Tussen potentieel en

praktijk:

inne-Marie Poorthuis

-:e were d is dy.amisch. Organ sat es, mensen, stedef, regio s en andere
, raiden staan steeds weer voof iieuwe vfaagstukkef De nvester ngen z in
::t, maar de píakiijk is vaak w€erbarstlg en ordanks dat eí vee potent eel is,
:: dit niet aliijd tot het vermogen om vraagstukken aan te kurnen. Het víaagt
-::ikerhe d er aandacht om potentiee enpráktlkmetekaarinverbandte
:-gen en het veínrogen te blijver versterken om vraagstukken aan te kunnei.
r: medio iaren negentig hanteeí ik het netwerk als ordeningspr nclpe en

-:iwerkanalyse (Poorthuis, 2oo6) a s methode voor het analyseíen van het

.

.erk van betrokkerhe d rond een bepaa d€ kern. Het s b izonder orn te z en
:re door het ana yseíen van eef netwerk de betrokkenheld fys ek gesta te

lntroductie
In dii hoofdstuk zoek ik naaf een patroon waarnree we naast hct analyseren v3n betrok
kenheid ook de mecn'oudige aandachi \oor betrekkingen en hel besturen ran nenverk-

relaties kunnen ondersteuDen. Mijl] ámbitie is een rerbindend patroo . $'aarop il
intuïtief kan yertrouwen, dat rnijn manier van onderzoekend bou$en ondersteunl.
waal ih mee kan speLen, wat ik achter kan latcn voor organisaties die daaÍ zclÍ m€e
willen werken en wrt naast ofgrnisaiies ook to€pasbaar is op andere verbanden zoals
sectoren. steder. regio's eD zelfs pefsonen.
ll tregrn rnet ccn lerhaal \an miin eigen ondememing en dc keuze \oor net!ïcrkbe
naderi'rg. Daama beschrijfik het Defqerk als ordeDnrgsprincipe en de net$erkaDalyse
als methode. Ik leNolg met enlele voorbeeldcn waurbij het nel$elk xls ordeningsprin.
cipe is gehant€efd. 6evoed doot de voorbeeldcn en gestimulccÍd doór het zoekcn naár
lerbindingen. kom ik tot een p.tfoor loor het onderzoekend bou$en aan verbanden.

Expliciet maken waar ik intuitiefop kan vertrouwen
Toen ik begin jaren nêgentig startte nret mijn

bedrijf\oor oreanisrtieondcrsteLrning en
tiideliik lêidersch3p Nas mijn leidDrotief \erbind|rg in organisereD . \.'liiD r|itdaging
$'rs het versterkcn vaD het lcrnrogerr !an orslnisaties onr colnplexe lraagshrlkcn aàn
te liunn€n en miin grootste krrcht het helper o|denen en het viDden van €enroLrd. Om
scherp te blijv€n, nam ik steeds tlvee lragen rner Inij ne€. Allerserst de vfaag hoe maak
ik c),pliciet \aar ik intuitiefop krn lertroLrsen en de h\.eede t raag hoe ma.rk ik mijzelf
olcrbodig. ln sezen begon dainDee nriin ondeÍzoek naar !c )inding m organiseren.
Expliciet makcn gaat enerzijds oler de lrais: boc kàn ik dc $erki,rg van dingeD waar
ik op vertroLrw zichtbaar en overdraagbaaL maker voor andcr€|l) Maar anderijds ool
over de vraag: ho€ begrijp ik de werkng van dingen waarop il lt;rn vertroLrwen) Miizelí
olerbodig maken sluit aan bij nrij,r ambitie om ie bouwen.]rn cen lveleld die zijn
!Íaagstukken aankan. Wat is het potentieel cn hoe kan ik de Nerking daanan helpen
versterken en aan lerbaDden bouNen die op cigen kracht !€rder kunnenl
Een van rnijn inspiratiebrorrnet1 wrs de chaostheorie (Eijnltten e.a., 2ooz). Ik w€rd
mij sterk bewLrst van de ber.eging van chaos naar orde en het ontstaan, bestaal] en
wecr uit elkaar !allen lan lerbanden. Ik !ind hct mat€loos inhiger€nd hoe \'efbánden
opkomen en zich lasizetteD cD hoe snel dat soms g:at. We hcbben er steun aan als
lcrbaDden stabilik'it en dujdcliikheid gelen. we hebben er last lan á1s we !r'aagstukken
binnen bestaande verbanden nict op kunncn lossen en we enaÍen problemen als rve in
dc cornplexiteit gc!n àanknopingsprurten kunnen vinden onr op $eg te gaan.
V.lnuit het bcsc'f dat alles beu,eegt en zich ordent, positionccft en verbindt k\íam
ik bij nijn \oomcnren onl nrct rcspe.t \oor alles \ïat er is en in lerholrdinlr toi \\lt
bcwcegt, te ondcrsteuren bii hcl bouNen aan lerbanden. wal nlij ênonn hccfi geholpcr, is toen ik hel neiserk als ordeningspficipe ben gaar barrtereD. Hei netwerk van
bctÍ)kkenheid rond een initi3ti€f geeft strLchlLrr en de mogclijkheid om ste€ds op.
nicL,$,te beginnen. vanal medio iaren negentie bcn ik dan ook iniensiefbczig nret het
ontu,ikkelen van theorie en pr?klijk \an Dehlerkbcnaderine (Poorthuis. 2ool, 2oo4).
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qal er is aan poteDtieel en nret het netwefk als ordeningspriDcipe crealiefen on'
.ie|zoekend bou$r aàll d)nanis.he verbande|. Het gaat nicl om hetrbsolt(e nraarom
.rc krnst van llet bouwtr met wat €r is, het plezier van hct onde.zoeken Iaar lvai kan
rrin cn de zorg voof dc bewesing hrssen porentieel en pr l(tiik. Dlafmc€ kunnen we
|s voorbereiden op de verassing \.an een praktijk di€ steeds weer voof nicuwe vraag.
.l beschou$deze nehrerkbenrdernrg 3ls een opt'Dr'stischc benaderi11g. die uitgaat
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Het netwerk als ordeningsprincipe
nel$crk zich rond een bepáalde kcrn die uitsh:alt en aantrekt.
saat orn betrokkenhcid. Wordt de kem losgclaten d:'n \alt hei net$erk triteen.

