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g De provincie Noord-Brabant wil door middel van het investeringsprogramma ‘Grote 

Erfgoedcomplexen’ grootschalige complexen van Brabant toekomstbestendig te maken, 
door deze zorgvuldig en op een kwalitatief hoogwaardige manier te herbestemmen. 
De herbestemming van deze grootschalige complexen wordt, zeker in de huidige 
economische situatie en teruglopende marktvraag, nog nauwelijks door private partijen 
opgepakt. Om tot een grotere slagkracht en hogere kwaliteit herbestemming te komen 
is een nieuw type samenwerking tussen overheid en private partijen noodzakelijk. Het 
programma wil daarom de komende jaren substantieel investeren in deze samenwerking 
en marktpartijen stimuleren keuzes te maken en middelen in te zetten ten behoeve van 
het cultureel erfgoed. 

Daarom is in dit onderzoek een flexibele en marktgerichte aanpak ontwikkeld die optimale 
condities biedt voor participatie en daarbij uitgaat van kansen in plaats van beperkingen. 
Het gaat bij deze kansgedreven aanpak voornamelijk om het organiseren van het toeval 
en het faciliteren van een bottom-up proces van de gewenste vernieuwing. Door het 
bieden van een platform worden de optimale condities voor participatie van actoren 
gecreëerd en zal het programma een duurzaam netwerk van relaties ontwikkelen, zodat 
partijen kunnen profiteren van de diversiteit van hulpbronnen en de inspanningen van 
de afzonderlijke actoren gezamenlijk leiden tot meerwaarde. Door een diversiteit aan 
ervaring en kennis uit te wisselen, verbindingen te smeden en gezamenlijke activiteiten 
te ontplooien, leren organisaties van elkaar te leren en worden er gezonde voorwaarden 
gecreëerd voor het uitvoeren van een daadwerkelijk project. Daarbij staan de doelen en 
acties van de netwerkpartners aan de basis van de keuzes en kansen die zich gedurende 
het proces voordoen.

Middels een handleiding wordt weergegeven wat er in essentie moet gebeuren om 
een netwerk op te bouwen, tot bloei te brengen en te onderhouden. Het is belangrijk te 
benadrukken dat deze handleiding geen blauwdruk voor een eindsituatie formuleert, 
maar zich richt op een breed raamwerk voor het effectief organiseren en managen van 
het netwerk. Binnen dit raamwerk kunnen de verantwoordelijke beleidsmedewerkers 
van het programma sturing geven aan een organisch groeiproces, zonder daarbij het 
eindresultaat voor te schrijven. Om deze doelstelling te bereiken is de handleiding 
opgebouwd uit de volgende drie aan elkaar gerelateerde actielijnen die zijn weergegeven 
in onderstaand schema: 

PLATFORM
de Erfgoedfabriek

Bureau Lessons Learned
Virtueel Marktplein
De ‘Ontmoetingen’

MARKTANTENNE

INNOVATIECLUSTERS

CLUSTEROVERSTIJGENDE GROEP

Driver:
de collectieve ambitie

MARKTANTENNE

versnelt:

vereist: leidt tot:

stimuleert:

MARKT

SIGNALERING
actielijn 3

MATCHMAKING EN 

INNOVATIE
actielijn 2

KENNISDELING EN 

-ONTWIKKELING
actielijn 1

VERANDEREN
actielijnen 1,2,3

Netwerkstructuur: Een groot netwerk met programma als hub

   Bilaterale relaties met programma

   ‘Weak ties’ onder meeste partners

   Verscheidende ‘structural holes’

Type kennis:  Informatie

Partnermotivatie: Commitment

Netwerkstructuur: Groot netwerk met enkele subnetwerken

   Multilaterale relaties

   ‘Strong ties’ in subnetwerken

   Weinig ‘structural holes’

Type kennis:  Zowel informatie als impliciete kennis

Partnermotivatie: Leren en reciprociteit
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Brabant telt honderden grote complexen zoals kloosters, fabrieken, forten, kazernes, 
kastelen en landgoederen. Brabants erfgoed dat een belangrijke rol heeft gespeeld 
in de ontwikkeling van Brabant en het leven van vele Brabanders. Ze springen in het 
oog, voelen vertrouwd en maken de omgeving aantrekkelijk. Veel van deze waardevolle 
complexen staan reeds langere tijd leeg of dreigen langdurig leeg te komen staan. Door 
functieverlies liggen verval en sloop op de loer, waardoor maatschappelijke en financiële 
achteruitgang ontstaat waar de omgeving in mee kan worden gezogen. Door middel 
van herbestemming kan leegstand worden tegengegaan en kan het erfgoed duurzaam 
worden behouden voor toekomstige generaties; deze complexen zijn immers de 
identiteitsdragers van de provincie Noord-Brabant. Maar niet alleen het erfgoedcomplex 
zelf krijgt een impuls, ook het gebied waar het leegstaand vastgoed een negatieve spiraal 
heeft veroorzaakt. Door transformatie kan functiemenging worden gerealiseerd en kan 
er een dynamisch woonmilieu ontstaan met een grote variatie aan leef- en werkstijlen. 
De herbestemming van deze grootschalige complexen worden, zeker in de huidige 
economische situatie en teruglopende marktvraag, nog nauwelijks door private partijen 
opgepakt. Terwijl juist deze partijen een belangrijke rol zouden kunnen spelen in het 
financieren, ontwikkelen en exploiteren van monumentaal vastgoed.

Het probleem ontstaat ten eerste uit het door private partijen lastig rond krijgen van 
de begroting bij het herbestemmen van een monument als solitair object, er is sprake 
van een ‘onrendabele top’. Soms omdat het simpelweg een relatief dure onderneming 
is, soms omdat er complexere randvoorwaarden zijn dan bij nieuwbouw. Om deze 
onrendabele top enigszins af te romen kunnen er echter wel subsidies worden 
aangevraagd, maar de zekerheid of ze daadwerkelijk worden toegekend is allerminst. 
Ten tweede ontstaat het probleem doordat de omvang van de grote monumenten het 
lastig maken om nieuwe functies te vinden (Nelissen; 1999). Zeker niet wanneer vanuit 
cultuurhistorisch perspectief de aanpassingen van het gebouw tot een minimum beperkt 

Probleemanalyse

      Waaruit bestaat het probleem en wat zijn de gevolgen ervan?

Probleemdiagnose

      Waaruit ontstaat het probleem?

De provincie Noord-Brabant wil door middel van het investeringsprogramma ‘Grote

Erfgoedcomplexen’ grootschalige complexen van Brabant toekomstbestendig te maken, 

door deze zorgvuldig en op een kwalitatief hoogwaardige manier te herbestemmen en 

toegankelijk te maken voor een breed publiek. Het programma wil daarvoor een netwerk 

mobiliseren om mee te participeren en gezamenlijk komen tot innovatieve initiatieven 

rondom herbestemming van grote erfgoedcomplexen. Zij neemt daarvoor de regie 

in handen en zet haar vizier op samenwerking met potentiële eindgebruikers en het 

bedrijfsleven. Deze eindgebruikers en marktpartijen hebben een (latent) verlangen, zij 

willen iets en hebben financieel vermogen.1
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moeten blijven om de karakteristieke en unieke eigenschappen niet aan te tasten. 
Men spreekt in dit geval wel van een ‘passende’ herbestemming. Het vinden van een 
passende herbestemming wordt nog lastiger indien het erfgoedcomplex niet op zichzelf 
staat, maar onderdeel uitmaakt van een ensemble. Wanneer de herbestemming zich 
dan alleen op één monument zou richten en slechts daarvoor een bestemming wordt 
gevonden, dan kan dat ertoe leiden dat het ensemble als zodanig in belangrijke mate 
verloren gaat. Het gaat er dus om dat de nieuwe bestemmingen een duidelijke relatie 
met elkaar hebben, zodat er niet als gevolg van zeer uiteenlopende functies toch een 
fragmentatie van het ensemble optreedt. 

Ten derde worden monumenten beschermd onder de monumentenwetgeving en 
hebben een speciale monumentenvergunning nodig om herbestemd te worden. Deze 
vergunning valt onder de Monumentenwet 1988, welke verregaande decentralisatie van 
de besluitvorming voorstaat (Brouwer; 2008). Er zijn in de wet geen criteria gegeven die 
aangeven waarop de vergunning verleend wordt, wat onzekerheid bij private partijen 
oplevert. 

Tenslotte vraagt herbestemming om een enorme omslag in het denken en doen van de 
betrokken partijen. Succesvol hergebruik kan alleen tot stand komen als verschillende 
disciplines nauw samenwerken: de eigenaar, de toekomstige gebruiker, de ontwikkelaar, 
de overheid, de erfgoeddeskundige en de architect. Een groep van deskundigen die 
allemaal van hun gewoontes af moeten zien te komen en ondertussen nauw moeten 
samenwerken (Steenhuis; 2012).

Private partijen hebben door bovenstaande knelpunten en onzekerheden de neiging 
om te gaan aarzelen en nemen een afwachtende houding aan. Banken en andere 
financiers aarzelen als hen gevraagd wordt naar nieuwe investeringen. De beperkingen 
en kosten gaan zwaarder wegen dan de kansen (Saris et al., 2008; Snoeijs, 2012). 
Overheidsinterventie is noodzakelijk waar marktpartijen het niet uit eigen beweging 
oppakken. 

Binnen de wereld van gebieds- en vastgoedontwikkeling zijn verschuivingen gaande. 
Sinds de crisis heeft deze hard aan slagkracht en levensvatbaarheid ingeboet en is zoniet 
tot stilstand gekomen. Dit wordt bevestigd door de signalen uit de markt (eigenaren, 
ontwikkelaars, beleggers, aannemers, architecten en financiers ) waar in het kader 
van het onderzoek mee is gesproken. De motor van de markt, de financiering van 
vastgoedprojecten, wordt door de meeste kapitaalverstrekkers momenteel van de hand 
gewezen. Projecten die wel gefinancierd worden moeten een zeer sterke businesscase 
hebben. Daar waar grote monumenten in het verleden nog een gebruiker vonden in 
de zorg- of corporatiesector zijn deze partijen volledig buiten beeld geraakt door de 
problematiek ten aanzien van heffing, zorgfinanciering en rendementsverwachtingen na 
een al of niet noodzakelijke afboeking (Snoeijs; 2012). Ook partijen in de onderwijssector 
staan onder druk om juist te presteren op het gebied van onderwijs in plaats van 
huisvesting. Commerciële partijen haken op dit moment af op grond van afzetrisico’s 
(stagnerende woningmarkt, overaanbod kantoren) en financiering (Snoeijs; 2012). Oude 
financieringsbronnen en verdienmogelijkheden drogen dus op en traditionele partijen 
worden meer afhankelijk van nieuwe actoren. Er ontstaat een vraagmarkt met partijen 
die uit sociaal economische motieven ook een ruimtelijke functieverandering willen 
doorvoeren en/of willen investeren (Teisman; 2012). Succesvolle ontwikkeling hangt 
daardoor meer af van wat vragers wensen, verlangen en willen investeren. Vraag en 
financiering komen hiermee veel dichter bij elkaar. Wie deze ‘vragers’ zijn en waar de 
vraag opkomt en in welke verschijningsvorm is lastiger te weten dan in het verleden. 
De ruimtelijke ontwikkeling gaat daardoor niet meer over het organiseren van het 
bouwproces en de positionering in de keten, maar gaat over co-creatie over grenzen 

      Is er samenhang met andere problemen?

9 Nieuw leven voor oude gebouwen // Hoofdstuk 1: Projectkader



10 Nieuw leven voor oude gebouwen // Hoofdstuk 1: Projectkader

van schalen, organisaties, sectoren en domeinen heen. Dit betekent dat het primair gaat 
om de ontwikkeling van productieve netwerken en grensoverschrijdende processen 
(Teisman; 2012), waarbij tijdens het gehele proces de afstemming tussen vraag en 
aanbod centraal staat.

Het programma ‘grote erfgoedcomplexen wil bovenstaande problemen oplossen die 
herbestemming lastig maken voor private partijen. Het gebrek aan innoverend vermogen 
bij marktpartijen is een groot probleem. Het belang dat wel degelijk met herbestemming 
van erfgoed aan de slag wordt gegaan speelt zich niet alleen af op objectniveau, 
maar ook op maatschappelijk niveau: complexen hebben een cultuurhistorische 
waarde, zijn belangrijk voor de identiteit van de Brabanders, fungeren als motor voor 
sociaaleconomische ontwikkeling in de regio en kunnen daarmee tevens bijdragen aan 
andere beleidsdoelstellingen van de Provincie Noord-Brabant. 

Het besluit om een complex wel of niet te herbestemmen valt altijd in de initiatief- en 
definitiefase, een zeer belangrijke fase in het gehele ontwikkelingsproces waar kansen 
boven tafel gehaald moeten worden. Hier kan de grootste invloed worden uitgeoefend 
en worden de beslissingen genomen die van grote invloed zijn op het vervolg van 
het proces. Deze initiatieffase is echter een zeer complexe fase, zowel inhoudelijk, 
organisatorisch als procesmatig. 

Het programma ‘grote erfgoedcomplexen’ wil daarom komende jaren substantieel 
investeren in deze samenwerking en daarmee marktpartijen stimuleren keuzes te maken 
en middelen in te zetten ten behoeve van het cultureel erfgoed. Het gaat om een zeer 
complex maatschappelijk vraagstuk dat vraagt om een slimme combinatie van kennis, 
vaardigheden en middelen die daardoor sneller en beter benut kunnen worden. Potentiële 
stakeholders moeten gemobiliseerd worden en aan een gezamenlijke doelstelling worden 
verbonden. Door samenwerking in netwerken kunnen problemen effectiever aangepakt 
worden en eventuele kansen (rondom locaties) worden benut. Maar samenwerking is 
niet vanzelfsprekend en ook niet altijd eenvoudig vorm te geven. De vraag is dan ook 
waar het programma op moet letten als het gaat om het faciliteren en stimuleren van 
deze samenwerking, waardoor het innovatiepotentieel van het bedrijfsleven ten volle kan 
worden benut ten behoeve van het erfgoed in Brabant. 

Het doel van het onderzoek is om een bijdrage te leveren aan het benutten van het 
innovatiepotentieel van het bedrijfsleven, waardoor de kans op succesvolle initiatieven 
rondom herbestemming van grote erfgoedcomplexen van de provincie Noord-Brabant 
wordt vergroot. 

