemende partijen; ‘Dat is natuurlijk
briljant wat ze hebben gedaan, er valt altijd wel wat te halen, want je kan verbinden’ (R14).
De basis voor een informatief netwerk is gelegd, partijen weten nu wie zich in het veld
bevindt, het cultureel veld in de Utrechtse periferie is zodoende meer ontsloten. De stap om
informatie, kennis en ervaring uit te wisselen is minder groot, men kent elkaar nu.
Een informatie netwerk brengt minder risico met zich mee ten aanzien van de middelen die
uitgewisseld worden. Dat wil niet zeggen dat informatie netwerken bij het kapitaliseren geen
grote waarde aan kunnen nemen, integendeel. Echter, is het in eerste instantie vooral tijd en
energie die de investering vormen, wat op laagdrempelige wijze kan plaatsvinden,
informatie netwerken hebben een vrijblijvend karakter. Dat is anders bij een interactie
netwerk. Uit de analyse is naar voren gekomen dat het tot stand laten komen van deze vorm
van netwerken rondom het Wijkenweekend afhankelijk is geweest van een aantal factoren.
De Vrede heeft in haar aanpak een programma ontwikkeld die de invulling van het doel
heeft gevormd, waarna om tot het doel te komen netwerkbijeenkomsten zijn georganiseerd,
wat structuur en continuïteit aanbracht in het netwerk. Deze vier factoren hebben de
totstandkoming van het interactie netwerk beïnvloed door de interactie intensiteit tussen
partijen door middel van de netwerkbijeenkomsten, het aantrekken van relevante partijen en
door het plaatsen van een operationele interventie, ingevuld en door het beschikbaar stellen
van een financiële bijdrage, de legitimiteit van de Vrede en de netwerken die de Vrede
heeft bij overheden en bedrijfsleven.
Om vanuit een informatie netwerk weer tot een interactie netwerk te komen, blijkt uit de
analyse dat doelafhankelijkheid een grote rol speelt. ‘Wanneer het doel wegvalt, valt de
urgentie ook weg, zeker in een context waar iedereen ‘druk is met de organisatie van de
partij zelf’ (R3, R6). In een doel zal men het nut moeten zien om zich in te blijven zetten voor
het netwerk. Het nut vormt het voordeel van het netwerk voor een partij; ‘ het voortbestaan
van het netwerk, is er een waar alle partijen in zulke mate langdurig het voordeel van inzien
om onderdeel van het netwerk te zijn en te blijven’ (Wheeler, Colbert, Freeman, 2003, p. 10).
Of een doel zich ontwikkelt vloeit voort uit ontwikkelingen in de omgeving, het is een
organisch proces, waardoor het borgen van duurzaamheid een lastige opgave is.
Door te faciliteren, ondersteunen, financieren, informeren en coördineren hebben de
netwerken vorm gekregen onder de coördinatie van de Vrede. Er zijn netwerken ontstaan,
verstevigd en uitgebreid, waardoor verbinding is ontstaan. Partijen hebben nu meer kennis
over wie zich in het veld bevinden en wat zij doen (R1/R17, OSN 1 &2, OMB 1&2, OWT1 &2).
De Vrede heeft in haar aanpak als leidende organisatie, het programma tot stand laten
komen, de besluiten genomen omtrent het programma, het proces bewaakt en relevante
partijen aangetrokken. Binnen deze context gaven respondenten aan dat het ‘makkelijk
aanhaken’ was doordat er weinig kosten en veel baten verbonden zaten aan de deelname
(R3).
De Vrede heeft door haar aanpak het culturele veld ontsloten en een bijdrage geleverd aan
het versterken van het culturele infrastructuur. Waar de focus op de periferie van Utrecht is
gelegd; ‘Geen grootse verhalen, maar juist de lokale kracht’(R7). Dit betekent dat de Vrede
geslaagd is in waar netwerkmanagement voor staat; ‘het streven om een positieve bijdrage
te leveren door de kwaliteit van de interactie binnen het netwerk te beïnvloeden’ (Kickert,
Klijn, Koppenjan, 1997, p. 172).
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De Vrede heeft in haar aanpak gekozen om het programma de verbindende factor te laten
vormen, waar ruimte werd geboden aan de identiteit van de partijen; ‘Losse flodders, waar
de Vrede de mogelijkheden zag om afzonderlijke dingen te koppelen’ (R1). Deze keuze
heeft invloed gehad op de mate waarin stabiele relaties zijn ontwikkeld. Binnen het
programma kregen de partijen veel ruimte voor een eigen onderdeel of identiteit. Partijen
namen die verantwoordelijkheid, wat ervoor zorgde dat er minder onderlinge afhankelijkheid
en vertrouwen ontstond tussen partijen. In theorie wordt vaak een deel van de eigen normen
en waarden losgelaten om een gezamenlijk doel en identiteit te creëren met als doel
stabiele relaties te ontwikkelen. Daarentegen kregen de partijen de ruimte binnen het
programma hun eigen identiteit vast te houden, met het gevolg dat stabiele relaties minder
ontwikkeld zijn, dan wanneer het gaat om het ontwikkelen van een gedeelde consensus en
gezamenlijke normen en waarden.
Echter, heeft de vorm van het programma spanning voorkomen in de netwerken. De
ontwikkeling die gaande is in de culturele sector, is de vermindering van subsidie. Om in
aanmerking te komen voor subsidie of het voortbestaan van de organisatie te bewaken,
gaat legitimiteit en draagvlak een steeds grotere rol spelen. De identiteit van een organisatie
vormt de basis van de legitimiteit. Samenwerkingen waarbij een deel van de identiteit
ingeleverd wordt, betekent een gevaar voor de legitimiteit. Terwijl samenwerken juist wordt
gezien als een mogelijkheid om als organisatie levensvatbaar te blijven. De invulling van het
programma