:r essentie ordent een

let

|!

\rnsluitend bij de actor'rctwcrkth€orie \!n Bnrno L3to'rr (.zooi) ordent ecn nenrerk
.less'atefbijb€trokken is. Ilct n€f*erkonnàt€ntiteitcn zo:rls ideeën, me sen. midde'
en. g€dachten, brorn€n, rrlrtcrialen. so1+!'are enzoroort. led€rc actor is ingeb€d m err
undelendbi r€n een l)fcdcr reF!erk dathe,n velgcz€lt. lk ondc,.schei.l vefschillende
)osities vàn betrokken hc id die saDren lefband gelcn aan Ict netwe,k. Een htrlpmiddel
. de net$erkanal-tse voor initiati€í,rerners (íig|ur 1) die ih medio jJrer\ negentig heb
nt$'ikkeld (PooÍhLris. zoo61. Hielrree ordenen we alles $.tt bctfokken is bij cen be'
,aald initiatiefe anal!ser€n de !crschiilende positie\ \an betrokkenheid.
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De nets'erkanallse geeÍi een momentopname van e€n leíend nettlerk waarin alles
Fat belrokken is zich steeds opnieuw ordent en posities \an belroklenheid kunnen !erschuiven. We onderscheiden paftrer, schakel. l€verarlcier en gebruiker. Betrokkenheid
positioneert zlch los van formele functies. B€hoklenen kunnen meerdere posities in
nemen. Sommige betrokkenen ontwikkelen zich tol pa rtner of tot schakel. maaf het kán
ook zijn dat betrokkenheid iuist afneemi. Het gaat erom ln het ne6\'erk steeds te weten
vanuit welke positie betrokkeneD acteren. Betrokkenen krnnen ook worderr uitgeno
djgd ofuitgedaagd om een andere positie iD te Demen in h€t net\lerk. Betrokkenh€id
kan veranderen en dan verschuiven posities. Bijvoorbeeld €en 6nanci€r di€ eerst alieen
geld leveri (leveranci€4. raakt zo betrokken dat hij partn€r wordt in hêt initiatief. of
een eerder€ partner makl intensiefbetrokken bij een ander initiatiefen bat dit partner.

Voorbeelden

lk beschrijfenkele vooÍbeelden \rD nehveÍkbenadering waarbij ik betrokken ben ge.
weest. Hei U/onsn Jàr Wal€r parnrefshlp stimuleert lokale initiaiieven op het gebied
van wateren sanitatie en ondersteunt biihet bouwen ian nefwerken van betrokkenheid
rond lokale initiatieven lia de kfacht ran vrouwen. Het programma Nelwerken in de
veehouderij begeleidde vier jaár laDg netqerken yan initiatiefriike ágrarische ondeme
mers en stimuleerde d uurzame innovalie. Plqide ZoÍggroep in Arnhem gebnrikte een
net$erkbenaderjng ol11 de transformaiie van €en traditioneel veÍpleeghuis naar klein.
schalige wooneenheden voor oLrderen rnet dementie voor tc befeiden. D€ Stichting
Eigentiidse Verbindingen organiseerde gedurende een aantal maanden her gesprek ur
de st:id De\€nteÍ en bou!\'de aan ceD neh\erkomgeling rond duurzaamheid.