Het doel in het onderzoek is het ontwikkelen van een besturingsmodel, waarmee 
clustervorming en samenwerking tussen organisaties rondom erfgoed gestimuleerd kan 
worden. 

Daarom de volgende centrale vraagstelling:

Hoe kan het programma ‘grote erfgoedcomplexen’ de samenwerking en clustervorming 

tussen organisaties stimuleren, zodanig dat zowel actieve kennisuitwisseling als een basis 

voor gezamenlijke projecten op het gebied van erfgoed ontstaat?

Probleemstelling

Doelstelling 

Onderzoeksvraag
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Bij herbestemming wordt in het onderzoek uitgegaan van de volgende definitie (Hek et 
al.;2004):

‘Het geheel aan maatregelen dat ertoe dient een bestaand gebouw in een technische 

staat te brengen of te houden, zodat een nieuw functioneel en/of technisch programma 

van eisen voor een bepaalde periode kan huisvesten, ervan uitgaande dat de 

oorspronkelijke functionele bestemming gewijzigd wordt.’

Herbestemming kan betrekking hebben op een individueel gebouw, een complex, 
een wijk of gebied en zelfs complete steden en regio’s. In de praktijk moet men 
herbestemming daarom zien als een onderdeel van gebiedstransformatieprocessen die 
op allerlei schaalniveaus kunnen spelen (Nelissen et al.; 1999). 

... van grote Monumenten

De problematiek van leegstand is vooral van toepassing op grote monumentale 
gebouwen. Maar wat is groot? Dit kan men natuurlijk getalsmatig uitdrukken. Maar wat 
belangrijker is dan het strikt hanteren van een minimumvolume, is het gegeven dat 
grote monumentale gebouwen en complexen alleen al door hun omvang niet courant 
zijn (Nelissen et al.; 1999). In de regel betreft dit gebouwen die behoren tot de volgende 
categorieën monumenten: Gebouwen met een religieuze functie zoals kloosters, 
kapellen, parochiehuizen, pastorieën en kosterwoningen. Industrieel erfgoed zoals 
fabrieken en watertorens. Verdedigingswerken zoals kazernes. Openbare gebouwen 
zoals bijvoorbeeld raadhuizen, scholen, zieken- en gasthuizen, gerechtsgebouwen en 
gevangenissen. Tenslotte kastelen en historische buitenplaatsen zoals landgoederen en 
landhuizen.

Innovatie

Innovatie gaat over het ontwikkelen en introduceren van nieuwe dingen die naar 
verwachting leiden tot waardeverbetering voor het innoverende bedrijf of de gebruiker(s). 
Innovatie is belangrijk voor het voortbestaan van organisaties evenals voor de 
economische en maatschappelijke ontwikkeling (Oerlemans; 2007). 

Het innovatienetwerk

Het gebruik van inter-organisatorische netwerken is een belangrijke factor achter het 
innovatievermogen van bedrijven. Bij het innoveren kan een organisatie gebruikmaken 
van, of samenwerken met, een groot aantal andere partijen zoals toeleveranciers, 
afnemers, concurrenten, hogescholen en universiteiten (Oerlemans; 2007).

Afbakening

       Herbestemming...

Om antwoord te krijgen op de centrale vraagstelling zijn de volgende deelvragen 
geformuleerd:

1. Wat is innovatie en waarom kunnen netwerken bijdragen aan succesvolle 
 vernieuwing? 

2. Welke randvoorwaarden zijn essentieel in een netwerk om ervoor te zorgen dat er  
 meer en succesvoller geïnnoveerd wordt? 

3. Wat is het investeringsbeleid van het programma ‘grote Erfgoedcomplexen’  en 
 wat zijn in de huidige aanpak de knelpunten voor wat betreft het 
 innovatievermogen? 

4. Hoe kan het programma invulling geven aan een besturingsmodel, waarmee de 
 samenwerking tussen organisaties op het gebied van erfgoed kan worden   
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Een netwerk kan in dit onderzoek gezien worden als een samenhangend geheel van 
organisaties, die met verschillende onderlinge relaties een gezamenlijk doel nastreven. 
Indien dit doel is gericht op vernieuwing, waarbij men van elkaar leert en elkaars 
competenties worden versterkt, spreken we van een innovatienetwerk.

Innovatievermogen

Wat innovatieve organisaties van andere organisaties onderscheid, wordt het 
innovatievermogen genoemd (van der Voordt; 2011). Dit zijn de randvoorwaarden 
waaraan gesleuteld kan worden in een organisatie en die ervoor zorgen dat er meer en 
succesvoller geïnnoveerd wordt.

De netwerkbenadering

Er kunnen verschillende besturingsmodellen worden onderscheiden: klassieke 
overheidssturing, marktwerking en de netwerkbenadering (de Bruijn & ten Heuvelhoff; 
2007). Bij klassieke overheidssturing is er sprake van een hiërarchische sturing, waarbij 
uitgegaan wordt van een van de top-down benadering. Als de overheid er helemaal 
niet aan te pas komt en er ook niet een sturende partij is, wordt de sturing bepaald 
door marktwerking. Bij de netwerkbenadering wordt de klassieke overheidssturing als 
uitgangspunt genomen, maar er wordt echter wel gesteld dat de overheid zich bevindt 
in een netwerk van een aantal actoren met verschillende belangen, die voor realisering 
van hun doelstellingen van elkaar afhankelijk zijn (de Bruijn & ten Heuvelhoff; 2007). De 
provincie is in de netwerkbenadering niet meer een en al bestuurder, die hiërarchisch 
bovengeschikt is aan de andere partijen in een samenleving, maar juist één der actoren. 

Het onderzoek is verdeeld in 3 fasen: de oriëntatiefase, de analysefase en de 
ontwerpfase. In de oriëntatiefase is het probleem gedefinieerd aan de hand van 
interviews en literatuurstudie. Vervolgens is in de analysefase een literatuurstudie gedaan 
naar de theorie over innovatie, netwerken en inrichting van innovatieve organisaties. 
Vanuit deze theorie is vervolgens gekeken naar de huidige organisatie en is er een 
diagnose gesteld. Uit de vergelijking tussen de huidige situatie en de gewenste ideale 
situatie komen een aantal aandachtspunten naar voren, die de richting van het ontwerp 
gaan bepalen. Deze aandachtpunten worden met het voorgestelde ontwerp opgelost. 
Vervolgens zijn de conclusies en aanbevelingen omschreven. Het ontwerp is met 
professionals door middel van interviews getoetst op haalbaarheid.

Figuur 2.1: Het onderzoeksmodel
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De bekende econoom Schumpeter (1947), die beschouwd kan worden als de 
grondlegger van het economische innovatieonderzoek, definieerde innovatie ooit als 
een ‘historische en onomkeerbare verandering in de manier waarop dingen gedaan 
worden’ en als ‘creatieve destructie’, waarbij oude producten, (productie)methoden 
en productiemiddelen worden vervangen door ‘Neue Kombinationen’. Vernieuwing of 
innovatie is vaak het onverwachte resultaat van het herconfigureren van bestaande 
kennis, problemen en oplossingen (Nelson & Winter, 1982; Fleming & Sorenson,
2001). Innovatie heeft dus te maken met nieuwheid van iets en dat ‘iets’ kan in deze 
definitie nagenoeg alles zijn.

Oerlemans (2007) stelt dat wanneer innovatie en netwerken aan elkaar worden 
gerelateerd er rekening gehouden moet worden met de volgende uitgangspunten:

• Innovatie staat onder invloed van zowel interne als externe factoren en actoren, 
 waardoor innovatie bij gevolg een interactief gebeuren is. 

• Innovatie kan gezien worden als een transformatieactiviteit waarin organisaties 
 hulpbronnen combineren. 

• Actoren zijn begrensd rationeel en beschikken over onvolkomen informatie. Dit 
 betekent onder meer dat actoren niet goed kunnen voorspellen welke de   
 uitkomsten van hun innovatief handelen zullen zijn. Kortom: innovatief handelen 
 is omgeven door fundamentele onzekerheid. Een tweede implicatie van \
 begrensde rationaliteit is dat innoverende actoren over verschillende kennis en 
 informatie beschikken waardoor zij tot verschillende oplossingen en keuzen 
 kunnen komen ten aanzien van een probleem. Kortom, we gaan uit van 
 heterogeniteit van actoren

• Ook hulpbronnen zijn heterogeen. Een organisatie beschikt over een specifieke 
 set hulpbronnen die een aantal kenmerken heeft. In hulpbronnen, die onder meer 
 van menselijke, fysieke of relationele aard kunnen zijn, zijn verschillende soorten 
 kennis belichaamd. Het kan gaan om wetenschappelijke of ervaringskennis die 
 zowel ‘codified’ als ‘tacit’ kan zijn. Het ontwikkelen en het benutten van 

Wat is innovatie?

De Provincie neemt de regie en wil een netwerk mobiliseren om mee te participeren in 

initiatieven rondom herbestemming van grote erfgoedcomplexen. De vraag is waar het 

programma op moet letten als het gaat om het stimuleren en faciliteren van samenwerking 

tussen organisaties uit het bedrijfsleven, waardoor het innovatiepotentieel optimaal kan 

worden benut. Daarvoor moeten we allereerst weten hoe innovatiesysteem werkt. Met 

andere woorden: Hoe werkt innovatie en waarom kunnen netwerken bijdragen aan 

succesvolle vernieuwing?
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 hulpbronnen is een kostbaar en cumulatief proces dat verweven is met andere 
 bedrijfsactiviteiten, maar ook met de omgeving van de organisatie.

Met deze overwegingen in het achterhoofd wordt innovatie door Oerlemans (1996) 
gedefinieerd als:

‘De ontwikkeling en introductie van nieuwe of verbeterde producten, productieprocessen 

of diensten die naar verwachting leiden tot waardeverbetering voor het innoverende bedrijf 

of de gebruiker’

Met ‘open innovatie’ wordt bedoeld dat bedrijven niet in isolement moeten proberen te 
innoveren, maar juist in samenwerking met anderen. Deze samenwerking tussen mensen 
en bedrijven met verschillende kennis, competenties en middelen geeft efficiëntie van 
schaal en scope, maar vooral van belang voor innovatie, een grote diversiteit aan kennis 
en flexibiliteit (WRR; 2008). Door deze diversiteit in kennis en competenties kan sneller tot 
de Schumpeteriaanse ‘neue kombinationen’ gekomen worden.
Innovatie wordt bevorderd door een balans tussen verschil en overeenstemming, in 
optimale cognitieve afstand: groot genoeg om elkaar iets nieuws te vertellen, maar niet 
zo groot dat men elkaar niet kan verstaan (Nooteboom; 1999). Het is daarbij belangrijk 
voortdurend gevoed te blijven met nieuwe ideeën en impulsen van buiten (WRR; 2008). 
Daarvoor kan het nodig zijn om te zorgen voor voortdurende verversing van de groep, 
met toetreding van buitenstaanders en uittreding van insiders.
Kortom, open innovatie vergt niet alleen dat men met anderen samenwerkt maar ook dat 
men opening blijft betrachten voor de toetreding van buitenstaanders, of ervoor zorgt 
dat er opening is in de vorm van relaties met andere groepen. Men moet zorgen voor 
opening in drie betekenissen: samenwerking met anderen, opening van toetreding door 
buitenstaanders en opening voor relaties buiten de groep (WRR; 2008).

Kennis en Leren

De belangrijkste voorwaarde voor vernieuwing is kennis, kennis en kennis. Of dit 
nu technologische of marktkennis is, toegang tot of uitwisseling van kennis. De 
kenniscomponent in innovatie is evident, omdat kennis het vermogen is dat iemand in 
staat stelt een bepaalde taak uit te voeren. Zelfs als innovatienetwerken gericht zijn op 
efficiënte productieprocessen is kennis de sleutelfactor in het succes van het netwerk, 
zoals aangetoond in het succesvolle Toyota-netwerk (Dyer & Nobeoka; 2000). Kennis 
heeft een gecodificeerde component die in het rapport als informatie wordt benoemd 
en een impliciete, ‘tacit’ component bestaande uit ervaringen, vaardigheden en attitude. 
Met dat onderscheid in – niet te scheiden – kenniscomponenten, kan voor kennis- en 
innovatiemanagement volstaan worden (Weggeman; 2000).
Waar kennis wordt gedeeld gaat het over leren. Eenvoudig gezegd is leren het doorlopen 
van een proces waarmee – impliciete of expliciete – kennis gecreëerd wordt. Leren 
is het proces waarmee bestaande kennis verrijkt (exploitatie van kennis) en nieuwe 
kennis gecreëerd (exploratie van kennis) wordt. Kennis kan daardoor – behalve als een 
vermogen om een taak uit te voeren – ook gedefinieerd worden als het resultaat, de 
output van een leerproces (Weggeman; 2000).

Vertrouwen

Bij innovatie is het sturen van relaties door middel van contracten en materiële prikkels 
problematisch als gevolg van de onzekerheid die gepaard gaat met innovatie en het 
nieuwe van de kennis en competentie, waardoor de mogelijkheden tot contractueel 
vastleggen, waarnemen en evalueren van competenties en prestaties (‘monitoring’) 
beperkt zijn (WRR; 2008). En waar sturing op contract, hiërarchie en monitoring 
minder mogelijk is heeft men meer vertrouwen nodig. Dit geldt vooral in de vroege 

Bronnen van innovatie

      Open innovatie
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Netwerken zijn organisatievormen die geschikt zijn voor condities waar hulpbronnen 
verspreid zijn over meerdere actoren en de kennis complex en uitbreidend is (Powell et 
al.; 1996). Wanneer toegang gekregen kan worden tot deze hulpbronnen, vervolgens 
worden gecombineerd en op verschillende manieren worden ingezet, kan dit leiden tot 
synergie en innovatie (Freeman, 1991; Powell et al., 1996). 