zorgt

dat

zowel

de

kernwaarden

van

partijen

bewaakt

worden

en

samenwerking bewerkstelligt, waardoor men bereid is aan te sluiten bij het netwerk.
Kritiek wordt geleverd op de transparantie van het proces en het financiële aspect. De
manier waarop het programma ingevuld werd, was stukje bij beetje, daardoor was er geen
doel of vooruitzicht op wat er uiteindelijk zou komen te staan. Dit stelde de afwachtende
houding van deelnemende partijen op de proef, net als het vertrouwen dat zij in het
Wijkenteam hadden. Er was kritiek op het financiële aspect, ten eerste door het imago dat
de Vrede had als het gaat om de omvang van hun budget, partijen vonden hun aandeel in
het budget naar verhouding te klein. Daarnaast ervoeren partijen onduidelijkheid over de
redenering achter de budgetverdeling. De Vrede heeft beide aspecten op deze wijze
ingestoken vanuit hun strategie, onduidelijk is het in hoeverre de partijen kritiek hebben op de
inrichting van deze strategie of de manier waarop de communicatie plaats heeft gevonden.
Echter, de invloed van het netwerkmanagement aan duurzaamheid blijft in zekere mate
beperkt, wel is er een verschil te bemerken tussen informatie en interactie netwerken. De
Vrede heeft bijgedragen aan het ontsluiten van het cultureel veld, het versterken van de
culturele infrastructuur en zodoende is het informatie netwerk verstevigd. De duurzaamheid
van interactie netwerken is doelafhankelijk, er is een externe noodzaak nodig, een
ontwikkeling in de context waardoor het nut van het netwerk wordt ingezien. Oftewel, het
doorzetten van het netwerk, zodoende de duurzaamheid, hangt samen met het nut van het
netwerk. Het nut kent een bepaalde mate van rekbaarheid, wat samenhangt met de kosten
en baten verhouding, hoe groter de kosten, hoe groter de verwachting van het nut.
Een indirecte bijdrage heeft de Vrede geleverd aan het niveau van duurzaamheid. ‘De
Vrede heeft laten zien in de wijken aan die partijen dat 1+1=3 en als dat de erfenis is, omarm
dat en ga vooral aan de slag’ (R13). De Vrede heeft de partijen inzicht laten ontwikkelen in
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de meerwaarde van het netwerk, dit is een belangrijke stap richting duurzaamheid (Wheeler,
Colbert, Freeman, 2003).
Vanuit het onderzoek is door een interventie vanuit de PM&E methode een directe bijdrage
geleverd aan duurzaamheid. Door middel van focusgroepen in netwerkbijeenkomsten is
getracht de aanwezigen na te laten denken over het nut van het netwerk en in hoeverre zij
dit door willen zetten. Deze vorm van evaluatie is een klein onderdeel van de evaluatie die
na het Wijkenweekend gaat plaatsvinden. De Vrede kan door een evaluatie een directe
bijdrage leveren aan duurzaamheid. Als het gaat om de interactie netwerken, blijft het geen