\ivomen for WateFpartnership

worlciFf wa,rr is een $€reldsiid en door de Verenigde Naties erkend parrnerschap
van !Íouwenorgaiisaties in Afrika, Azië, luropa, Oost€lijk Europa en Zuid Am€rika.
die globaal krachten bundelen en lokaal acter€n. VíonrnJàr wa fef stimuie€rt lokale ini
tiati€ven op hel gebied van water en sanitatie. ondersteunt het bourven aan netw€rken
rond lokale initiatielen en organiseert regionale q.erkconfereÍrties q'aarin betrokkenei
met elkaar casestudies doen, oplossingen rcrkcnnen en voorbereiden. Door het bor.
wen aan nei$'erken en het doen van casestudies oDtstaan klachtige samenw€rkingsvei
banden om de toegang iot water en sanjtatie durrrzaam ie realiserenWomcntor lvdt.r heeft begin zooT de newerkanalyse voor initiatlefn€meÍs geadop
teerd (Poorthuis, 2oo7). Deze is inmiddels niei meer weg te denken. Daarnee is ool
mijn bcrroLlGnheid begonnen. we hebben de nenverkanalyse aller€erst ingezet nr
Zimbabwe, waar we met vrouwen uit zeven v€rschillende landen netwerken hebben
geanalyseerd rond lokale initiatieven en een regionale werkconfereniie voor zuidoost
Afrik3 h€bben voorbereid. Regionale uerkconfereniies zijn kenmerkend en zeer src
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.esvolloor rvo"rr,,6r rvÍrlir. Betrokkenen \aorden uitgerodigd m werL<co Ícrenties onl
-ainer caseshrdies te doen en te zoeker naar aanpakkeD er oplossrlgell voor de lohle
De netlverkanalyse geeft eer] kachtige voorbereiding voor d,: \ÁcrL(coDlercntie en
relpt om los lan íomel€ posities en bestxan.Le mrdrtelr betroH(cnhdd te anaL,ls€ren
:n contacten voor ie hereideD. Daardoor konren nieLLwe DoeelijLiheden en verbandelr
:r beeld. Het gebmik van de netiíen(analvse verspreidt zlch gelei.LeLijlt aan over de
rrrtners van wo,l.DÍr wh,'r in de Íereld er is ooli roor njeu$.e leded eetl lcachtige
,rsis. Medio zooE hebben s'e de ret{erkanal,!se gcbrLLikt Lrij de stat van so,ott;nists
..1àr \v.rid,-, een rieuwlid!an u/orrflilàf \tnid-. Met roo gorLverneursuit mÊef da Eo
exchiLlende landen l,ebb€n s'e in wa,schart in groepen nehlerlie gearralysecrd rond
rjtiati€ven op het gebied var \rater en sanitatie. Deze gouverneurs nÊ en dc ncllvcfk.ral,vsc weer mee naar huD eiger land of regio. Het !alt op dat de nehverL(analyse vooL
:dcreen ccnloudig er snel te Leren Ls. rnet nrensen uit veel rer schiLlenrle culturen kan
.order itgcvoefd. hct gcsplek over het gezarnenLrjk€ thenra op gang brengt. het zien
rIr og€lilk]1ed€n ondcrstcLrnt en als mcthodc ccn\oLrdig reproduceerbaar is.
Afgelopen jaaL hcbbcrl lve een bcgLn gcmaakt nct het beschrii'eD !ar1de wo,i.ir
" lvd tdf welLlvi izc (PoorthLris. .zoo8). Het aantaL parhrers var \toDrinÍi \r/rJci groeit
'r cr is bchocftc onrstaan orn het eigeD handeLen cxpljciet te,nalen en $,eleld$.ijd net
iaár t€ verdlepen. In hct paftnerschap zorgt vbrrc,rJàf wrirr loor een neLeldrvijde
r:lïisseling lan €n'afingcn met parhcrs cn ÍaciliteÊrt dit met eer daiabase waarin aan
:.Jren e harldehvijze \\orden gede€ld. Partnefs uit vefschjLlende reglo's bezoelieu
:k Élhaars werL(conferenties om ervaringen te delerl en te benutlen. Naast het stirnu
:e van nritixtieven, het bouw van ret$,erken. het houden vnn werkconferenties eD
: : delen ván p:rtr\efschap vfaagt \&b,rcnÍ r u'd'ir $ eleld\ itd a and:r cb t loor de kr ach t
Ir vrouwen in de lolule praktljk. Dàt is iiet e€n\.oudig. Vfoll(€n lvorden bnrner ort
Jrelingssa,nen$erL<ing ve€huldig als doelgroep gezi€n, aar nau{elijks aLs partrer.
.,i"for \Vdtsl staát \.oo. de l(rrcht van !Írwen bij hÉt realisefen van \,raagshrkken
r het gebied van s'ater en sanitatie. Zij cebruikt onder andere de \ereLdsalerlàra om
:htbaar te rnaken hoe effectiefiverlten via de kracht lan vfou$,en tu dc lokalc pfaktijk