In abstracte termen kan een drietal functies van netwerken omschreven worden voor 
innovatie (Oerlemans, 2007; Håkansson, 1987):

• Ontwikkeling van hulpbronnen: Kennis en informatie nodig voor de ontwikkeling 
 van nieuwe of verbeterde producten en processen ontstaan vaak op het kruispunt 
 van verschillende kennisgebieden. Via uitwisseling in netwerken kunnen 
 verschillende kennisgebieden met elkaar worden geconfronteerd;

• Coördinatie van hulpbronnen: Inter-organisatorische relaties en netwerken 
 zijn een coördinatiemechanisme dat kennisoverdracht en leren tussen 
 organisaties mogelijk maakt en zorgt voor de diffusie van technologische kennis. 
 Daarnaast vormen zij een organisatorisch platform waarop het mogelijk 
 is verschillende technologische competenties te combineren. Gezien de hoge 
 technologische complexiteit van veel producten en processen is dit een 
 belangrijke functie van netwerken;

• Mobiliseren van hulpbronnen: Via netwerken krijgen organisaties toegang 
 tot hulpbronnen (kennis, status) die benodigd is om succesvol te innoveren, 
 terwijl netwerken ook mogelijkheden bieden om complementaire hulpbronnen te 
 benutten.

Dit vraagt om strategische acties van sleutelspelers om netwerken te vormen en voor 
zichzelf waarde te onttrekken uit deze netwerken (Powell et al.; 1996).

Netwerken leveren een significante bijdrage aan het innovatieve vermogen van 
organisaties doordat zij in netwerken bloot worden gesteld aan nieuwe ideeën, een snelle 
toegang hebben tot hulpbronnen en de kennisoverdracht tussen organisaties verbeteren 
(Powell & Grodall; 2005). 

Toegang tot elkaars hulpbronnen

De meest bekende benadering om te verklaren waarom organisaties samenwerkingen 
in netwerken aangaan is de ‘resource-based’-benadering. Volgens deze benadering 
is de organisatie een bundeling van hulpbronnen en het motief voor het aangaan van 
samenwerkingrelaties is de afhankelijkheid van elkaars hulpbronnen. Dit kan zich vertalen 
in toegang hebben tot complementaire informatie, kennis, middelen en nieuwe markten. 
Het concept van de modulaire organisatie is ontwikkeld om dit fenomeen te beschrijven 
(de Man; 2008). In dit type netwerk bezitten partners complementaire kennis en is er 
weinig kennisoverlap. Organisaties leveren een standaard component die moet worden 
geïntegreerd in een groter product of dienst. Er wordt gefocust op de ‘interface’ en 
partners hoeven niet veel te weten van elkaars kennisdomeinen. Modulaire netwerken zijn 

innovatiestadia (exploratie), waarin niemand weet wat de doelen en middelen en de 
verbanden zijn en welke competenties nodig zijn (WRR; 2008). In het onderzoek is echter 
geen plaats om dieper in te gaan op de complexiteit van het begrip en in het gebruik van 
vertrouwen, in de mogelijkheden en beperkingen ervan. De belangrijkste conclusie is dat 
vertrouwen de basis is voor innovatie en het er ‘gewoon’ moet zijn. 

Innoveren in netwerken: waarom eigenlijk?

Toetreden tot netwerken: waarom eigenlijk?
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dus niet gericht op vernieuwing en het van elkaar leren, maar gericht op het combineren 
van competenties om bijvoorbeeld vraaggericht te handelen zoals bij ketenregie. 
Wanneer het gaat over innovatie - waarbij leren, kennisdeling en het ontdekken van 
nieuwe mogelijkheden centraal staat - is een modulair netwerk echter niet geschikt. 
Hierop zal later in het onderzoek dieper op in worden gegaan.

Het van elkaar leren

Daarnaast is er omvangrijke literatuur die stelt de ‘organisational learning’ een belangrijke 
incentive is om netwerken te vormen. Zo ook in de netwerkbenadering van Hakansson 
(1987). Hij stelt dat de organisatie via interne activiteiten kennis kan verwerven, zoals door 
middel van ‘learning by doing’ en ‘learning by using’. Óf de organisatie kan via externe 
actoren kennis verwerven door in netwerken te gaan samenwerken. Deze werkwijze 
noemt hij ‘learning by interacting’, wat uiteindelijk kan overgaan in ‘joint learning’. 
Ook Powell, Koput en Smith-Doerr (1996) stellen dat motieven van organisaties om in 
netwerken te acteren niet alleen voortkomen uit een afhankelijkheid van hulpbronnen van 
andere actoren. Zij stellen dat door samenwerking in netwerken de kennis over nieuwe 
ontwikkelingen worden vergroot en door gebruik te maken van die informatie en kennis 
de interne competenties kunnen worden versterkt. Het netwerk, en niet de individuele 
organisatie, kan daarom gezien worden als motor voor organisatorisch leren en innovatie. 
Powel, Koput, & Smith-Doerr gebruiken daarvoor de term ‘network of learning’, waar de 
nadruk ligt op de wijze waarin netwerken ‘organisational learning’ faciliteren en daarbij 
functioneren als locus voor innovatie. 

Samenwerking (en rivaliteit) vindt plaats in netwerken. Een netwerk is van zichzelf een 
abstract begrip verwijzend naar een set van knooppunten en relaties die deze met elkaar 
verbinden (Fombrun; 1982). De knooppunten kunnen individuen, groepen individuen 
(zoals teams of afdelingen), organisaties, groepen organisaties, regio’s of landen 
voorstellen. 

Hakansson (1987) stelt dat een netwerk is geconstrueerd uit drie bouwstenen, te weten 
actoren, activiteiten die uitgevoerd worden door actoren, en hulpbronnen die actoren 
beheersen of tot hun beschikking hebben. Jones, Hesterly en Borgatti (1997) stellen dat 
alle definities zich voor een merendeel laten vangen in twee concepten: 1) patronen van 
interactie en relaties tussen actoren en 2) stromen van hulpbronnen tussen autonome 
eenheden. Hieruit kan gesteld worden dat het centrale concept in de netwerkbenadering 
de relatie is. In dit licht bezien is een netwerk dus een samenstel van een aantal relaties. 

De relaties

In dit verband is het belangrijk om het begrip ‘tie strength’, oftewel de sterkte van de 
relatie te introduceren. In de sociologische en bedrijfskundige literatuur heeft een debat 
gewoed over ‘strength of weak ties’ (Granovetter 1973; Burt 1992) versus ‘strength of 
strong ties’ (Coleman; 1988). Dichte en sterke verbindingen zijn volgens Granovetter 
(1973) en Burt (1992) slecht voor de toegang tot nieuwe bronnen van informatie, 
voor flexibiliteit in configuratie en voor toe- en uittreding tot netwerken. En juist deze 
eigenschappen zijn essentieel voor innovatie. Coleman (1988) stelt daar echter tegenover 
dat dichte en sterke verbindingen goed zijn voor gezamenlijke absorptiecapaciteit 
en voor de beheersing van risico’s in relaties, op basis van reputatiemechanismen, 
coalitievorming en het bouwen van vertrouwen. Samengevat kan worden gesteld dat 
sterke relaties tussen actoren het delen van allerlei hulpbronnen bevorderen, terwijl 
zwakke relaties een bron zijn van vaak nieuwe, hulpbronnen en informatie.

De structuur

De netwerkstructuur faciliteert of verhindert de verschillende kennisstromen, waardoor de 
structuur kan functioneren als katalysator of juist als barrière voor kennisoverdracht en 
kennisontwikkeling (Burt, 1992; Powell et al., 1996; Uzzi, 1997). 

Het netwerk gedefinieerd
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Een ‘embedded’-netwerk (Coleman; 1988) worden gekarakteriseerd door ‘strong’-
ties die de deling en ontwikkeling van complexe kennis faciliteren en bevorderen. 
De kenniscreatie wordt versterkt door het ontstane onderlinge vertrouwen en de 
gemeenschappelijke identiteit van het netwerk (Dyer and Nobeoka; 2000). Deze 
netwerken zijn beter in het mobiliseren en implementeren van de ideeën en informatie, 
maar hun structuur belemmert het herkennen van kansen en genereren van nieuwe 
ideeën als gevolg van de redundantie van de informatie die zij verzamelen (Granovetter, 
1973; Burt, 1992). 

Een ‘structural’-netwerk (Burt; 1992) biedt daarvoor voordelen door blootstelling aan een 
breed scala aan nieuwe ideeën en informatie, maar wordt als minder effectief gezien 
voor het overbrengen van complexe kennis en het implementeren van ideeën. Dit komt 
doordat deze netwerken een overwicht aan ‘weak’-ties bezitten die omgeven worden 
door ‘structural holes’. Door het verbinden van nog niet verbonden organisaties worden 
deze ‘structural holes’ overbrugd, waardoor deze netwerken toegang hebben tot een 
diversiteit aan nieuwe informatie en mogelijkheden. 

Uzzi (1997) en Burt (2001) hebben deze twee perspectieven geïntegreerd en zijn tot 
de conclusie gekomen dat de optimale netwerkstructuur kan worden gevonden in een 
combinatie van strong en weak ties. Het werk van Uzzi (1997) suggesteert drie typen 
netwerken: ‘overembedded’-networks, ‘arm’s length’-networks and ‘integrated’ networks. 
Volgens Uzzi is de optimale netwerkstructuur het geïntegreerde netwerk. Dit is een 
optimale structuur aangezien elke relatie verschillende functies heeft binnen een netwerk: 
‘strong’-ties verrijken het netwerk, terwijl ‘weak’-ties complete isolering van nieuwe 
informatie en ideeën voorkomen. 

De meeste onderzoeken in de netwerktheorie reflecteren een statische manier van 
kijken (Granovetter, 1992). De netwerktheorie is veelal gericht op de netwerkrelaties en 
–structuur en het effect op de prestaties van het netwerk. Dergelijke theorie is essentieel 
voor het begrijpen van netwerken en kennisstromen, maar ontoereikend om de dynamiek 
en veelzijdigheid van relaties en netwerken te schetsen. 

De dynamiek

Mariotti & Delbridge (2007) gaan in de meer recente netwerktheorie dieper in op de 
dynamiek en het ontstaan en de ontwikkeling van relaties. Zij stellen dat netwerkrelaties 
kunnen ontstaat en gedurende de tijd op een aantal manieren kunnen transformeren 
en daarmee uiteindelijk de basis leggen voor gezamenlijke projecten waarbij sommige 
relaties embedded kunnen worden (Mariotti & Delbridge; 2007). Het centrale argument 
van Mariotti en Delbridge is dat het actieve zoeken naar en ontwikkeling van nieuwe 
potentiële relaties de organisatie de kans geeft nieuwe ideeën te identificeren 
(tegemoetkomend aan de netwerkstructuur) en tevens een netwerkcontext weet 

Figuur 3.1: De drie typen netwerken volgens Uzzi (1997)



18 Nieuw leven voor oude gebouwen // Hoofdstuk 2: Hoe werkt innovatie? 

voort te brengen die bevorderlijk is voor kenniscreatie (tegemoetkomend aan het 
implementatieprobleem). 

Netwerken kunnen spontaan groeien of worden ‘georchestreerd’ door doelgerichte 
inspanningen van één of meerdere ’hub firms’ (Jarillo, 1988). Deze ‘hub firms’ worden 
ook wel network orchestrators (Hinterhuber; 2002) of strategic centers (Lorenzoni & 
Baden-Fuller; 1995) genoemd. 

De ‘hub-organisatie’ heeft door individuele eigenschappen en een centrale positie in de 
structuur van het netwerk bekendheid en macht verkregen. Zij maakt hiervan gebruik 
om een leidende rol te vervullen bij het organiseren van de onderlinge afhankelijkheden 
en het verenigen van de over de netwerkpartners verspreide hulpbronnen. Vanuit het 
perspectief van een hub-organisatie moeten de meest waardevolle relaties worden 
gemobiliseerd waardoor waarde voor zowel het netwerk, als voor zichzelf zal worden 
gecreëerd. De hub kijkt hierbij naar haar partners als creatieve probleemoplossers 
en initiators en is zelf proactief in het aangaan van relaties. Hub-organisaties spelen 
zelf vaak een bescheiden rol in het daadwerkelijk uitvoeren van de activiteiten uit het 
primaire proces (Lorenzoni & Baden-Fuller, 1995), houden daarom enkele competenties 
bij haarzelf en focussen juist op het ontwikkelen van competenties en kennis bij haar 
partners (Dhanaraj & Parkhe). Wat een hub-organisatie dus onderscheidend maakt is 
in welke mate zij externe partners weet te mobiliseren en aan haar weet te verbinden 
waardoor een bijdrage kan worden geleverd aan waardecreatie voor het gehele netwerk. 
De hub-organisatie coördineert deze samenwerking zonder de absolute macht en 
bevoegdheden daartoe te bezitten. 

Jones, Hesterley en Borgatti (1997) noemen de vorm van coördinatie zonder daarvoor 
de macht en bevoegdheden te bezitten ‘Network Governance’. Network governance 
gaat over inter-organisatorische coördinatie die wordt gekarakteriseerd door informele 
sociale systemen, wat contrasteert met meer hiërarchische structuren binnen organisaties 
en formele contractuele relaties tussen organisaties. Zij zien daarbij samenwerking als 
een serie van uitwisselingen die worden gefaciliteerd door de netwerkstructuur. Echter, 
deze samenwerking vormt en hervormt op haar beurt de netwerkstructuur. Volgens 
deze conceptualisatie kan het netwerk gezien worden als een proces waarin ‘structuur’ 
niet stabiel is, maar continu aan verandering onderhevig is en zich aanpast aan haar 
interne en externe omgeving. Network governance is daardoor een dynamisch proces 
van organiseren, waarbij men meer vertrouwt op sociale coördinatie dan op autoriteit of 
rechtsmiddelen (Jones et al.; 1997).

Innovatie is een transformatieactiviteit waarbij bestaande kennis, problemen 
en oplossingen worden gecombineerd tot iets nieuws. Dit ‘nieuwe’ leidt tot een 
waardeverbetering voor de organisatie of de gebruiker. Diversiteit aan kennis, 
competenties en middelen is daarbij cruciaal, maar tegelijkertijd een beperking. Het 
verschil moet groot genoeg zijn om elkaar iets nieuws te vertellen, maar niet zo groot dat 
men elkaar niet kan verstaan. Met het oog op het vinden van ‘Neue Kombinationen’ is 
het belangrijk om in continue interactie te staan met de buitenwereld, door afwisselende 
samenwerkingen aan te gaan met andere organisaties en verbindingen te leggen met 
spelers buiten de gevestigde orde of denkpatronen. 