eenvoudige opgave. De dynamieken die zich ontwikkelen binnen een context waar de
subsidies afnemen, zullen partijen om hun legitimiteit te borgen, sterker vasthouden aan hun
identiteit. Het ontwikkelen van interactie netwerken, waarin consensus gevonden zal moeten
worden in een gezamenlijk doel zal een grote opgave zijn. Daarbij gaat Gemeente Utrecht
mee in de dynamiek van de terugtrekkende overheid, met het gevolg dat de huidige
subsidies worden beperkt tot projectsubsidies. Deze vorm van subsidies kan alsnog indirect
het netwerk ondersteunen, echter is deze subsidie niet meer specifiek voor de culturele
sector, waardoor het aantal partijen waarmee de subsidie verdeeld wordt, groter is (R13).
Ook al is men op het punt gekomen dat het culturele veld meer is ontsloten en de culturele
infrastructuur is versterkt, ook de informatie netwerken hebben onderhoud nodig, de relaties
binnen deze netwerken, kunnen na een aantal jaar ‘verwateren’ (R6).
Daarbij is er een verschil te bemerken op stedelijk en wijk niveau. De kern van dit verschil
wordt bepaald door afstand. Het voortbestaan van het stedelijk netwerk zal meer tijd en
energie vergen dan de wijknetwerken doordat partijen zich op een kleinere afstand van
elkaar bevinden en elkaar bij wijze van spreken in de supermarkt tegen komen. Ook zijn veel
partijen met hun doelen, prioriteiten en belangen vooral wijkgericht, waardoor de afstand
met partijen in andere wijken groter is en het lastiger is om tot consensus te komen.

Om op het model terug te komen dat gevormd is naar aanleiding van de vraagstelling en
theoretisch kader, kan gesteld worden dat het zwaarte punt van de bijdrage van het
netwerkmanagement van de Vrede ligt op de ontwikkeling van de netwerken en de
totstandkoming van het Wijkenweekend. De indirecte bijdrage van de Vrede, de stippellijn,
wordt gevormd door het inzicht dat netwerken een meerwaarde kunnen vormen voor de
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individuele partijen. Als het gaat om het doorzetten van het netwerk, is de bijdrage van de
Vrede grotere mate terug te zien bij de informatie netwerken, dan bij de interactie
netwerken. Deels is dit veroorzaakt door de aanpak van de programmering, waar partijen
veel ruimte voor de eigen identiteit hebben gekregen en zodoende minder onderlinge
afhankelijkheid hebben ontwikkeld. Echter is het verschil tussen informatie en interactie
netwerken vooral verklaarbaar, doordat bij een interactie netwerken meer factoren nodig
zijn, zoals een coördinator en een doel.
6.2 Reflectie
Nu er antwoord is gegeven op de onderzoeksvraag, is het interessant om te reflecteren in
hoeverre het onderzoek uiteindelijk maatschappelijk en wetenschappelijke relevantie kent.
Daarnaast wordt de toepassing van