\etwerken in de Veehouderii (NidV)
:rlerken in de veehouderijis een benadelinssaalbiinelive,ken van toekomstgerich.
.eehouders eD aDdere betrokkenen, iritiatieven n€rner er via eisen keuzes bijdfágen
: een drLurzame en innolatieve veehouderij. Bij het sti,nuleren varl deze duurza e
: ovaties sturen a.toren op enefgie en lerbmdnrg. De theorie ovef Levende net$er.
:i \.an wieliDga (2oot lvor dt qehanteerd als denktriader Energie nordt hier vers.oord
:nthousiasme, rnotivatie. b€reidheid tot jnzet en tot afsierummg. Vefbinding wordt
als relatje, het b€wust rek€ning hoLrdcn met elkaar en nret andere acto
: en her onderhouden !an de commLrnjcatie. Dezc benadefing is tussen 2oo4 en
.: r: ontlvikkeld in een door LNV CeÍinanciefd cn via wUR uitgeloerd progfamma

.r lerwoord

'Netwerken iD de veehouderij (wielinga. ZaalrniDk e.a.. 2oo7). In deze pcriode heb.
ben r24 netwerken !"n veehouders en andere betrokkenen begeleid door mts'erkbege.
leiders hun ncnverken gebou*d, nieule verhoudingen gezo.ht, gêëJiperimenteerd en
verkend. llct programma, de neiwcrkbegeleid.rs cr de netrverken rverden geleid door
een progfaDrmateam van onderzoekels. Ged|ferde het prognmma is g€invesleerd in
t eirokkenheid. zijn methoden verzaneld en ontNikkeld, zijn condities !e r€lderd, cf.
va,nrsen {acdeeld en is gecomnruDiceerd met bcleidsL}epalende paÍiien iD de sector Dc
door tnij oDt$.iklelde neh^.erkanallse is getDtroduceerd door eer .ollega en geadopteerd als ccn van de basisgereedschappen.
lk l,en in de laatste fase bij het programma bctfokken en heb met een collega in hct
kader van borging en verankering een Ldeln ondcfzock gedaan rond de vraag oínetwerk€n in de veehoud€rii traditie krn worder (LloogerwerferlPoorthuis, 2o07). Het programnra eindigten dekunst is oIn zonder destructuur!an eeD progranr|na(Ênanciering)
rerderte boLllrenaan ccrr netl{erktradrlie nr de \echouderijse€toL ln het or)deÍzoek ziirr
{'e op Toek gegaan naaf spelers in de sector dic hct bousen aan nehlcrkpraklijken jIr
de sector rls essentie en Lritdrgilg zicn en los \an het programma sillcn invesieren
en expefjmenteren. Hct gaat drn {oofaL on prolcssionals, zoals docenten, adviseufs.
b€i.idsm('deweÍken en ondcrzoekers die een onclcntcuncnde rolvervLrllen en daarbil
rli€t allccn dc nenrerken van veehouder s onderteLrncn, maar ook het nct$erlen in de
leehoudcÍij in de sector leÍdcf Nillen brengeD. ïidcns de biieenkon)sreri groeid€ he:
beseÍ dxl \\c nret dezê proÍcssionals een DehlerkonrgcliDg kunnen anrnseren. m:rá!
dal dczc neh\er komgeyir)g ook $eer één ofnecr initiatiefnenrers nodiÍt heeft om di
aandacht voor nehlerke| irr di' leehoudefij als thcnra l€lend te houde|l. N:r aÍloop !ar]
het progfi,nrma eind 2oo7 hccÍi de onhvikkelde bcn:rdcring de raam gek|eeen ncr\Á,cr
ken meivfijcacroren". ÉeDvrijcicto, ondersternrt hct lerend houdcn vrn net$,efke e,i
shrult corscqucnt op de erergic cn de velbindirrecrl ir het ll€t$erk. Dc randacht vool
Dei$eriicn crr dc posiriorrerir)g !an !Íite actorer irr dc sector lraagt noe nlder aaidacL:
Fnkele ÍiIancieringsreselirtgcD \oor het staften tan nct\efkcn \an lc.horders borgr::
inniddcls dc aandacht ioor nch\e,keD. Er zijn ook nrogctiikheden !oor begelcidrl)e
màar dn zijr !riiblijvend. Bolcndien is de dnersitcir v.I) mcnsen die dfifop instapp.:
erg grool. Ilet is looraL de ltfzrmcnliike aandacht voo| het boLrwcn rrn een net$,er
kcnde v€chordefijseclor die nog ontbreekl.