Innovatie is voor een belangrijk deel fundamenteel onzeker. De uitkomst van ons 
handelen is onzeker (begrensd rationeel en beschikking onvolkomen informatie) en 
door de heterogeniteit in hulpbronnen zijn verschillende uitkomsten mogelijk. Hierdoor 

De hub-organisatie gedefinieerd 

Network Governance

Conclusie
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kan planning zeer beperkend zijn. Alle kennis en ideeën in de samenleving zijn dus 
divers, verspreid en lokaal ingebed en zijn daar veel rijker dan een organisatie zelf kan 
verzinnen. En een enkele organisatie is daarbij niet in staat alle mogelijkheden te overzien 
en laat staan te doorzien. Daarom doet men er derhalve verstandig aan te richten op het 
aanboren van een bottom-up proces van innovatie, waarbij het gaat over het organiseren 
van het toeval en het faciliteren van ‘neue kombinationen’.  

Netwerken zijn organisatievormen die geschikt zijn voor condities waar hulpbronnen 
verspreid zijn over meerdere actoren en de kennis complex en uitbreidend is. Wanneer 
toegang gekregen kan worden tot deze hulpbronnen, vervolgens worden gecombineerd 
en op verschillende manieren worden ingezet, kan dit leiden tot synergie en innovatie. 
Netwerken kunnen daardoor gezien worden als locus voor innovatie. Samenwerken in 
netwerken is daarbij niet typisch gericht op het doen van de daadwerkelijke innovatie 
zelf maar meer op kennisuitwisseling en het genereren van ideeën en zien van kansen 
om de ‘developmentfunnel’ te voeden. Door ervaringen en kennis uit te wisselen, leren 
organisaties van elkaar te leren en worden er gezonde voorwaarden gecreëerd voor het 
uitvoeren van een daadwerkelijk project. Het netwerk, en niet de individuele organisatie, 
kan gezien worden als motor voor ‘organisational learning’ en innovatie.

Ondanks de overeenkomstige conclusie van Uzzi  en Burt is in de netwerkliteratuur geen 
consensus over de optimale netwerkstructuur van het netwerk voor kennisoverdracht 
en voor het implementeren van ideeën. Echter, voor organisaties die een optimale 
relatieportfolio willen ontwikkelen benadrukt de literatuur wel het belang van een mix van 
strong en weak ties, waarbij relaties kunnen verschuiven van een staat van inactiviteit 
naar meer embedded relaties en vice versa. Vanuit dit laatste dynamische perspectief 
kan voorbij worden gegaan aan de dichotomie van het ideaaltype netwerk en voorkomt 
het daarmee de overdreven focus op structurele noties van het optimale netwerk. Het 
concentreert de aandacht op de mechanismen waarmee het netwerk efficiënt kan worden 
gemanaged, waardoor een grotere nadruk komt te liggen op de rol van hub-organisaties 
in het organiseren en coördineren van het netwerk. Echter, zowel het netwerkontwerp 
(structuur), als de processen zijn van belang voor de ‘network governance’ en daarmee 
de overall performance van het netwerk. 
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Innovatie gebaat is bij de juiste mensen: er is behoefte aan innovatief ondernemerschap 
en een juiste bedrijfscultuur (van der Voort; 2011). Ondernemerschap in een organisatie 
kan volgens van der Voort gestimuleerd worden door duidelijke richting aan te geven 
zodat partners weten hoe zij aan innovatie kunnen bijdragen. Dit uitgangspunt kan echter 
leiden tot een vrijblijvende cultuur, waarbij vele initiatieven worden genomen zonder dat 
dit tot resultaat leidt. Het is daarom noodzakelijk om de initiatiefnemers rekenschap te 
laten afleggen van hun vorderingen en daardoor te sturen op resultaat. De eisen aan 
het eindresultaat zetten de teams op scherp, maar de vrijheid in aanpak geven ruimte 
aan creatieve oplossingen. Uiteraard hoort bij het sturen op resultaat ook het belonen en 
sanctioneren op basis van die eindresultaten (van der Voort; 2011). 

Bij een innovatieve organisatie past daarbij een cultuur die toekomstgericht, 
externgericht, open en tolerant is (van der Voort; 2011). Tolerant zijn voor falen is echter 
makkelijker gezegd dan gedaan, zeker in combinatie met resultaatsturing en tijdsdruk. 
Maar als je wilt innoveren moet je dit risico nemen en de voorwaarden scheppen om 
de betrokkenen te laten leren van mislukkingen. Het is hierbij dus belangrijk om de 
reden van de mislukking te evalueren en om de lessen die daaruit geleerd zijn breed te 
communiceren dan wel op een eenvoudig toegankelijke manier vast te leggen.

Naast de juiste mensen hebben innovatieve organisaties duidelijk afspraken over wat 
ze met hun organisatie willen bereiken en wat ze daarvoor in grote lijnen gaan doen, 
wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe ze veranderingen in de organisatie doorvoeren. 
De veranderingen in netwerken zijn daarbij dus continue. Op deze aspecten zal dieper 
worden ingegaan in de volgende paragrafen.

Wanneer over organisatiegrenzen heen toegang gekregen kan worden tot hulpbronnen 
en deze effectief kunnen worden ingezet, kan dit leiden tot synergie en innovatie. 
Het organiseren van een netwerk is echter geen doel op zich, het dient een doel. Het 
netwerk is daarmee een instrument. De wijze waarop dit gebeurt en met welk doel is 

Ondernemerschap

De netwerkstrategie
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afhankelijk van de gekozen netwerkstrategie. Vervest, Liere en Dunn (2009) hebben 
daarvoor de generieke strategieën van Treacy en Wiersema (1993) vertaald naar een 
netwerkomgeving. Elk van deze strategieën heeft verschillende structuren en operationele 
processen. Vervest et al. (2009) komen tot de volgende ‘hub-strategieën’: 

• ‘Capability hub’ leveren een combinatie van kwaliteit, prijs en gemak van aankoop 
 die zich onderscheiden door een optimale prijs-kwaliteitverhouding, waaraan 
 niemand anders in de markt kan tippen. 

• ‘Platform provider’ focussen op het constante gebruik en interactie op hun 
 platform, waar nieuwe wegen en waarde worden gevonden waardoor de grootte 
 van het netwerk groeit. 

• ‘Network orchestrator’ begrijpen de behoeften van de klanten, treden tot het 
 netwerk en selecteren partners die zijn benodigd voor het oplossen van het 
 probleem van de klant, waardoor sterke relaties met de klant worden gebouwd. 

Treacy en Wiersema (1993) geven daarbij aan dat een kennisintensieve organisatie 
één van deze strategieën als hoofdstrategie moet kiezen en hierin daadwerkelijk moet 
uitblinken en zijn concurrentiepositie aan moet ontlenen. Want om effectief te zijn zullen 
de doelen helder moeten zijn en bij partners waarde en enthousiasme moeten genereren. 
Het onderkennen van de verschillende strategieën krijgt pas waarde wanneer we dit 
doorvertalen naar de inrichtingsprincipes die daarmee verbonden zijn.

Hedlund (1994) heeft de volgende kenmerken gedefinieerd waaraan een kennisintensieve 
organisatie aan moet voldoen:

1. Putting things together, combining rather than dividing them.
2. Temporary constellations of people and units rather than permanent structures.
3. The importance of personnel at ‘lower’ levels in interfunctional, interdivisional, and 
 international dialogue, rather than handling coordination through ‘managers’ and 
 only at the top.
4. Lateral communication and dialogue rather than vertical.
5. Top management as catalyst, architect of communications infrastructure and 
 protector of knowledge investment rather than monitor and resource allocator.
6. Focusing the corporation on fields with rich potential for combining knowledge 
 elements rather than diversifying to create semi-independent parts.
7. Heterarchy as the basic structure rather than hierarchy.

Er bestaat een groot aantal mogelijkheden om de verbindingen tussen partners in 
netwerken vorm te geven. Daartoe zullen eerst grondvormen worden geordend. Hiervoor 
zal de theorie over innovatienetwerken van De Man (2008) gecombineerd worden met de 
theorie van Kaats et al. (2005) over organiseren tussen organisaties. 

In de kern is bij de grondvormen steeds een onderscheid te maken tussen netwerken die 
gericht zijn op verbetering (efficiëntie) en het toegang krijgen tot elkaars hulpbronnen, of 
vernieuwing (innovatie) waarbij het van elkaar leren centraal staat (De Man 2008; Kaats 
et al, 2005). Er kan onderscheid gemaakt worden in drie ideaaltypische netwerken (De 
Man; 2008). Twee zijn gericht op vernieuwing en het van elkaar leren: social capital en 
structural holes netwerken. Modulaire netwerken, het derde type, zijn gericht op het 
verkrijgen van toegang tot complementaire kennis en zijn gericht op verbeteren. In een 
social capital netwerk zijn alle partners met elkaar verbonden en dit type netwerk is 

De structuurkenmerken van een kennisintensieve organisatie

De grondvormen van netwerken
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daarom geschikt voor activiteiten die om veel onderlinge afstemming vragen. De partners 
delen competenties en vaardigheden in verregaande mate met elkaar en hebben een 
exploratief karakter. In een structural holes netwerk verbindt één organisatie twee anders 
niet verbonden sub-netwerken. Dit type netwerk is daarom geschikt voor activiteiten 
waarbij door middel van een duurzame vorm van uitwisselen, organisaties van elkaar 
leren en daarmee gezonde voorwaarden creëren voor het uitvoeren van concrete 
innovatieprojecten. De partners zijn niet exclusief aan elkaar verbonden en zijn in hun 
samenwerking gelijkwaardig. Bovenstaande is in onderstaand schema samengevat:

Bij de praktische toepassing van bovenstaande grondvormen is het belangrijk te 
benadrukken dat het drie ‘archetypen’ zijn; tussenvormen zijn denkbaar. Toch helpen 
deze conceptuele constructies om in eerste instantie meer inzicht te krijgen op ‘Wat wil ik 
eigenlijk’ en ‘Hoe kan ik dat het beste vorm geven’. 

In het vorige hoofdstuk is daarnaast geconcludeerd dat in de praktijk een verkennende 
manier van samenwerken in bijvoorbeeld een structural holes network een aanloop kan 
zijn naar een intensievere samenwerking in een social capital network. Sterker nog, de 
meeste netwerken zullen in de praktijk tussenvormen zijn en daarmee eigenschappen 
ontlenen aan beide netwerkvormen. Dit komt overeen met de conclusie van het 
‘integrated network’ als optimale netwerkvorm van Uzzi en Burt uit het vorige hoofdstuk. 
Door bovenstaande typen te combineren krijgt het ‘integrated network’ een gezicht. 
Namelijk een combinatie van het social capital network en structural holes network: 
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Daarmee zijn er in het onderzoek twee grondvormen van netwerken te onderscheiden 
die gecombineerd kunnen worden met de strategieën van Treacy en Wiersema (1992) uit 
het vorige hoofdstuk. Het integrated network voor de Product Leadership en Customer 
Intimacy strategie en het modular network voor de Operational Excellence strategie:

Het onderkennen van de typen netwerken krijgt waarde wanneer we het doorvertalen 
naar de governancestructuur (inrichtingsprincipes), die daarmee verbonden is.

Een goede governancestructuur coördineert en verzekert de bijdrage van alle partners 
en zorgt voor een eerlijke inkomstenverdeling uit de ondernomen activiteiten. In het 
vorige hoofdstuk is beschreven dat ‘network governance’ een dynamisch proces van 
organiseren is, waarin de netwerkstructuur niet stabiel is maar continu aan verandering 
onderhevig is en zich aanpast aan haar interne en externe omgeving. Daarom wordt er 
in deze paragraaf ingegaan op de beschrijving van een ‘robuuste’ governancestructuur 
(De Man; 2010) die geen aanpassing behoeven bij interne of externe veranderingen. 
De belangrijkste besturingselementen voor een ‘robuuste’ governancestructuur zijn uit 
de theorie van De Man (2010) als uitgangspunt genomen en aangevuld met theorie van 
Heck en Vervest (2007). Dit raamwerk is vervolgens door de onderzoeker aangepast en 
vertaald naar ontwerpparameters voor het ontwerpen van een netwerk. De invulling van 
deze parameters moeten worden geoptimaliseerd naar de situatie en naargelang de 
doelstellingen van het netwerk (grondvorm). De ontwerpparameters zijn:

Figuur 4.2: Het geïntegreerde netwerk

Figuur 4.3: De twee grondvormen van netwerken
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Doelgeving en het besluitvormingsproces:

De eerste ontwerpparameter geeft de manier aan waarop doelen worden gesteld en 
het besluitvormingsproces verloopt binnen het netwerk. Afhankelijk van de scope en 
doelen worden de taken en verantwoordelijkheden verdeeld over de partners. Er zijn 
verschillende manieren om te beslissen over issues in een netwerk. Door middel van 
een formele procedure voor besluitvorming, gezamenlijk overleg of door wederzijdse 
beïnvloeding, waardoor de besluitvorming meer participatief en bottom-up tot stand 
komt. 
 Daarnaast dient er een overkoepelend netwerkdoel te zijn op basis van 
gezamenlijke waarden die de relevantie van het netwerk aantoont voor de partners en 
zorgt voor focus van de activiteiten binnen het netwerk. 

Netwerkreciprociteit:

De tweede parameter gaat in op de motivatie bij potentiële partners om toe te treden tot 
het netwerk. De beoordeling van wat toetreding tot het netwerk vereist, maar ook zou 
moeten opleveren voor een potentiële partner is het enige proces wat alle leden van 
het netwerk doorlopen – echter op individueel niveau. Het voeren van deze discussie 
op netwerkniveau helpt de partners inzicht te krijgen vanuit een bredere context wat er 
verwacht en gewenst wordt door het gehele netwerk. Hierdoor ontstaan zogenoemde 
‘shared values’, een collectieve ambitie. Deze parameter is essentieel omdat het de 
uitwisseling van hulpbronnen stimuleert door het opbouwen van vertrouwen en uitspraken 
doet over de verdeling van de eventuele te behalen winsten of verliezen en de beloning 
van eventuele inbreng van ideeën. Dit kan eventueel in de volgende parameter worden 
vastgelegd.