Participatieve

Monitoring & Evaluatie (PM&E) als

voortijdige evaluatiemethode ook gereflecteerd.
Maatschappelijke relevantie
Stichting Vrede van Utrecht wil weten hoe de participanten het netwerkmanagement
ervaren, wat voor beeld zij hebben bij de duurzaamheid van de netwerken en hoe dit te
ontwikkelen. De Vrede heeft hier zelf ook een beeld bij, het Wijkenteam staat er middenin.
Belangrijk was, dat dit beeld gecreëerd werd door iemand van buitenaf, wat bijdraagt aan
het legitimeringsvraagstuk van de Vrede. Daardoor is echter een discrepantie te vinden
tussen de uitkomsten en hetgeen dat de Vrede voor ogen had met haar aanpak. Een
voorbeeld daarvan is de keuze voor de invulling van het programma. Partijen hadden kritiek
op dit proces, doordat zij geen duidelijk beeld hadden waar dit heen zou gaan, terwijl de
insteek van de Vrede was dit juist op deze opbouwende manier in te steken. Daarom is het
belangrijk dat dit een onderdeel is van de evaluatie van het Wijkenteam, zodat beide
kanten van het verhaal aan bod komen.
De Vrede heeft tot doel het culturele veld te versterken door middel van netwerken. Het
onderzoek tracht hieraan bij te dragen , door de factoren die de kans op duurzaamheid
versterken te duiden. Daarnaast door de interventie in de vorm van focusgroepen is getracht
bewustwording te creëren, door alvast na te denken over de toekomst van het netwerk.
Wetenschappelijke relevantie
Gedurende het onderzoeksproces waar een analyse plaatsvond van theorie over de
concepten netwerken, netwerkmanagement en duurzaamheid werd duidelijk dat de
hoeveelheid aan theorie over netwerken en netwerkmanagement in schril contrast stond
met de hoeveel theorie over duurzaamheid van netwerken. De wetenschap kent een grote
variatie en hoeveelheid aan theorieën, zo ook een aantal

over de duurzaamheid van

netwerken. Alleen raakten geen van allen de focus van dit onderzoek. Door het ontbreken
van theorie, is er theorie ontwikkeld gedurende dit onderzoek, door typological theorizing.
Een eenvoudige opgave bleek dit niet te zijn, uiteindelijk heeft de analyse geresulteerd in het
theoretisch kader, die uiteindelijk wel toepasbaar bleek te zijn op de empirie. Dit vormde de
bevestiging dat uiteindelijk de juiste concepten in het theoretisch kader zijn geanalyseerd.
Naast deze theorieontwikkeling, levert dit onderzoek een bijdrage aan inzicht in
wetenschappelijke kennis over de cultuursector in combinatie met netwerken. Ook de
koppeling tussen publiek management en de culturele sector levert een wetenschappelijke
bijdrage. De culturele sector heeft een andere insteek bij dynamieken als professionalisering,
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management, organisatiedynamieken dan in meer doorsnee publiek management sectoren
als de zorg, veiligheid en overheden. Zodoende was het nodig een vertaalslag te maken om
theorie en empirie op elkaar aan te laten sluiten.
De uiteindelijke resultaten kunnen wellicht overkomen als zeer vanzelfsprekend. Vanuit
wetenschappelijk opzicht is dit te verklaren, doordat de gebruikte theorieën een grote mate
van praktisch inzicht kennen.
De kracht van het onderzoek zat op voorhand in de diepte. Na afloop van het onderzoek,
wanneer er gekeken wordt naar de toegepaste methoden, aantal respondenten en andere
data-eenheden kan gesteld worden dat dit onderzoek hieraan voldaan heeft.
PM&E methode
Het onderzoek heeft tot doel de onderzoeksvraag te beantwoorden door een Participatieve
Monitoring & Evaluatie (PM&E) uit te voeren. PM&E is een evaluatiesysteem gebaseerd op
het principe van coproductie, oftewel interactie tussen de verschillende partijen, met als
doel al gedurende het proces input te leveren voor aanpassingen van het proces. Al tijdens
het proces bleek dit passend te zijn bij het moment van onderzoek. Een reflectie op
duurzaamheid door middel van een standaard evaluatie was tijdens het project geen
mogelijkheid geweest. Nu heeft het onderzoek bijgedragen aan het uiteenzetten van
factoren die men kan beïnvloeden om duurzaamheid te ontwikkelen. Daarnaast sluit de
faciliterende aanpak