Kleinschalig wonen met zorg

Hct wrs v(X)r nrii aLs ofgánisrlie3dvLseLrr.c'r biizondere uitdaqing onr rnct PleFd
Zorggrocp tc Arnhem ile trrIsformatie ran ee|r lfrditionceL ver!leeghLlis naar kLcrr:
sch:lig rvonc| voor ouderen nrcl dementie loor te bereiden. Bijzonder ni€t alieel
!an!ege dc rantrckkelijke orrlacving die $e loor deze be\\or€n $illcn organlserel
rnaar ool vrnscge de nenrerkbcnader ng $rrrnrcc $'c het project hebbel o defsicr,:
(PoorthLris cn Senhorsi, :006). Het \\as ook sprlrmcnd sant er Naren Iogal $at spa:
ningen t'rsscn de lerschillende atdelnlgen en de (onscquenties !!lrcrr groot i,oof c
betrokke|l rÍilelingen. Klei,rschalig wonen guat onr wooneenheden v:rn zes bewonÊ:
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rnet een eigen voordeur en een klein team van woonbegeleiders en woonássistenten,
Jie mei de bewoners het dagelijkse leven mer de zorg, hei huishouden, de maaltijd, de
{as, de ontmoeiingen en de activiteiten verzorgen. Een compleet nieuw concept voor
Jeze organisaiie dat in plaats komtvan een veryle€ghuis lnet slaapzal€n, c€ntraal geor3anise€rde keuken en huishouden.
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Op initiatieí van een van de zorgmanagen voor wie ldetuschalig s'onen al een
droom was, was het gesprek rond kleinschalig won€n al wat op gang gekomen. Van
Jaaruit hebben wehet gesprek in de organisatie vefder geslimuleerd. Wehebben breed
ierkend wat we allemaal al weten van kleinschalie wonen, wat €r al vaststaat en welke
iragen er ziin. Daaruit zijn zeven thema s naar voLen gekomen, die gaan over het heie
:errein van wonen en zorgen voor oud€ren m€t demenlie. Dai heeft grote betrokhenreid en een b€langrijke omslag gegeven. Het gaferkenning aan verschillende conter:en en het besefdat iedereen betrokken kon zijn. Voor deze thema s zíjn sleutelfiguren
renaderd die ell( een thema hebben veÍeeenwoordigd, op eigen wijze het netwerk van
)etrol&enen rond het thema hebben verkend, met dit neiwefk vragen hebben onder
zochl €n ook weerlragen hebben Cest€ld. we hebben sessies geofeaniseerd waarbij w-"
le vragen hebben voorgelegd aan de zaal als paneL van betrokk€nen uit de organisatie.
\letalle matefiaàl hebben weveflolgens een stadont$ er p kleinschalig wonen gemaakt.
.let is €en eenvoudig ontwerp mei d€ wooneenh€id in h€t midden €n de àandacht voor

reide hc:

rorg, huishouding, pLanning en team als invalshoeken, maar het bleek enorm krachtig
:? zijn. De vier invaLshoeken integrer€n in de s'ooneenheid en ondersteuner vanuii
:e wooneenheid weer het contact met de leischillende disciplines en afdelingen. Hei
:intlvery wordt intensiefgebrujkt bij het ordenen, loorbereiden en ontwikkelen van de

)faktijk van ldeinschalig sonen binnen Pleyàde.

Deventer Duurzeem in gesprek
cleiding

.lnder de titel Deventef Duuraarn in Cesprek heb ik met steun lan een collega, van.it de Stichting Eigentijdse Verbindingen afselopen jaar het gesprek in de stad geor.
:ariseerd €n gebou\ad aan een n€twerkomgevnrg rond duurzaamheid in Deventer
Poofthriis en Hoogen'erf, roo8). we zijn op zoek gegaan naar initjatiev€n en in ge
:rrek gegaan met een diversiteit aan betroktenen. Daarbij hcbben re iedere€n uitge
:rodigd om duurzaamheid als een gemeenschappeliik thema te zlen waàraan ieder op
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Deventer Duurzaam in Cesprek is een toepasslng van h€t netwerkprogramma loor
.redelijle er regionale netwerkontwikkeling rond maatschapp€litke thema's dat wij
:.bben onrwikkeld. Dit programmà ondersteuni het gesprek en geefr €en raamwerk
.rorhet stimulerenvan initiatiev€n, hetboulver aan neiwerken, het lcgg€n vall relati€s
Ir het creér€n van draagkràcht. Het gaat om h€t bou\\,€n aan €en stevige en toch dyna
:::isch€ basis voor het thema in de stad en €en vo€dlngsbodem yoor ieder die met het
' rema te maken he€fi. Daarbij is de ambÍie on met het n€twerkprograrnma in de stad
: d€ regio €en gesprekstraditie op gang te brengen fond maatschappelijke thema's,

waarbij het vanzelfspr€kend wordt om elkaar te ontmoeten, met elkaar uit te wissele:l
en nieuwsgiedg te zijn naar diversiieit.
W€ zijn het programma in Deventer op eigen initiatieí gestart. Dàarbij hebben q..
ingespeeld op de groeiende maatschappelijke aandacht voor het themá duurzaamheio
het voomemen van de gemeente Deventer om in 2oo9 een lange termijn beleid r.
ont\À,ikl(el€n rond duuzaàmheid €n de $,€ns vanvelen om mensen in de stad te betrek.
ken bij ontwil*elingen. Voor ons was h€t €en uitdaging om naast organisaties, paí.
nerships, sectoren en personen de netwerkbenadering ook toe te pàssen op een stad
We hebben veel wàardering en z€lfs €en prijs gekregen voor dit initiàtiefin Deventer
Het netwerlerogramma heeft de gemeente Deventer mede gelnspireerd om ander:
naar besturen te kijken en we verkennen de mogelijkheden om neilverkbesturing dÊ
komende drie jaar nader inrulling t€ geven.