Juridische verankering: 

De samenwerking kan worden vastgelegd in coöperatieve overeenkomsten, 
waarbij rekening gehouden dient te worden met de belangen van de betrokkenen. 
Samenwerkingsvormen kunnen worden vastgelegd in operationele contracten op 
onderdelen van de samenwerking, volledig dichtgetimmerde contracten en joint ventures 
tot open intentieverklaringen en convenanten waarbij men de condities bepaald hoe 
men met elkaar omgaat. De mate van wederzijdse afhankelijkheid neemt bij deze 
mogelijkheden toe. 
 Het is hierbij van belang op te merken dat de oplossing bij netwerken in de 
initiatieffase niet zozeer zit in het dichttimmeren met op wantrouwen gebaseerde 
juridische contracten en het voortdurend afschermen van wat je maar even vermoedt dat 
concurrenten dat zouden kunnen stelen. Het is meer een Rijnlandse manier van doen: 
de partners delen een collectieve ambitie, ze gaan uit van win-winsituaties en werken 
veel meer op basis van wederzijds vertrouwen dan dat ze gestuurd worden door de 
regels, procedures en contracten die zo kenmerkend zijn voor het Anglo-Amerikaanse 
beheersingsparadigma (Weggeman; 2007). 

Financiële afspraken en verdeling waarde:

Bij deze parameter speelt de afweging bij partners mee over de risico’s en opbrengsten 
als gevolg van toetreding tot het netwerk. Dit gaat over de beantwoording van de 
what’s-in-it-for-me-vraag. Wat levert mij het op en welke bijdrage moet daarvoor worden 
geleverd? De bijdrage kan bijvoorbeeld worden geleverd in de vorm van tijd, geld of de 
inbreng van nieuwe ideeën of andere middelen. De opbrengst kan bijvoorbeeld financieel 
van aard zijn, leren of benchmarking.

Partnerdiversiteit: 

Dit is de parameter die de heterogeniteit of homogeniteit bepaald van het netwerk. Deze 
parameter wordt bepaald door de mate van kennisoverlap tussen de competenties 
van partners. De balans tussen verschil en overeenkomst is afhankelijk van de intentie 
van het netwerk. Indien de samenwerking  is gericht op vernieuwing is diversiteit in 
eigenschappen van partners vereist. Indien de samenwerking is gericht op efficiëntie 
en het toegang hebben tot complementaire kennis is homogeniteit van partners meer 
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geschikt, de samenwerking staat immers in het teken van optimale beheersing van het 
resultaat. Hier is sprake van indien elkaars processen op elkaar afgestemd moeten 
worden om vraaggericht te handelen, zoals bijvoorbeeld bij ketenregie. 

Netwerkorganen:

De belangrijkste vraag bij deze parameter is: Vraagt de samenwerking om veel 
onderlinge afstemming of beperken we de samenwerking tot een duurzame vorm van 
uitwisselen (aard)? De netwerkstructuur zal niet bij iedereen uit het netwerk bekend 
zijn. Het zal echter wel duidelijk moeten zijn hoe de groep zich verdeeld tijdens het 
uitvoeren van specifieke taken en hoe de formele communicatie verloopt.  Hiervoor 
zijn de netwerkorganen beschikbaar. Dit zijn de stuurgroepen, werkgroepen en 
netwerkteams, waarin de partners op verschillende manieren met elkaar samenwerken. 
De samenstelling van deze groepen en verhouding tussen deze groepen verdient grote 
aandacht. Een duidelijke verdeling in taken en verantwoordelijkheden, de samenstelling 
van het netwerkteam met zowel generalisten als specialisten en meervoudige rollen 
maken de governancestructuur meer robuust. 

Als duidelijk is welke grondvorm optimaal is, volgen de inrichtingskeuzes die gaan over 
bovenstaande parameters. Om het onderscheid te verduidelijken en als handreiking voor 
de vormgeving van een netwerk zijn in onderstaand schema de grondvormen op een rij 
gezet met ingevulde governanceparameters.

Alhoewel een hub-organisatie de meeste activiteiten uitbesteed is deze niet ‘hol’ te 
noemen. Een hub-organisatie moet kritische kerncompetenties ontwikkelen. Uit de 
literatuur zijn door de onderzoeker de volgende kritische competenties van de hub-
organisatie gedestilleerd (Lorenzoni & Baden-Fuller, 1995; Hinterhuber, 2003; De Man, 
2008; Dyer & Nobeoka, 2000; Dhanaraj & Parkhe, 2006)):
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Het motiveren van potentiële partners tot het toetreden van het netwerk

Allereerst moet de centrale organisatie een sterke visie ontwikkelen waarin partners 
een kritische rol spelen, waardoor partners worden gemotiveerd voor het toetreden tot 
het netwerk. Hieraan draagt een sterke identiteit van het netwerk bij, die voornamelijk 
wordt bepaald door de eigenschappen van de partners. Daarnaast is een belangrijk 
kenmerk van deze identiteit een leercultuur (Lorenzoni & Baden-Fuller; 1995), waardoor 
de competenties van de partners worden versterkt. De potentiële partners moeten 
gaan inzien dat meedoen in collectieve leerprocessen superieur zijn aan individuele 
leerprocessen. De hub-organisatie zal daarom moeten investeren in de kwaliteit van de 
kennis en de identiteit van het netwerk. Dit betekent zowel het inzetten van capaciteit 
voor het managen van het proces van toe- en uittreders, als de inzet van middelen om te 
investeren in de kwaliteit van de kennis, als de promotie van het gehele netwerk.

Het managen van kennismobiliteit 

In de specifieke context van innovatieprocessen, waar informatie en kennis tussen 
partijen vrijelijk moet kunnen stromen en effectieve communicatie onontbeerlijk is, is 
het de verantwoordelijkheid van de hub-organisatie om voor kennismobiliteit te zorgen 
en daarbij slim gebruik te maken van de verschillende kennis en competenties in het 
netwerk (Dhanaraj & Parkhe, 2006; Lorenzoni & Baden-Fuller, 1995). Door kennisdeling te 
faciliteren worden de vaardigheden en competenties van de partners versterkt, waardoor 
waardecreatie wordt bevorderd en daarmee de effectiviteit van het netwerk zal worden 
vergroot. Kennismobiliteit wordt in dit onderzoek gedefinieerd als het gemak waarmee 
kennis kan worden gedeeld, verworven en kan worden ingezet binnen het netwerk. Het 
gaat dus om meer dan het enkel en alleen beschikbaar stellen van kennis, maar juist 
om het geleiden van stromen van kennis naar gebieden waar die het meest bruikbaar 
zijn (Hinterhuber, 2002; Lorenzoni & Baden-Fuller, 1995). Partners die gespecialiseerd 
zijn in een bepaalde functie hebben toegang tot andere partners in het netwerk die met 
vergelijkbare activiteiten bezig zijn, zodat ze hun kennis kunnen delen en er speelvelden 
in het netwerk worden gecreëerd.
 De nieuwe kennis zal daarna snel en breed moeten worden gedeeld waardoor 
leerprocessen met die nieuwe kennis als input geen lokale aangelegenheid blijven. Indien 
de hub tevens kan leren van haar partners en de middelen kan benutten die zijn ontstaan 
via haar relaties zal waarde worden gecreëerd. Maar hoe kun je nu bereiken dat mensen 
in een netwerk de beschikbare kennis gebruiken en deze delen met anderen? Dit is de 
essentie van kennismanagement, wat gericht is op het zodanig inrichten van organisaties 
en werkprocessen dat kennis er optimaal benut kan worden. Er kan onderscheid 
worden gemaakt in indirecte en directe kennisinfrastructuren, waarbij dit onderzoek 
zich concentreert op de directe vormen, aangezien met deze processen tacit kennis 
kan worden gedeeld. Uit de organisatie- en netwerkliteratuur zijn de volgende directe 
kennisinfrastructuren te destilleren (De Man, 2008; Dyer & Nobeoka, 2000):

1. Inter-organisatorische uitwisseling of inhuren van externe competenties:
Één partner heeft kennis en vaardigheden die andere netwerkpartners niet bezitten. 
Door deze ‘hulpbronnen’ te rouleren wordt er kennis en vaardigheden uitgewisseld 
tussen organisaties. Niet alleen inhoudelijke kennis, maar ook en misschien wel meer 
van belang, kennis van personen en procedures. Deze uitwisseling kan zowel tijdelijk 
als permanent van aard zijn en stimuleert kennisdeling op twee manieren. Personen 
bouwen nieuwe relaties op waardoor kennisuitwisseling plaats zal vinden en partners 
leren meervoudige perspectieven te begrijpen, waardoor het delen van tacit kennis wordt 
verbeterd. 

2. Kennismakelaars (directe communicatie):
Efficiënte kennisuitwisseling in een netwerk kan worden verbeterd door zogenoemde 
kennismakelaars in te zetten die in staat zijn de verschillende organisatiegrenzen te 
overbruggen en de kennis van verschillende partners te integreren en combineren 
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(Lorenzoni & Baden-Fuller; 1995). 
Het netwerkplatform brengt verschillende partners in contact met elkaar en is soms in 
staat om organisatiegrenzen te overbruggen. Voorbeelden uit het Toyotanetwerk zijn 
general meetings, social events, conferenties, locatiebezoeken en basistrainingen (Dyer 
& Nobeoka; 2000). ‘Consultancy’ groups kunnen organisatiegrenzen overbruggen 
doordat zij toegang hebben tot verschillende ‘communities’ en de kennis van de 
ene kunnen overbrengen naar de andere. Dit natuurlijk naast de eigen functie van 
expertteam die geconsulteerd kan worden te vervullen. Daarnaast kunnen er leer- of 
problemsolvingteams worden gevormd rondom onderwerpen. Tenslotte kunnen natuurlijk 
ook individuen deze rollen vervullen. 

Het managen van openlijke kennisdeling en het voorkomen free-ridersgedrag

De kennismobiliteit binnen het netwerk bevordert de waardecreatie. Toch moet de 
hub-organisatie in de volgende stap ervoor zorgen dat de gecreëerde waarde ook op 
eerlijke wijze wordt verdeeld en dat dit ook zo wordt ervaren door de partners. Deze 
eerlijke verdeling wordt echter vaak gecompliceerd door problemen van free-riding 
en opportunistisch gedrag. Free-riding gaat over: partners die gebruik maken van de 
voordelen die het netwerk biedt zonder zelf een bijdrage te leveren aan de waardecreatie 
in het netwerk. Of opportunistisch gedrag: het niet openlijk kennisdelen of het misbruik 
maken van de openheid van andere partners. 

‘a legitimate triggering entity may be required to lessen the concerns of potential 

participants that the costs and benefits of collaboration will be shared ‘fairly’ (Doz et al; 

2000). 

Deze entiteit is de hub-organisatie. De hub-organisatie moet daarom enkele 
‘processpelregels’ opstellen die voorkomen dat partners a) niet openlijk kennisdelen of 
misbruik maken van de openheid van andere partners en b) free-riders gedrag vertonen 
en er ook voor zorgen dat deze regels worden nageleefd. De hub-organisatie doet dan 
ook finale uitspraken over vermeende overtredingen van de spelregels die in dit statuut 
vermeldt staan. 

Het managen van netwerkstabiliteit 

Tenslotte dient de hub-organisatie te zorgen voor voldoende stabiliteit van het netwerk 
(Dhanaraj & Parkhe 2006). Een netwerk wat uiteenvalt of waar partners komen en gaan 
is niet bevorderlijk voor de effectiviteit. Netwerkpartners moeten zich betrokken voelen 
bij het netwerk. Met netwerkstabiliteit wordt dynamische stabiliteit bedoeld, waarbij de 
netwerkgroei niet negatief is en de partners de mogelijkheid hebben te komen en te 
gaan. De commitment van de netwerkpartners kan allereerst worden vergroot door het 
invoeren van zogenoemde ‘Shadows of the Future’. Deze iteratieve condities vergroten 
in een netwerk de kansen op duurzame samenwerking gebaseerd op reciprociteit. 
Daarnaast kan een hub-organisatie meer robuuste relaties opbouwen door multipliciteit 
in relaties te promoten (Dhanaraj & Parkhe; 2006). Netwerk multipliciteit kan worden 
gedefinieerd als twee of meer typen relaties die tegelijkertijd voorkomen. Dit houdt 
simpelweg in dat partners meerdere projecten met verschillende partners moeten doen. 
Daardoor onstaat meer vertrouwen en committent onderling, wat leidt tot verhoogde 
stabiliteit van het gehele netwerk.
 Deze parameter regelt het continue verbeteringstraject van het netwerk. De 
centrale vraag hierbij is hoe wordt omgegaan met toetreding van outsiders en uittreding 
van insiders. Naarmate de tijd verstrijkt zullen insiders het netwerk willen verlaten en 
nieuwe partijen toetreden. Hoe moeten deze veranderingen worden beheerd en worden 
gereguleerd? Waar moet daarbij op gelet worden? Hier bevind zich een sterke relatie met 
de netwerkdiversiteit, netwerkidentiteit en het onderscheid tussen een functionerende en 
niet-functionerende partner. 
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Bij de totstandkoming van het netwerk, zijn naast de governance, de aanpak en de 
vaardigheden waarmee relaties worden vormgegeven van doorslaggevend belang. 
Kaats et al. (2005) hanteren hiervoor de reeks: Find, Get, Start, Run, Restructure. 
Dit geeft volgens de auteurs de essentie weer wat er moet gebeuren om een 
samenwerkingsrelatie op te bouwen:

Bij Find wordt de samenwerkingsdoelstelling vertaald naar een concrete invulling; 
van een globaal idee komen tot een kansrijke samenwerkingsrelatie. Bij Get wordt 
tot overeenstemming gekomen over het ‘wat’ en het ‘met wie’. Het gaat dan om 
het tot wasdom brengen van de relaties met meer partijen. Bij Start wordt gekozen 
voor een goede  en passende inrichting van de samenwerking, zodat deze goed en 
professioneel van de grond komt. Bij Run draait het allemaal om het onderhouden van 
de samenwerkingsrelatie. De partijen hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
om in de gaten te houden of de samenwerking goed verloopt, de doelstellingen 
worden gehaald en of bijsturing nodig is, qua proces en doelstellingen. Daaruit kan 
blijken dat de verwachtingen van de samenwerkende partijen zijn veranderd, de 
omstandigheden waaronder de samenwerkingrelatie destijds is aangegaan of gewijzigd 
of de samenwerking zodanig succesvol is dat deze in een nieuwe fase is aanbeland. 
Dan is de tijd aangebroken voor de fase Restructure, waarin de samenwerkingsrelatie 
weer tegen het licht van de doelstellingen moet worden gehouden en de inrichting van de 
samenwerking zonodig wordt aangepast.