van deze methode aan bij de faciliterende aanpak die de Vrede

aanduidt als ‘een gouden begrip’ (Kho, 2013).
PM&E is ingevuld door ‘Most Significant Change’ (MSC) en ‘learning histories’. Het hoofddoel
passend hierbij is; geven van oordelen, ruimte bieden aan verbetering en het voortbrengen
van kennis (Davies & Dart, 2005, p. 34). Als onderzoeker ben ik op zoek gegaan naar de
leerervaringen door middel van factoren die van invloed kunnen zijn op duurzaamheid. Door
de verschillende ingezette onderzoeksmethoden, observaties, interviews en focusgroepen,
hebben

veel

partijen

input

kunnen

leveren.

Echter

is

tijdens

het

onderzoek

de

onderhandeling niet geheel tot stand gekomen, aangezien hier geen ruimte voor bleek te
zijn in het proces. Dit vereiste een flexibele houding van mij als onderzoeker, wat volledig past
in het PM&E proces, waar een flexibele houding van de onderzoeker wordt verwacht, die
zich aanpast op mogelijkheden, beperkingen en behoeften van partijen (Georgaca, 2000, p.
46,49). Met het gevolg dat in plaats van een focusgroep, er twee zijn gehouden.
De PM&E methode heeft als doel samen met de deelnemende partijen tot conclusies te
komen, dit paste bij de vraag om als buitenstaander de ervaringen en visies van de partijen
te weergeven.
6.3 Aanbevelingen
De organische dynamiek die doelafhankelijkheid van interactie netwerken beïnvloedt, is het
lastig direct invloed uit te oefenen op duurzaamheid. Wel is het mogelijk invloed uit te
oefenen op factoren die duurzaamheid positief beïnvloeden. Oftewel, factoren die het
voortbestaan van het netwerk verstevigen. De aanbevelingen vloeien voort uit de analyse
en conclusie, vanuit de insteek de culturele sector te versterken.
Netwerken kennen een organische dynamiek, bestaande uit interne processendie beïnvloed
worden door de context. Zolang er een noodzaak is, is er een netwerk, wanneer de urgentie
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wegvalt zal ook het netwerk wegvallen. Een aanbeveling is om bij te dragen aan het creëren
van een doel. Een gezamenlijk doel kan partijen het nut in laten zien van het netwerk
doordat ergens naar gestreefd wordt. Interessant zou zijn af te tasten in hoeverre een
overheid als een gemeente een doel zou willen stellen of eraan wil bijdragen. De Gemeente
gaat minder subsidies verstrekken, doordat zij meegaan in de dynamiek van de
terugtrekkende overheid. Het overzicht op het cultureel veld zal door de afnemende
subsidieaanvragen verminderen. Als de Gemeente dit overzicht toch wil behouden, kan een
volgend gezamenlijk een goed instrument zijn.
Een andere factor die van invloed is op duurzaamheid van netwerken is een coördinator. In
de analyse is echter geen eenduidig antwoord gegeven op de vraag wat voor coördinator
het moet zijn. Aan de ene kant geven respondenten aan dat het een belangenvrije partij
moet zijn, zoals een gemeente of wijkbureau. Echter, zijn andere respondenten heel stellig
over de afkomst van de coördinator, deze zal uit het netwerk moeten komen en vooral niet
van buitenaf. Het netwerk van de Vrede vormt een interessante bron om te inventariseren op
een mogelijke partij die de rol van coördinator op zich neemt. Een voorwaarde is dat deze
partij een grote mate van eigenaarschap voelt voor netwerken, waar de visie van de partij
netwerk gericht is.
De leidende rol die Vrede heeft genomen, zal of overgenomen worden of ingevuld worden
door een andere vorm van netwerkmanagement. De ervaring die is opgedaan door de
Vrede, zou verloren gaan wanneer er niet enige mate van overdracht zou plaatsvinden. Het
begeleiden van die organisaties die de rol van coördinator op zich nemen, zou dit kunnen
beperken.
Een van de conclusies uit de analyse is het verschil tussen wijk en stedelijk netwerk. Het
stedelijk netwerk vergt een ander medium dan de wijken, de laatste is meer persoonlijk. De
site overalinutrecht.nl wordt door verschillende respondenten gezien als een goede start voor
een stedelijk medium. Alleen vraagt men zich af in hoeverre deze site verschilt van andere
verzamelsites en zodoende of het wel gaat werken. Om deze site een extra dimensie te
geven is enige activering wellicht gepast. Naar het idee van de verschillende sites van de
Alliantiefabriek, past het posten van aanbod en vraag als een soort van ‘marktplaats’ ook op
de site van overalinutrecht.nl. Het creëert een bepaalde mate van activiteit en interactiviteit.
Aan de andere kant is naast het beïnvloeden van factoren het ook van belang de
organische beweging van netwerken te omarmen. Het culturele veld is meer ontsloten en
partijen geven aan in hun wijk een beter beeld te hebben van wie er zijn. De kleinschaligheid
en buurtgerichtheid van partijen in de wijken kan voordelig zijn. In korte tijd kan er een
interactie netwerk ontwikkeld worden, wanneer men op een idee, programma of activiteit is
gekomen. Een voorbeeld daarvan is het netwerk in Zuid-West, samen organiseren zij in de
zomervakantie allerlei activiteiten voor de wijk. Eigenlijk betekent de keuze voor loslaten dat
er
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worden