Een patroon dat verbindt
cevoed door de voorbeelden heb ik gezocht naar een verbindend patroon om vanujt
betrokkenheid en aandacht te ondernemen, organiseren, oniwikkelen en ontrverpen
Bateson (1984) g€efi aan dat we een patroon dat verbindt het beste kunnen voorstellen
als een dans van op elkaar jnwerkende delen. Daarvan afgeleid zie ik het pairoon als
een dans van kernen om ie ondernemen, netwerken om te organiseren, knooppunten
om ie ontwihkelen en verbindingen om te ontwerpen. De delen werken op elkaar in
en dat geeft een vlechrwerk van relaties, die zowel op zichzelfals opeenvolgend en in
wisselwerking w€rk€n en op verschillende niveaus aandacht geven aan het verband.
Daarmee ontstaat een patroon (flguur 2) dai de m€efloudig€ aandachi voor beirek.
ldngen vanuit verschillende invalshoek€n en op verschillende niv€aus weergeeft. Het
is deze meenroudige aandacht die vermogen geeft. waar onze aandacht begint maakt
niet uit als we h€t verband maar niet eenzijdig benaderen en alles met elkaar in verband
blijven brengen.

BestuÍen van netwerkrelaties
Het viaagt bestuurskunst om ie bouwen aan betroktenheid, n€twerken &siek g€sialte
te geven en mee oudige aandacht te blijven geven aan verbanden. Hei patroon (figuur
2) laat zien dat we verbanden vanuit verschillende invalshoeken en aandachtsniveaus
kunnen benaderen. De kunst is om door het vlechtwerk van relaties heen te bewegen.
AIle relaties in het patroon doen er toe, maar aÍhankelijkvan hetknooppunt, de verbin
ding, de kern ofhet netwerk dat we als ingang nemen bewandelen we een andere weg.
Hetblijft een keuze welke relaties we leggen. we maken als het ware steeds eenveihàal
door het patroon heen. In wezen maaki het niei uít waÍ we beginnen als we het maar
heel maken ofbewust zijn waar we deel van zijn en daar naar handelen. Ik maak een
kode verkenning van het pátroon vanuit de knooppunten.
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,ien, een initietiefte ondersteunen of een verband te onderzoeken. Het biizon:r een initiatiefis dat het klein k3n beginnen en door betrokkenheid heel groot

l(an worden. Een initiati€fnemer is in het begin vaak alle€n, maar door uitstraling er:
aantrel&ingsloacht ontslaat beirokkenheid. Het gaat om de (posiiieve en negatiele

aantrekkingslcacht va illitiatieÍ, initiaiiefnemers en netwerk. Betrokkenheid kunnei
we niet direct siuren, maàr wel aandacht geven.
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Beweging als knooppunt
We kunn€n een initiàti€f ondersieun€n door h€t zo€ken naar voorbe€lden €n me:
voorbeelden massa te màken Daafmee maken w€ €en be$,eging zichtbaar ofkomt eer:
bes'eging o! gang waarin het initiati€fzijn plek kdjgt. H€t zoek€n naar voorbeelder:
vraagi om dunen toelaten. Anderen als voorb€eld zien in plaac van als concurren:
vraagt enerzijds gelooíin eigen kracht en anderzijds het vermogen ruimte te d€l€n er:
verbjndingen te maken. Zo wofdt een initlatlefsterk€r in een g€zam€nliike beweging

Thema als knooppunt
w€ kunnen €en injtiaiiefook tot thema maken en met anderen gaan deLen oí€en the
ma benoemen cn initiaiieven stimuleren en uitnodigen om daaraan deel te nemen
Ruth Cohn (1979) omschijft in hàar teksten over thematische intêractie het thema
xls de oneindige combinatie lan aLle in aanmerking komende con.rete en ábstracte
factoren. Met het th€ma vetalen se €en initiatiefnaar een gezamenlijk aandachtsv€ld
en creëren een omgeving om te onderzoeken en te experimenteren. Maria Mont€ssori
(1966) noemt dit de voorber€ide ong€ving. we creér€n een omgevjng om in gesprek
te zijn, veihoudingen te ondezo€ken €n verbjndingen t€ maken tltss€n de initiatieven
Er ontstaat als het ware €en bouwplaats om voorbeelden ie onderzoeken en tot interes
sante verhoudingen te komen m€t de betrokken initiatieven en neiwerken. Hoe dichter
we bij de keln konen ho€ meer de leihoudingen gaan spreken. Het discours maalit
bewxst wat gaande is in e€n bepaald themadomein en geefi ruimte om Langs verschil

lendeinvalshoekenenbetrekkingsniv€aus t€wandelen. Dijst€lblo€m (roo8)velvoordt
dat €en pubLiek ontstaat als g€voLg van de herschikking rond een nicuw vraagstuk. ln
essentie gaai het om een net$,erk van g€sprel*€n waadn we oefenen in v€rhouding€n
om samen de praktijk aan te kunnen en de aandacht te krijg€n van een nieu$'publiek