Wat innovatieve organisaties van andere onderscheidt wordt het innovatievermogen 
genoemd. Dat zijn de randvoorwaarden in een organisatie die ervoor zorgen dat er meer 
en succesvoller geïnnoveerd wordt en waaraan gesleuteld kan worden. De belangrijkste 
randvoorwaarden zijn dat innovatie gebaat is bij de juiste mensen en heldere afspraken 
over de te volgen strategie, organisatiestructuur en operationele processen. 
 
Er bestaat een groot aantal mogelijkheden om netwerken vorm te geven. Daartoe 
is allereerst een ordening van typen netwerk gemaakt waarbij het in de kern steeds 
gaat om de vraag die betrekking heeft op de intentie van de samenwerking. Willen wij 
slimmer werken of willen wij nieuwe mogelijkheden ontdekken? Er kunnen uiteindelijk 
twee grondvormen worden onderscheiden. Het ‘modular network’ die is gericht op 
de dingen slimmer doen, of het ‘integrated network’ die is gericht op vernieuwing. 
Het onderkennen van deze grondvormen krijgt waarde wanneer we het doorvertalen 
naar inrichtingsprincipes, die daarmee verbonden zijn. Daarvoor is gezocht naar een 
‘robuuste’ governancestructuur die geen aanpassing behoeft bij interne of externe 
veranderingen. De invulling van deze parameters moet worden geoptimaliseerd naar de 
grondvorm van het netwerk en naargelang de specifieke situatie. 

De te volgen strategie van de ‘Platform provider’ focust op het constante gebruik en 
interactie op haar platform, waardoor nieuwe wegen en waarde worden gevonden en het 
innovatievermogen van de betrokken organisaties zal worden verbeterd in de hoop dat 
het innovatiepotentieel kan worden benut. Deze strategie is gericht op vernieuwing – wat 
iets anders is dan verbetering - waartoe het ‘integrated network’ het meest geschikt voor 
wordt geacht. Dit heeft voornamelijk te maken met organische structuur, de horizontale 
taakspecialisatie en diversiteit van de eigenschappen van netwerkpartners die door 
verschillende literatuur aan een innovatieve cultuur kunnen worden toegekend. Er is 
continue onderlinge afstemming tussen de verschillende organen, op eigen initiatief 
en zonder gestructureerde planning. Een belangrijke rol is weggelegd voor de hub-
organisatie, die verantwoordelijk is voor het organiseren van het communicatie- en 

De ontwikkeling en fasering

Conclusie
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interactieproces en het kennismanagement; oftewel de kennismobiliteit in het netwerk. 
Zij is daarnaast verantwoordelijk voor het motiveren voor potentiële partners tot 
toetreding van het netwerk, het voorkomen van oppertunistisch gedrag en het zorgen 
voor voldoende netwerkstabiliteit. Afsluitend zijn bij de totstandkoming van het netwerk, 
naast de netwerkstrategie, de governance en processen, de aanpak en de vaardigheden 
waarmee relaties worden vormgegeven van doorslaggevend belang. Deze relaties zijn 
visueel weergegeven in de bijlage x.
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In de Agenda van Brabant - de strategische agenda van de provincie Noord-Brabant 
- is de ambitie uitgesproken om tot de Europese top van kennis- en innovatieregio’s te 
behoren. Om deze ambitie te realiseren zijn vijf investeringsdomeinen benoemd. Eén 
van deze domeinen is het Brabantse mozaïek, waarbinnen aandacht voor het bijzondere 
woon- en leefmilieu in de regio van cruciaal belang is. Het mozaïek moet behouden 
en verder ontwikkeld worden. Dit wordt gedaan door de identiteit van stad en land 
leidend te laten zijn voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De grote cultuurhistorische 
complexen, in hun unieke regio specifieke landschappelijke omgeving, zijn de dragers 
van de identiteit van de Brabantse Mozaïek. Op of vanuit deze plekken is een groot deel 
van Brabant gemaakt. De revitalisering van grote Erfgoedcomplexen - op het snijvlak van 
de beleidsdomeinen ruimte, economie en cultuur - draagt bij aan de versterking van dit 
bijzondere leef- en vestigingsklimaat van Noord-Brabant.

De provincie wil door middel van het investeringsprogramma ‘Grote Erfgoedcomplexen’ 
samen met ondernemende partners actief aan de slag met herontwikkeling van deze 
leegstaande grootschalige monumenten. Marktpartijen en ondernemers dienen 
geprikkeld te worden om te participeren in herontwikkeling. Hierbij ligt de nadruk op het 
vinden van een economisch gezonde herbestemming die aansluit bij de identiteitswaarde 
die deze complexen hebben. De collectieve ambitie is om:

In gezamenlijkheid met partners grootschalige complexen van Brabant toekomstbestendig 

te maken, door deze zorgvuldige en op een kwalitatief hoogwaardige manier te 

herbestemmen en toegankelijk te maken voor een breed publiek. 

De looptijd van het investeringsproject is minimaal tot 2018 en het programma zet 
zich in om minstens 20 complexen te her ontwikkelen. Het exacte aantal complexen is 
uiteindelijk afhankelijk van de mate waarin kan worden aangesloten bij de inhoudelijke 
en financiële voorwaarden. De idee is dat de 20 projecten fungeren als een katalysator 

De missie

De collectieve ambitie

De doelen en strategie

Bij het programma ‘grote erfgoedcomplexen’ verschuift de reguliere taak van de overheid 

van het subsidiëren en kaders stellen naar een ondernemende strategie waarbij de 

Provincie risicodragend gaat participeren. Vanwege het vernieuwende karakter is gesteld 

dat er eerst maar eens wat ervaring opgedaan moet worden hoe dat nu precies werkt. 

Daarom is het investeringsprogramma ‘grote Erfgoedcomplexen’ gestart onder het motto ‘ 

learning by doing’. Nu er vijf investeringsvoorstellen zijn gemaakt - en door PS akkoord zijn 

bevonden - wordt de werkwijze in het kader van het onderliggende onderzoek qua proces 

en organisatie geëvalueerd. Daartoe zijn interne documenten bestudeerd en gesprekken 

gevoerd met betrokken medewerkers en managers. Tevens is er veelvuldig contact 

geweest met een provinciemedewerker die het primaire proces heeft geëvalueerd en 

zijn de overeenkomsten en verschillen met elkaar besproken. Dit hoofdstuk zal beginnen 

met een korte introductie van de missie, visie en strategie, waarna het primaire proces zal 

worden beschreven en worden geëvalueerd.
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voor een ‘bredere’ beweging, waardoor de inzet en betrokkenheid van het publiek, 
ondernemers en marktpartijen bij het Brabants Erfgoed wordt vergroot.
 Door middel van een ondernemende benadering en sterk alliantiemanagement 
moeten partners worden gevonden die in co-creatie met de provincie de doelstellingen 
en ambities van het programma grote Erfgoedcomplexen realiseren. Naast het 
aantrekken van partners die willen meefinancieren in de totale aanpak voor herinrichting 
van complexen zoekt de provincie per locatie naar de meest passende partners. 

Inzet investeringsbudget en rol van de provincie

De rol van de provincie is afhankelijk van de situatie per complex. Steeds op de 
voor die locatie beste manier. Soms door zelf (mede) aan te kopen, soms door 
garantstellingen, soms alleen door herbestemming en soms door allianties of coalities 
aan te gaan. Afhankelijk van de wijze waarop externe partijen worden betrokken kan 
de provincie zowel een ontwikkel- als een financieringsrol innemen. Het geld dat wordt 
geïnvesteerd, dient ook weer te worden terugverdiend. De provincie zal niet fungeren als 
subsidieverstrekker. 
 De ‘ontwikkelrol’ van de provincie kan op twee manieren worden ingevuld. De 
provincie kan het cultuurhistorische complex samen met partners her ontwikkelen. 
Bijvoorbeeld in de vorm van een Ontwikkel BV. Een andere mogelijkheid is dat de 
provincie niet zelf ontwikkelt, maar participeert in het ontwikkeltraject. Dus zonder dat er 
sprake is van een eigendomsoverdracht. 
 Indien zelfstandige herontwikkeling in goede handen is bij derden, is er voor 
de provincie geen aanleiding om de rol van ontwikkelaar te overwegen. De provincie 
kan dan de rol van financier op zich nemen of die van risicodragend deelnemer in een 
ontwikkeltraject. Arrangementen die daarbij kunnen komen kijken zijn: mede-eigenaar 
van een aankoop, financiering in de vorm van het afgeven van een garantstelling en/of 
financiering in de vorm van het beschikbaar stellen van achtergestelde leningen. Bij een 
financieringsstructuur moet altijd worden uitgegaan van marktconforme condities, alleen 
al om geen discussie op te roepen over staatsteun. 

Het uitvoeringsprogramma grote Erfgoedcomplexen is uitgewerkt via onderstaande vier 
strategische actielijnen. Dit wordt binnen het programma aangeduid als de 4 H’s:

1.  Herontwikkelen
 Behoud door herbestemming grote Brabantse monumentencomplexen 
2.  Hergebruik
 Nieuwe (‘tijdelijke’) eigenaren vinden en verbinden 
3.  Herbeleven
 Het (beeld)verhaal van Brabant 
4.  Herontdekken
 Kennis – verdiepen, verbinden en verspreiden (kennisontwikkeling)

Lijn 1 Herontwikkelen kan gezien worden als de projectenlijn van het programma, waar 
de activiteiten en processen van overige lijnen aan bijdragen.

Intakefase

De longlist bestaat uit complexen die komen uit aanmeldingen vanuit het veld en 
door de provincie zelf in beeld gebrachte erfgoedcomplexen. Uit deze longlist wordt 
naar een shortlist toegewerkt door een ambtelijk kernteam wat één keer in de 2 á 3 
weken bijeenkomt. Gedurende deze periode wordt bij specifieke initiatieven door twee 
medewerkers van het programma een quick-scan uitgevoerd op basis van een vragenlijst 
en een 5 á 7-tal gesprekken. De initiatieven worden daarbij getoetst aan onderstaande 

De structuur

De systemen
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criteria: 

• Is het een grootschalig cultuurhistorisch erfgoedcomplex?
 De locatie past binnen de definitie van een groot erfgoed complex en is daardoor 
 een ensemble van één of meer gebouwen in hun omgeving. 
• Is er voldoende ambitieniveau in de herontwikkeling?
 Het plan levert bij voorkeur een bijdrage aan andere investeringsdomeinen zoals 
 Brabants Mozaïek, Natuur en Landschap en Leefklimaat.
• Is er een financieel arrangement te maken?
 Externe partners moeten investeren in een omvang van minimaal 1/3 van 
 de totale kosten per locatie, waarvan minstens de helft risicodragend is ingezet. 
 De voorcalculatorische berekende ‘onrendabele top’ op de investering is 
 maximaal 5 miljoen euro per locatie.
• Is er een urgent probleem? 
 Ingrijpen op korte termijn is noodzakelijk voor het voortbestaan van het 
 cultuurhistorische complex.
Indien aan bovenstaande criteria wordt voldaan wordt het initiatief opgenomen in het 
‘Boek der Verkenningen’. Deze shortlist wordt één keer in het half jaar ververst en aan 
PS voorgelegd. In de praktijk komt het in de intakefase neer op dat wordt vastgesteld of 
een complex écht voldoende ontwikkelpotentie heeft, partijen voldoende ambitieniveau 
hebben en of er naar verwachting een financieel plaatje haalbaar is te maken. Dit wordt 
voornamelijk op ervaring en onderbuik gevoel bepaald door twee medewerkers van 
de provincie. Indien zij ‘het wat vinden’ en daar het kernteam van weten te overtuigen 
worden deze initiatieven opgenomen in het ‘Boek der Verkenningen’. 

Verkenningsfase

In de verkenningsfase worden bij de initiatieven uit het ‘Boek der Verkenningen’ de 
provinciale participatiemogelijkheden onderzocht. In deze fase wordt de integrale opgave 
van het project gedefinieerd en deze bestaat uit een verkenning van programmatische, 
ruimtelijke, financiële en procesaspecten. Het gaat in deze fase om welke rol en onder 
welke kwalitatieve kaders de provincie bereid is om te investeren in een project. Dit 
wordt vastgelegd in een beslisdocument voor de PS waarin voornamelijk het financiële 
aspect wordt uitgewerkt die bestaat uit de bepaling van o.a. de concepttaxaties, concept 
deelname garanties van gemeente en een concept provinciale exit strategie. Dit in 
tegenstelling tot de intake fase, waarin de nadruk voornamelijk ligt op inhoudelijke en 
draagvlakaspecten. De verkenningsfase wordt afgesloten, in ieder geval voor de eerste 
locaties, met een besluit van Provinciale Staten. Na het Statenbesluit start de projectfase, 
waarin wordt gestart met de voorbereiding en uitvoering van de daadwerkelijke 
herontwikkeling. 

Binnen het programma ‘grote erfgoedcomplexen’ lijken een aantal spanningsvelden te 
bestaan betreffende het aangaan van duurzame relaties en samenwerkingen met externe 
partijen. 

Met het oog op het vinden van ‘Neue Kombinationen’ is het belangrijk om in continue 
interactie te staan met de buitenwereld, door afwisselende samenwerkingen aan te gaan 
met andere organisaties en verbindingen te leggen met spelers buiten de gevestigde 
orde of denkpatronen. Uit interviews met marktpartijen is meerdere malen naar voren 
gekomen dat er contact is geweest met het programma, de ambitie en energie er bij 
deze partijen is om mee te denken, maar het vervolgens stil blijft aan de kant van het 
programma en er niet op de uitnodiging wordt ingegaan. De gesproken marktpartijen 
vragen zich af ‘waarom het allemaal zo lang duurt’ en de provincie ‘op haar zak 
met geld blijft zitten’. Dit is natuurlijk tegenstrijdig met de collectieve ambitie van het 
programma om door middel van sterk alliantiemanagement en samen met partners 

De diagnose
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erfgoedcomplexen op een kwalitatief hoogwaardige manier te herbestemmen. Je zou 
van een naar ‘binnengekeerde’ organisatie kunnen spreken waar onvoldoende zicht is 
op de manier waarop samenwerking met partners aangegaan kunnen worden. Juist in 
de huidige marktomstandigheden is de kritische succesfactor voor vernieuwing dat ‘men 
weet wat er speelt in de samenleving en hierop kan inspelen’. 