aan
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dat

is

ontwikkeld

tijdens

het

netwerkmanagement van de Vrede.
Een kritiekpunt die naar voren kwam uit de analyse was de transparantie op het proces en
financiële aspect. De Vrede heeft bij het ontwikkelen van het programma een keuze
gemaakt voor een bepaalde aanpak. De Vrede heeft de keuze gemaakt geen subsidie-
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instantie te zijn en geen strakke factoren vast te stellen. Strategisch handelen werd daardoor
voorkomen en de ruimte voor spontaniteit vergroot. Toch zou een heldere communicatie
over deze aanpak kunnen bijdragen aan het voorkomen van kritiek.
Bij een mogelijk vervolgonderzoek is het interessant verder onderzoek te doen naar de
tegenstrijdigheid die de bezuinigingen met zich mee hebben gebracht. Vanuit de overheid
wordt aangestuurd op samenwerken in de cultuursector naar aanleiding van de
bezuinigingen. Echter wat meerdere malen naar voren kwam in het onderzoek, is dat juist die
bezuinigingen niet zorgen voor samenwerken, maar concurrentie en eilandjes in de hand
werken. Interessant is om te analyseren in hoeverre deze dynamiek ook buiten Utrecht
ontwikkeld is, wat voor gevolgen dit heeft voor het culturele veld.
Afsluiting
Stichting Vrede van Utrecht heeft als doel gesteld om met de programmalijn Wijkontwikkeling
de culturele infrastructuur te versterken in de Utrechtse periferie. Het Wijkenteam heeft met
een doelgerichte strategie samen met de partners naar het Midzomerweekend toegewerkt.
Die strategie heeft door te coördineren en te faciliteren verbinding gebracht. Het streven van
de Vrede was naast het Midzomerweekend, een langdurige impact te hebben in de vorm
van duurzame netwerken. Precies 300 jaar geleden hebben verschillende landen meer dan
een jaar lang gewerkt aan één doel, de vrede bewaren in Europa. Net als op 11 april 1713, is
nu de tijd gekomen voor Vrede van Utrecht om de banden los te laten en af te wachten of
de netwerken blijven bestaan.
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Bijlage
Bijlage 1: Vragenlijst
Algemeen
- Wie zijn jullie?
- Wat doen jullie?
- Algemeen
- Voor project Vrede
Netwerk
- Hoe is het ontstaan?
- Hoe is de relatie met de anderen in het project?
Netwerkmanagement à Relatie met de Vrede
- Hoe pakt de Vrede het netwerkmanagement aan?
- Hoe ervaar je de aanpak van de Vrede?
- Wat zou er anders kunnen?
Duurzaamheid à Hoe ervaar je het netwerk
- Wat versta je onder duurzaamheid?
- Waarom ben je gaan deelnemen aan het netwerk?
- Voordeel/waarde/surplus
- Win-winsituatie
- Waarom zou je blijven deelnemen?
- Kosten/baten balans
- Legitimiteit
- Wat kan ervoor zorgen dat je blijft deelnemen?
- Wat is er nodig om van een incidenteel naar structureel netwerk te komen?
Workshop
- Waar heeft u behoefte aan?
- Wanneer zou u er iets aan kunnen hebben?
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Bijlage 2: Operationalisatie