Context als knooppunt
waar we ook b€ginnen uiteindelijL( doorlopen we een weg van potenti€el nàar praktijk
We maken een nieuw begin door te kijken naar alles wàt er is als ingfediènt. Daarmee
laten we de bestaande complexítelt los en beginn€n varrdt kernen cn n€twerken aan
een nieuw verband te boulven. Loslat€n lraagt vertrorwen ln potentie€l en het beseÍ
dai alles wat e. is opni€uw ingf€dieni js. We laten de bestaande cont€xi los als we door
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iri]rr.rJof ïiitir stiDtrLleert iritirtlefnerners onr rlcl\\'i.rliclr ti. boLrÍ.n foId lok.rlc
.rlicler cn Lrrteert dxlfbii d,- rehrer rrral)si.. Zrl organis.i.rl r.gion:rlc rcflcolr.
:,ties $.&rirr zij met betroLkenen casesnrdics do.l]. Drsnnlc.Lc.cÍ zij .c1r omg..
- \!rrm behoLilienen nret eLilaf lI conlirct lorieri tol !eflouding l.Jnrcn e !rn
!)den boltr\en die het \ ernoger raI dc lolalc pLaktijl op hoi g.br.d \aIr s{tof eI
r.rnrnlo, W;it.r Dodirt i\ereldqrteÍbra uiL oir udrul'LcLill tc liiiLcn naJrdeei
rL:1,i]Lt ran rrouserr er n rl.t zlchtba:L dat cc gr.)ot potr.iLi.cl onlrc ut $ordt

:,:t

pro.srrnrDu Neli\erl.en if dc \icch.,nde.il probeert het irr.!rtie\e ler.rose.
.r: leehotrderijsector tc lcrslcfkctr doof te berinn.n bjj oi tertrs te erlr .arr lret
:ieel van de ieelroLrders ?clí Nct\!crkcn ir de !eehotr.Ler ji is gestrrt met Let stj
,Mr irritirtielen en het nrakef !.rn \o.,fbcelderr \oof eeI lien\e pfaLtijlt een
' !rn \1]runhroor.Le !eehorkLerij VeehoLrdcrs u ilI uitgelodig.L oin i itirtie\er te

r rr reh!,-rken te roL'$er. Da:rfLrit ziin r2o ehrer lier \oortselonen \rf rneer
:re veehoudefs die aLlem:ral ciu nritiati,-f hehben ce.onref \eh\erkel in dc
rderlj ondersteLrnt cn stinrrli..rt dit rret \ers(llllcrde gcfeeds.lrrppcD q:.1roD.
jetiverkrnalvse Vr:r.rg ls gcslcLd $at er ran arfdi.ht \oor het fctq erk o\crblljÍi
: lLet |roeranrna. N;c zrjD op zoelt gegarn nrrf lertr efs dle het ne(!el(.n I
oudefij verder \ ilLet brenqet. Er is ccn b.\cgi.q ot qrns g,-lionren en ooli nu
p\anhetpro!:r0rDrstartefefjDitialic\cneIIet\\erlel.ilarrL,-trr ginog
:L onr l]etqerken jn de leehordcrij zo publiel te Daler drt iie huner spreker
retwer kefde scctor

Pleyadc is gostnrt met het gcsprek rond klenrschaLig !'olrc en heeÍr verke|l
allemaal a1 is Jlrn ingÍedièllten cD \\at rl \oorbeelÍi is. veNolgcDs ziin er zcren ::

beroemd cn initiatieliemeÍs g.zocht oDr nchLerherkennjngen te nrakcn ror:t|cma s. Uiteirdeljik is een prlroon genraakt rrer lief inlulshoeken en dri€ nn..
st tonis'cfp loof klclnschrliÍl $on€n. De yicr invalshoelic nrteqreren in dc \\!
lu id en onderstcrn€n
dc
\'.er het contact mer d€ !ffs.L:
'anuir
"ooneenheid
disciplines en xÍdelingen. Zo blijft kleinschalig \onerr lclcnd door srcods r:,,:
$ooDeenhcid tc kijken naaÍ lllcs \\'át betrol(kcD is eD lanuit \crschilleDdc invalsi:

lardacht

te hoLrde|.