De vorige constatering zou tevens kunnen voortkomen uit een onduidelijk beeld bij 
marktpartijen van wat de rollen (positionering) van de provincie nu eigenlijk zijn. Een van 
de belangrijkste randvoorwaarde is dat innovatie gebaat is bij heldere afspraken over 
de te volgen strategie, organisatiestructuur en operationele processen. Belemmeringen 
voor innovatie - zoals gebrek aan marktintelligentie, slecht gedefinieerde strategie en 
onduidelijke toewijzing verantwoordelijkheden - moeten dus op alle mogelijke manieren 
bestreden worden. Is de provincie bijvoorbeeld investeerder, conceptontwikkelaar, 
kadersteller of allemaal? Hieruit volgt natuurlijk de manier waarop met marktpartijen 
relaties worden aangegaan. 

Maar ook intern is er onduidelijkheid over de mogelijke rollen, de te volgen strategieën en 
hoe alle activiteiten die het programma onder zich heeft bijdragen aan het behalen van de 
doelstellingen. Het programma kan heel erg goed uitleggen wat ze allemaal doen, maar 
minder goed hoe dit alles bijdraagt aan het bereiken van de collectieve ambitie. Er is een 
gemis aan een heldere profilering voor wat betreft de mogelijke rollen en strategieën van 
het programma, waardoor richting en focus worden gemist binnen de eigen organisatie 
en het voor de buitenwereld niet helder is wat men kan verwachten van de provincie. 
Al heeft dit laatste alleen maar als doelstelling om in te spelen op de dynamiek van de 
samenleving en door middel van een uitnodigende houding daaruit initiatieven los te 
weken. Het is van belang dat er duidelijkheid ontstaat over de doelstelling, de mogelijke 
rollen en bijbehorende strategieën van het programma ‘grote Erfgoedcomplexen’. Zowel 
voor een efficiënte inzet van haar middelen en capaciteiten (intern), als voor het losweken 
van initiatieven uit de buitenwereld (extern). 

*Bij bovenstaande dienen er enkele kanttekeningen te worden gemaakt:
1. Enkele rollen kunnen met elkaar kunnen conflicteren. De ondernemende strategie 
(stimulator) kan conflicteren met de rol van kadersteller, aangezien de ‘slager zijn eigen 
vlees gaat keuren’. Daarom wordt dan ook door marktpartijen en experts aanbevolen de 
stimulerende en ondernemende strategie buiten de Provinciale organisatie te plaatsen 
in bijvoorbeeld een semi-publieke ‘Brabants Erfgoed Maatschappij’. Ook omdat deze 
strategie vraagt om een organisatie die snel en adequaat kan handelen.

2. De rol van ‘conceptontwikkelaar’ ligt de provincie wat minder. Dit komt naar voren 
uit interviews met beleidsmedewerkers en ingehuurde externen. Er kan dus gesteld 
worden dat er:
 • Nagedacht moet worden of deze rol wel door de provincie ingevuld dient 
  te worden. Dit kan tenslotte beter ingevuld worden door marktpartijen,  
  aangezien zij de kennis en expertise daarvoor hebben. Óf dat er;
 • Een gemis is aan conceptontwikkeling en 
  procesmanagementcompetenties die essentieel zijn voor deze rol. Dit  
             wordt bevestigd in de uitgevoerde evaluatiefase waar beleidsmedewerkers 
  om een meer ‘operationeel’ kwaliteitsteam hebben gevraagd (in aanvulling 
  op het al aanwezige ‘strategische’ kwaliteitsteam).
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Omdat het programma een verantwoordelijkheid heeft naar de samenleving zou deze 
een heldere strategie moeten hanteren om gefocust te blijven op haar missie en om 
richting te hebben ten behoeve van het vergroten van de effectiviteit en prestaties van 
hun werk. Dit is zeker van belang gezien het feit dat er een gelimiteerde hoeveelheid 
middelen te besteden is. De rol is daarbij de resultante van de gekozen strategie en 
vertelt iets over de positionering ten opzichte van de markt. Door de rol expliciet uit te 
dragen wordt duidelijkheid naar de buitenwereld verschaft over wat men wel en niet 
kan verwachten van de provincie. Enerzijds kan inconsistent handelen, waarmee het 
vertrouwen van andere partijen wordt geschaad, worden voorkomen en anderzijds 
kunnen er initiatieven worden losgeweekt uit de samenleving. Het definiëren van een rol 
kan dus bijdragen aan vragen over hoe ambitieus een provincie kan zijn, wat er verwacht 
kan worden van de provincie en daarmee ook van andere partijen. 

Volgens Daamen (2010) en Tiesdell en Allmendinger (2005) kan een organisatie via 4 
mogelijke strategieën, 4 typen relaties leggen met andere actoren in het speelveld van 
gebiedsontwikkeling. Om deze relaties te leggen heeft een organisatie haar strategische 
capaciteiten nodig: 8 typen middelen met de benodigde competenties. Uit deze 
strategieën kunnen vier rolopvattingen worden gedestilleerd die tegelijkertijd kunnen 
voorkomen en tevens gedurende het proces van kleur kunnen verschieten: 

De Kadersteller: 

De plannende strategie is een combinatie van directe en actieve sturing, waarbij 
plannende relaties worden aangegaan. De overheid reguleert via het maken van 
plannen en programmering. Deze strategie is gericht op het tot stand brengen van 
gebiedsontwikkeling door middel van het inzetten van publieke sturingsinstrumenten, 
regels en contracten (tijd/resultaat). Vooraf aan het proces van gebiedsontwikkeling 
worden de randvoorwaarden, doelen en verantwoordelijkheden bepaald door de 
overheid. 

De Investeerder:

De ondernemende strategie is een combinatie van directe en reactieve sturing, 
waarbij materiële relaties worden aangegaan. De overheid stimuleert via subsidies of 
ontmoedigingspremies of via directe interventies (grondpolitiek, joint ventures). Deze 

De strategie als rolopvatting

Om invulling te kunnen geven aan de netwerkbenadering als besturingsmodel dient 

de organisatie zodanig gedefinieerd te worden dat deze innovatie uitlokt en daarmee 

antwoord geeft op de snelle veranderingen en veranderende omstandigheden. Daarvoor 

is het essentieel dat het programma de ontwikkelingen in de markt kent, samenwerkt, 

kennis heeft over de structuur van de eigen organisatie en weet welke kennis er in de 

organisatie aanwezig en nodig is. Het is dus van belang van buiten naar binnen te kijken 

en daarbij flexibel te zijn en niet te denken in hiërarchieën en functionele afdelingen, maar 

juist in netwerken, waarbij kennisrelaties en leerprocessen centraal staan. Door sneller en 

beter met deze feiten om te gaan kan het programma haar doelstellingen verwezenlijken. 

De manier waarop met de markt relaties worden aangegaan en het ‘lerend’ vermogen van 

de organisatie zijn hierbij van essentieel belang.
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strategie is gericht op het tot stand brengen van gebiedsontwikkeling door middel van 
het inzetten van bezittingen en financiën. Gezamenlijk met andere partijen worden de 
randvoorwaarden, doelen en verantwoordelijkheden bepaald.

De Ontwikkelaar:

De visionaire strategie is opgemaakt uit een actieve en indirecte vorm van sturing, 
waarbij draagvlakrelaties worden aangegaan. De overheid organiseert draagvlak 
door het verbeelden en ontwerpen van toekomstvisies, indicatieve plannen of 
investeringsvoorstellen. Deze strategie is gericht op het tot stand brengen van 
gebiedsontwikkeling via legitimering en het zorgen voor commitment. De overheid wil zelf 
sturen op de randvoorwaarden, doelen en verantwoordelijkheden. 

De Verbinder:

De lerende strategie is een combinatie van een reactieve en indirecte sturende overheid 
(faciliterend), waarbij kennisrelaties worden aangegaan. De overheid ontwikkelt 
sociaal kapitaal door het bieden van optimale condities voor participatie van actoren. 
Het is gericht op het tot stand brengen van gebiedsontwikkeling via het genereren 
en beschikbaar stellen van informatie en expertise. De randvoorwaarden, doelen en 
verantwoordelijkheden worden gezamenlijk met anderen opgesteld. 

Figuur 6.1: De verschillende strategische rollen

In lijn met het credo ‘learning by doing’ - waarmee het programma grote 
Erfgoedcomplexen is opgestart - wordt hier niet uitgebreid ingegaan op de noodzaak 
van dikke rapporten met strategische plannen als gevolg van formele inventarisaties van 
sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Dit uitgangspunt vindt haar rechtvaardiging 
tevens in de dynamiek en onzekerheid in de netwerksamenleving, waardoor we steeds 
minder goed weten aan welke knoppen we vandaag moeten draaien om morgen een 
beoogd effect te bereiken. In lijn hiermee beveelt Weggeman de nut en noodzaak van 
het toepassen van de bekende, analytische strategiebepalingen en –technieken ernstig 
te relativeren. Volgens Weggeman (2007) hebben we strategisch echter nog wel degelijk 
iets om ons aan vast te houden. Het enige wat telt is continue interactie met de markt en 
het vermogen om real-time te reageren. Compensatie voor het gebrek aan strategische 
uitkomsten kan volgens Weggeman echter gevonden worden in het consequent 
uitvoeren van vier elkaar stimulerende functies:

De ‘lerende’ organisatie
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1. Individueel en collectief leren in voortdurende interactie met de omgeving. De 
 output van die leerprocessen levert kennis op.
2. Zelf ontwikkelde kennis intern en extern delen en combineren met andere binnen 
 of buiten gemaakte kennis.
3. Innoveren door nieuwe kennis toe te passen waardoor proces-, product-, en 
 dienst-innovaties ontstaan.
4. Continu veranderen van de organisatie zodat probleemloos nieuwe 
 samenwerkingsverbanden gevormd kunnen worden die de ontwikkelde innovaties 
 kunnen exploiteren.

Daarna kan men aan het werk en hoeft er alleen nog maar gemeten te worden om te 
kijken of het allemaal de goede kant op gaat. De moderne kennisintensieve organisatie 
hoeft daarvoor, volgens Weggeman, slechts vier prestatiecriteria bij te houden die alle vier 
met tijd te maken hebben, want ‘Time is money’:

• Time-to-market: Hoe snel kan een product op de markt worden gebracht?
• Time-to-money: Hoe snel zijn de investeringen in nieuw product-marktcombinaties 
 terugverdiend? Deze vraag is van belang omdat productlifecycle steeds korter 
 worden waardoor eerder geld beschikbaar moet zijn voor de ontwikkeling van 
 weer nieuwe producten.
• Time-to-competence of time-to-volume: Hoe snel kunnen of weten dertig 
 kenniswerkers in onze organisatie wat op dit moment pas drie van onze 
 professionals kunnen weten. Het gaat hier om de snelheid waarmee bepaalde 
 kennis binnen de organisatie ‘vermenigvuldigd’ wordt.
• Time-to-get-connected: Hoe snel kunnen wij ons verbinden met externe partners 
 die over complementaire kennis beschikken die nodig is om de geplande 
 innovatie een succes te maken. Het gaat hier over de alliantie vaardigheden; het 
 vermogen om op een efficente manier duurzame samenwerkingsrelaties aan te 
 gaan.

Samengevat: een collectieve ambitie, vier strategische functies en vier prestatiecriteria, 
meer heeft de moderne kennisintensieve organisatie aan strategierepertoire niet nodig 
om goed aan de slag te kunnen gaan. Zo wordt strategie steeds minder het plannen van 
het doen en steeds meer het reflecteren op wat gedaan is, oftewel ‘learning by doing’. 
Aldoende, werkende weg zijn op basis van die reflecties mogelijke partronen te zien die – 
achteraf – tot strategie verheven kunnen worden.
Een lerende organisatie is met het oog op de missie en doelstellingen en in functie van 

LEREN

INNOVEREN

VERANDEREN

versnelt:

vereist:

Time to:
- market
- money
- competence / volume
- get connected

leidt tot:

stimuleert:

Driver:
de collectieve ambitie

KENNIS DELEN 
EN COMBINEREN

Figuur 6.2 De vier strategische functies en vier prestatiecriteria voor de kennisintensieve organisatie (Weggeman; 2007)
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veranderende contexten, in staat om via leerprocessen collectieve kennis en individuele 
competenties te optimaliseren. Garvin (1993) geeft aan dat de kans op een lerende 
organisatie toeneemt als die organisatie over de volgende vijf competenties beschikt:

1. Systematic problem solving: De organisatie past routinematig bepaalde 
 methoden en technieken toe om de aan de orde zijnde problemen te modeleren.  
 Objectivering van het probleem door te meten en data te verzamelen is daarbij  
 van belang. De gebruikte methoden en technieken zijn binnen de organisatie  
 bekend en geaccepteerd.
2. Experimentation with new approaches: De organisatie zoekt routinematig naar 
 state-of-the-art kennis en is voortdurend bereid nieuwe technologieën en 
 werkwijzen uit te testen.
3. Learning from own experiences and past history: De organisatie heeft de 
 gewoonte om successen en mislukkingen systematisch en kort-cyclisch te 
 evalueren en om de lessen die daaruit geleerd zijn breed te communiceren dan 
 wel op een makkelijk toegankelijke manier vast te leggen (in best & bad 
 practices).
4. Learning from experiences and best practices from others: De organisatie is in 
 staat te leren van de ervaringen van andere bedrijven en van de inzichten van 
 externe deskundigen.
5. Transferring knowledge over the organization quickly: De organisatie kan nieuwe 
 kennis intern snel en breed delen waardoor leerprocessen met die nieuwe kennis 
 als input, geen lokale aangelegenheid blijven.

Om een lerende organisatie te worden zal bij de strategie van een organisatie begonnen 
moeten worden. Het enige wat daarbij telt is continue interactie met de markt en het 
vermogen om real-time te reageren. De gehele organisatie dient betrokken te worden bij 
het leerproces. Voor een continu leerproces is het belangrijk dat in de organisatie op een 
organisatorisch niveau verbeterprocessen worden doorgevoerd. Door het netwerk goed 
te gebruiken en te coördineren kunnen we bijdragen aan het lerend vermogen van het 
programma en daarmee een oplossing bieden voor aandachtspunten uit de diagnose 
van het vorige hoofdstuk.
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Wat is innoveren en waarom kunnen netwerken bijdragen aan succesvolle 

vernieuwing?