Concept: netwerken & netwerkmanagement

Kernconcept
Netwerken

Theorie
Partijen

Deelconcept
Middelen

Onderlinge verhouding

Netwerkmanagement

Soort
netwerken

Informatie
Interactie
Relatiepatronen

Structuren
netwerken

Kenmerken

Vorm
Duur
Verhouding
Samenhang
Joint action/ Synergie

Vormen

Leidende organisatie

Zelfsturend netwerk

Aanpak

Structuur
Interactie intensiteit

Interventie
context

Operationeel
Institutioneel
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Meetbare indicatoren
Kennis
Expertise
Budget
Legitimiteit
Doelstelling
Prioriteit
Belang
Conflict
Legitimiteit
Resultaat
Vertrouwen
Bezitten/beschikken over relaties
Bevinden in relaties
Regelmatigheid
Interactie
Communicatie
Formeel – informeel
Tijdelijk – permanent
Verticaal – horizontaal
Lost – vast
Ontwikkeling gezamenlijk
Referentiekader
Doel
Hiërarchie
Zoekt fondsen + financiering
ontwikkeling extern
Coördineren
belangrijke besluiten +
activiteiten
Onderhoud/behoud relaties
Beperkt aantal partijen
Verdeelbaarheid netwerktaken
Vertrouwen
Competentie
Aantrekken & uitsluiten partijen
Relevante partijen
Doelen
Prikkelende voortgang
Commitment
Open houding: agenda +
besluitvorming
Transparantie proces
Beschermen kerndoelen
partijen
Verbinden
Faciliteren
Invloed individu
Informeren
Communicatief
Financieel
Communicatief

Concept: duurzaamheid

Kernconcept
Voorspelbaarheid
duurzaamheid

Theorie
Langdurig
voordeel

Deelconcept
Kosten & Baten

Win-win
Legitimiteit
Gedeelde
identiteit groep
Stabiele relaties

Gedeelde normen&waarden

Spanningen

Verschillende perspectieven
Uiteenlopende doelen
Dynamische afhankelijkheidsfactoren
Doelstellingen

Incidenteel naar
structureel

Mate van
duurzaamheid

Toegevend
Tussenfase
Duurzaamheid

Middelenstroom

Meetbare indicatoren
Geld
Tijd
Energie
Onderhandeling
Extern
Intern

Communicatie
Interactie
Vertrouwen
Doel, belang, prioriteit
Onderlinge samenhang
Belang doelstelling
Nut