Duurzaarrheid is in Defentcf op initialicÍv:rn de Stichting Eigentiidsc Verbill{r: tot ihema geni:rkt en \eFolqc s is sezocht na:r initiatic\or en net\ï€rk€D di€
zijn rner duuÍa nheid. die a1 toorbeeld ziin. Daannee koDrr al een gezrDrcnli .
weging op cang. De\enter DuLrrzaaDr is !€r'trokken !anuil her vertrouwer) dat ,r.
dl|rrrz:amheid kl|rnen bouwcrr Dret de kracht !an de strd cn d:rt er veel polclrtjcol
onidekk€n. VLllLLit hct prolrmnrnra ls de ondcEoeksvraag gclormuleerd oÍ het giin de stad trrditic kan s'orden. Hct begin is cr Een p.ille qc\ooDte onr l,ij belal1::
rn&tschappelijhc flaagshrkkcn rnet elkaaL in gespfek te e]J en met hcl potenlie:
er is de kracht !rr) de stad onr \ nàgshrkli€r) rrn te kurllcn, te lerstcrlien.

Een basis voor onderuoek en praktijk
Mijn ambitie $rs cen \erbindc|d patroon. warrop lk inhrllicí kan vertro|lven, dar rl
rrlrnief van ondcEoekend Lrouwen ondcrsteLrnt, warr jk nrfc kan spclen wat ik a( .
ki|ll iaten voof ofganisaties di€ daar zelfmcc $illen lvcrk€n en \!at nust organis:.
ook ioepasbaaf is op andcre \e ):rnden zoals scctoren. stcdcn. regio's e zelfs persor:
I lct \\as een ujldaging orn fchlies te leggen crr patronen tc t inden. Hel $,ls \ooral :-

zclcn en aanvoclcn ivat op ziin plek lalt en lcrbinding lrijÍrt. Fen voorbeeld ran .
drns van op clkaur in*'ertcnde delen. Deze d,vnamiek tusscn onblikkel€r). ontwe$.
ortdernemen c|l organiscrcn geeft een basis loor het ondcEoekend b
banden. Alhocsel alle relalics in het patfoon nog nader uit!re$erkt kul]ncn \order:
hcl prtroorl zorls het er ligt \oor nrjin pÉkriit direci bruikbrar. Ik zal het de kome|..
lijd vooral gcbnriken bij d€ netwefkprogrrm,nr's voor st€dclijkc en regio,rrle net1lc:,
ontwikkeling ro|ld rnaatschrppeliike themr's. Ik zie hct prtroon naast de [ctwerkar:
l)sc als een st:rp in het dclen en doorgeren vrn de nct*('rkbenaderins. het publ.
nlrkeD \an dczc nranier \arr kiiken en het leqeen lan rchties. Volgende stappen z: :
dc thtoretischc lctdiepimg. hct LriF erkcn \'rn dc rnethodologie vaD n€t\\ernbenaderir:c,r de praktischc toepassjng. Strppen di€ \'rr ,]rij betrcli onlosrnak€liil( nrct elkaar !e:
bonden zijn en het ond€rzoekend bous,en aan verbanden thcori€ en prukiijk gevel
Literaiuur die ik daaf in ieder gclal bij wil bctrekken is hct boek Politick Vernieu$el
!aD Huub Dijstelbloern (2oo8). Tc laat onder DrijD aandrcht orr h dit hooldstuk uitg.
l)rcid ie lencrkcn. nraar intcressant vanwegc zijn ujtspÍiLrk dat een publiek ontsrar.
àls gevole van dc herschikking rond een nierw vnlgstLrk. Ook gaat hij Lritvoeis nr oF
dc actor netvcllitheorie lan B rno Latour (2oot. Marii Montcssori inspireert dool

nieu\e sereld en hct gebn,ik \rrr dc roor bc'rcide
D,geling (r966) Pcrcr Sloterdijk (ro05) sluil dua,bij aari ondrt hij ,ich met síc'ren
icht op'dc plaats dic nreDsen creirÍen orn t(. kunren zijll die ze zij,r'Hij noenrt de

:rraL kljk op het knrd als begi,r \an eeD

lcns een 'sÍrrenbouw{ r . Verdcf is Aristoteles cen inspiratiebron varr$ege zijn filoso
. oler de bc\\egiDq \an poientiecl nrar$crkelijkheid en dc licr be\eegredenen dic hij
t,emt (Schomaker, zoo5). Bateson (,984) korrrt uirefá.trd iD bceld !rn$ege de drns ràn
p clkaat inwcrkende dclen als vc ,indend prtroon. Ten slotte noen ik Máuk Nl1lldef
r304). waaínee ik ir gespr€k b€n o!.r de logicr ian de nracht. \4et de net$erkbena
riDg bou\\en $e nucht stceds oprieN! op \anujt de kcn. Het gceft nre mocd om
weten dat deze litefrhrur ef is en dat ik hl|r rvoorden )ran gebnrikcn om aan rrijn
r)aderng L! Douwcn.