Randvoorwaarden:
Probleemformulering
Tegen vernietiging
gedeelde waarden
Gemeenschappelijke waarde
zoeken
Synergie
Maximalisatie waarde creatie

Concept: Relatie netwerkmanagement & duurzaamheid

Kernconcept
Relatie netwerkmanagement en
duurzaamheid

Theorie
Consensus

Deelconcept
Ontwikkeling

Onderhoud
Beweging

Evaluatie

Effectiviteit

Spanningenomgang

Subjectief

Resultaat
Proces
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Meetbare indicatoren
Kennis van
verschillende
percepties
Regelmatige interactie
Inspelen veranderingen
context
Samenwerken –
bewaken eigen
identiteit
Individuele kosten en
baten afweging
Voordeel netwerk

Bijlage 3: Codeboom

Kernconcept
Netwerken

Theorie
Soort netwerken
Structuren
netwerken

Deelconcepten
Informatie
Interactie
Vorm

Meetbare indicatoren
Bezitten/beschikken over relaties
Bevinden in relaties

Duur
Verhouding

Kenmerken

Samenhang
Joint action/ Synergie

Ontwikkeling gezamenlijk
referentiekader

Doel:
Partijen

Middelen

Onderlinge verhouding

Kennis
Expertise
Budget
Legitimiteit
Doelstelling
Prioriteit
Belan
Conflict

Legitimiteit

Relatiepatronen

Netwerkmanagement

Vormen

Leidende organisatie

Zelfsturend netwerk

Aanpak

Interventie
context

Structuur
Interactie intensiteit

Operationeel
Institutioneel
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Resultaat
Vertrouwen
Regelmatigheid
Interactie
Communicatie
Hiërarchie:
Zoekt fondsen + financiering
ontwikkeling extern:
Coördineren
belangrijke besluiten +
activiteiten
Onderhoud/behoud relaties
Beperkt aantal partijen
Verdeelbaarheid netwerktaken:
Vertrouwen
Competentie
Aantrekken & uitsluiten partijen
Relevante partijen
Doelen
Prikkelende voortgang
Commitment
Open houding: agenda +
besluitvorming
Transparantie proces
Beschermen kerndoelen
partijen
Verbinden
Faciliteren
Invloed individu
Informeren
Communicatief
Financieel
Communicatief

Waarden
Laag – hoog
Laag – hoog
Formeel –
informeel
Tijdelijk permanent
Verticaal horizontaal
Los - vast
Lage – hoge
mate
Overeenste
mming
Aanwezig afwezig
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Aanwezig afwezig
Laag – hoog
Laag – hoog
Lage – hoge
mate
spanningen
Lage – hoge
mate
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog

Duurzaamheid

Voordeel

Kosten & Baten

Identiteit groep
Stabiele relaties

Win-win
Gedeelde normen & waarden
Middelenstroom

Spanningen:

Legitimiteit

Incidenteel naar
structureel

Verschillende perspectieven
Uiteenlopende doelen: 7
Dynamische afhankelijkheidsfactoren
Doelstellingen

Financieel
Geld
Tijd
Energie
Onderhandeling
Communicatie
Interactie
Vertrouwen
Extern
Intern
Doel, belang, prioriteit
Onderlinge samenhang
Belang doelstelling
Nut

Randvoorwaarden
Probleemformulering
Mate van
duurzaamheid

Toegevend

Tegen vernietiging gedeelde
waarden
Gemeenschappelijke waarde
zoeken
Synergie
Maximalisatie waard creatie

Tussenfase
Duurzaamheid
Relatie netwerkmanagement en
duurzaamheid

Consensus

Effectiviteit

Ontwikkeling
Onderhoud
Beweging
Spanningenomgang
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Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Aanwezig afwezig
Aanwezig afwezig
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog
Laag – hoog