Vernieuwing of innovatie is vaak het onverwachte resultaat van het herconfigureren 
van bestaande kennis, problemen en oplossingen. Innovatie heeft dus te maken met 
nieuwheid van iets en dat ‘iets’ kan in deze definitie nagenoeg alles zijn. Innovatie is voor 
een belangrijk deel fundamenteel onzeker, waardoor planning zeer beperkend kan zijn. 
Het gaat om de organisatie van het toeval en het faciliteren van ‘neue kombinationen’. 
Diversiteit is daarbij cruciaal, en innovatie vergt mobilisatie en stimulering van diverse, 
verspreide, lokale kennis, ideeën en opvattingen uit de samenleving. Continue interactie 
tussen organisaties moet dus worden gestimuleerd en eventuele obstakels voor 
samenwerking moet worden weggenomen. Een enkele organisatie is daarbij niet in staat 
alle mogelijkheden te overzien en te doorzien en men doet er daarom verstandig aan 
zich te richten op een bottom-up proces van innovatie waarbij ruimte wordt gegeven aan 
partners. Netwerken bieden uitkomst, doordat organisaties in netwerken bloot worden 
gesteld aan nieuwe ideeën, een snelle toegang tot hulpbronnen en de kennisoverdracht 
tussen organisaties wordt verbeterd. 

Welke randvoorwaarden zijn essentieel in een netwerk om ervoor te zorgen dat er 

meer en succesvoller geïnnoveerd wordt?

Een dynamische, organische structuur met weinig standaardisatie en veel horizontale 
taakspecialisatie en ruimte voor partners draagt bij aan het innovatievermogen van 
netwerken. De netwerkstructuur is niet stabiel maar continu aan verandering onderhevig, 
waardoor het management van het netwerk gezien kan worden als een dynamisch 
proces van organiseren. Dit biedt echter weinig houvast voor de tweede randvoorwaarde: 
heldere afspraken over de strategie, inrichting en besturing van netwerk. Binnen deze 
dynamiek is er echter nog wel degelijk iets om aan vast te houden en het netwerk op 
te richten namelijk de omgang met kennis en het vergroten van het vermogen om van 
elkaar te leren. Voor een ‘lerende’ organisatie, dient gestuurd te worden op individuele 
en collectieve leerprocessen in voortdurende interactie met de omgeving en het snel 
en breed delen van deze nieuwe kennis, waardoor leerprocessen met die nieuwe 
kennis als input, geen lokale aangelegenheid blijven. Een belangrijke rol is hierbij de 
aanwezigheid van een hub-organisatie, die verantwoordelijk is voor het faciliteren van het 
communicatie- en interactieproces en het kennismanagement. 

Het opzetten en beheren van dit lerende netwerk zal een antwoord moeten geven op de 
laatste deelvraag en daarmee een beschrijving geven van de gewenste situatie. In het 
volgende hoofdstuk wordt het ontwerp hiervoor uitgewerkt.

In dit hoofdstuk wordt op basis van het literatuuronderzoek, de analyse van de huidige 

situatie en de analyse van de gewenste situatie antwoord gegeven op de deelvragen van 

het onderzoek. 
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Om tot een grotere slagkracht en hogere kwaliteit herbestemming te komen is een nieuw 

type samenwerking tussen overheid en private partijen noodzakelijk. Het programma 

‘grote erfgoedcomplexen’ wil daarom komende jaren substantieel investeren in deze 

samenwerking en daarmee marktpartijen stimuleren keuzes te maken en middelen in te 

zetten ten behoeve van het cultureel erfgoed. Het programma zal daarom een duurzaam 

netwerk van relaties ontwikkelen zodat partijen kunnen profiteren van de diversiteit van 

hulpbronnen en de inspanningen van de afzonderlijke actoren gezamenlijk leiden tot 

meerwaarde. Daarom is, naast de reguliere strategie van het programma, een flexibele 

en marktgerichte aanpak ontwikkeld die optimale condities biedt voor participatie 

en daarbij uitgaat van kansen in plaats van beperkingen. De nieuwe organisatie, het 

BrabantsErfgoedNetwerk (BEN), voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in het 

voorgaande hoofdstuk.

Het gaat bij de kansgedreven aanpak voornamelijk om het organiseren van het toeval 
en het faciliteren van een bottom-up proces van de gewenste vernieuwing. Door het 
bieden van een platform worden de optimale condities voor participatie van actoren 
gecreëerd en zal het programma ‘grote erfgoedcomplexen’ een duurzaam netwerk van 
relaties ontwikkelen. Door op dit open platform een diversiteit aan ervaring en kennis uit 
te wisselen, verbindingen te smeden en gezamenlijke activiteiten te ontplooien, leren 
organisaties van elkaar te leren en worden er gezonde voorwaarden gecreëerd voor 
het uitvoeren van een daadwerkelijk project. Daarbij staan de doelen en acties van de 
netwerkpartners aan de basis van de keuzes en kansen die zich gedurende het proces 
voordoen.
 De doelstelling van deze handleiding is om in essentie weer te geven wat 
er moet gebeuren om een netwerk van duurzame relaties op te bouwen, tot bloei te 
brengen en te onderhouden. Het is belangrijk te benadrukken dat deze handleiding geen 
blauwdruk voor een eindsituatie formuleert, maar zich richt op een breed raamwerk voor 
het effectief organiseren en managen van het netwerk. Binnen dit raamwerk kunnen de 
verantwoordelijke beleidsmedewerkers van het programma ‘grote Erfgoedcomplexen’ 
sturing geven aan een dynamisch groeiproces, zonder daarbij het eindresultaat voor te 
schrijven. Om deze doelstelling te bereiken is de handleiding opgebouwd uit de volgende 
twee onderdelen: 

• De strategie- en rolbepaling 

 De netwerkstrategie geeft richting en focus aan het BEN en definieert de rollen 
 van het programma. 
• De drie actielijnen:

 Het BEN wordt ingericht langs drie actielijnen. Per actielijn wordt aangegeven wat 
 de globale oplossingsrichting is en wat dat concreet betekent voor het 
 programma. 
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Het Brabants Erfgoed Netwerk (BEN) brengt en manifesteert zich als een ‘community’ 
met een uitdagende missie. Het erfgoednetwerk is adaptief, laagdrempelig, transparant 
en presenteert zich als een ‘cool’ merk. De interactie verloopt via een online platform, en 
maakt uitgebreid gebruik van social media. Maar ook zal men elkaar op de ‘ouderwetse’ 
manier blijven ontmoeten. Dit ‘face-to-face’ contact blijft toch dé manier om complexe 
kennis met elkaar uit te wisselen en van elkaar te leren waardoor de ideale condities 
worden geschapen voor het uitvoeren van gezamenlijke projecten. Want daar gaat het 
BEN voornamelijk over: het gezamenlijk creëren, ontwerpen, uitvoeren en ontwikkelen 
van vernieuwende businesscases, proposities en projecten rondom het Brabants 
erfgoed. De processen in het netwerk zijn interactief en transparant, de trekkers van 
het programma zijn geen managers, maar leiders en ondernemers die werken vanuit 
de dialoog. Workshops, congressen en symposia zijn vormgegeven als een beleving, 
ook al kost dit totaal geen moeite wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden in ‘de 
Erfgoedfabriek’. Deze voormalige leerlooierij is het kennisfundament van het BEN en 
tegelijkertijd een voorbeeld van het nieuwe ontwikkelen. Toetreden tot het Brabants 
Erfgoed Netwerk betekent afscheid nemen van oude denken. Samenwerking vindt 
plaats op basis van de coöperatieve gedachte: partners delen een collectieve ambitie, 
ze gaan uit van win-winsituaties en werken veel meer met elkaar samen op basis van 
wederzijds vertrouwen dan dat ze gestuurd worden door de regels, procedures en 
contracten die zo kenmerkend zijn voor het oude denken. Er wordt intensief en doelmatig 
ingezet op interactie, open netwerken, digitale kanalen en sociale media, maar ook op de 
vertrouwde ontmoeting rondom de aloude Brabantse koffietafel.

Strategie- en rolbepaling

Figuur 8.1: De kernelementen van het Brabants Erfgoed Netwerk
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De focus van het BEN zal liggen op de volgende vier elkaar stimulerende functies:

1. Leren

 Individueel en collectief leren in voortdurende interactie met de omgeving.
2. Kennis delen

 Kennis intern en extern delen en combineren met andere binnen of buiten 
 gemaakte kennis. 
3. Innoveren

 Innoveren door nieuwe kennis toe te passen, waardoor proces-, product-, en 
 dienstinnovaties ontstaan.
4. Veranderen

 Continu veranderen van het netwerk zodat probleemloos nieuwe 
 samenwerkingsverbanden gevormd kunnen worden die de ontwikkelde innovaties 
 kunnen exploiteren.

Één collectieve ambitie, vier strategische functie en een platform waarmee het 
communicatie- en interactieproces kan worden gefaciliteerd. Meer heeft het BEN niet 
nodig om aan de slag te kunnen gaan.

Het programma ‘grote erfgoedcomplexen’ zal twee rollen moeten vervullen voor de 
aansturing van het erfgoednetwerk. Deze twee rollen ontstaan door het onderscheid 
tussen management van en in het netwerk: 

• Het programma als procesmanager (manager van het netwerk) 
• Het programma als één der actoren (manager in het netwerk)

De managers van het netwerk houden zich bezig met het erfgoednetwerk als geheel. 
Dit zijn managers die belast zijn met het organiseren en coördineren van de algemene 
netwerkactiviteiten en de procesbegeleiding van de netwerkpartners. Managers in het 
netwerk representeren het programma binnen het netwerk. Hun loyaliteit ligt dus primair 
bij het programma, maar moeten werken in een netwerkcontext, en dus zowel netwerk- 
als organisatiedoelen nastreven.

Voor het organiseren en aansturen van het erfgoednetwerk is er een procesteam nodig, 
die bestaat uit verschillende procesmanagers en enkele beleidsmedewerkers van het 
programma ‘grote erfgoedcomplexen’. Dit team is een orgaan die vanuit het programma 
functioneert en verantwoordelijk is voor het communicatie- en interactieproces van het 
netwerk. Dit netwerkmanagement bestaat uit de volgende activiteiten: 

1. Organisatie en promotie van het platform 
2. Scheidsrechter in het BEN 
3. Matchmaking en procesbegeleiding 

Samenwerking in het erfgoednetwerk zal eerder gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen 
dan op basis van contracten: partners delen een collectieve ambitie, ze gaan uit van 
win-winsituaties en werken met elkaar samen op basis van een coöperatieve gedachte. 
Toch kunnen enkele procedures, in de vorm van spelregels en omgangsvormen, helpen 
om tot overeenstemming te komen. Deze worden door het procesteam situationeel en 
met de partners bepaald en zijn afhankelijk van de specifieke samenwerking. Besluit 
tot toetreding tot het netwerk houdt in dat partners zich committeren en houden aan de 
spelregels. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de netwerkpartners dat deze 

Focus van het BEN

Rollen van het programma ‘grote erfgoedcomplexen’



afspraken worden nageleefd. Het procesteam, als scheidsrechter van het netwerk, doet 
daarbij finale uitspraken over vermeende overtredingen van de spelregels en kan daarbij 
interveniërend optreden. 

De vier strategische functies worden ingericht langs drie actielijnen:

1. Kennisdeling en -ontwikkeling
2. Matchmaking en Innovatie
3. Marktsignalering

Elke actielijn wordt geadresseerd door middel acties en maatregelen. Per actielijn wordt 
aangegeven:

• De globale invulling en oplossingsrichting
• Welke concrete acties en maatregelen worden voorgesteld

ErfgoedFabriek (platform): Bureau Lessons Learned en de ‘Ontmoetingen’ 

Het communiceren van inspirerende en representatieve businesscases is een 
belangrijk onderdeel van de communicatie van het netwerk. Deze voorbeelden worden 
gedocumenteerd, gearchiveerd en ontsloten via de ErfgoedFabriek, het communicatie- 
en interactieplatform van het netwerk. Het bureau Lessons Learned is het kennis- en 
expertisecentrum waar de best en bad practices, relevante partijen, ervaringen, 
onderzoek, kennis, materiaal en tools te vinden zijn. Het bureau verzamelt, actualiseert en 
expliciteert kennisbronnen, initiatieven en projecten en maakt die toegankelijk voor velen. 

De drie actielijnen

Actielijn 1: Kennisdeling en -ontwikkeling

LEREN

Individueel en collectief leren in voortdurende 
interactie met de omgeving. 

STRATEGISCHE FUNCTIES

KENNISDELING EN 

-ONTWIKKELING

MATCHMAKING EN 

INNOVATIE
MARKTSIGNALERING

ACTIELIJNEN

DELEN

Zelf ontwikkelde kennis intern en extern delen 
en combineren met andere binnen of buiten 
gemaakte kennis.

INNOVEREN

Innoveren door nieuwe kennis toe te passen 
waardoor proces-, product-, en dienstinnovaties 
ontstaan.

VERANDEREN

Continu veranderen van de organisatie 
zodat probleemloos nieuwe 
samenwerkingsverbanden gevormd kunnen 
worden die de nieuw ontwikkelde innovaties 
kunnen exploiteren

PLATFORM
de Erfgoedfabriek

Bureau Lessons Learned
Virtueel Marktplein
De ‘Ontmoetingen’

MARKTANTENNE

De ‘power promotors’ geven steun en 
perspectief aan de innovatieclusters en 

vergroten de zichtbaarheid van het netwerk 
naar de economie en buitenwereld. 

PROCESTEAM

De ‘procespromotor’ verbindt, bewaakt 
het proces en zorgt voor het slechten van 
de barrières die door de innovatieclusters 

gedurende het proces worden tegen 
gekomen

VERBINDINGSMANAGER

De ‘technologiepromotor’ begeleidt het 
groepsproces en zorgt voor de afstemming 

met de andere clusters

INNOVATIECLUSTERS

De innovatieclusters zorgen voor innovatie rondom 
specifi eke interdisciplinaire en crosssectorale 
thema’s, locaties, potentiële businesscases of 

samenwerkingsvormen 

De clusteroverstijgende groep beslist over 
innovatievoorstellen en zorgt ervoor dat de beheers- en 

coördinatielast van het netwerk beperkt blijft

MARKTANTENNE

De marktantenne is verantwoordelijk voor 
kennisverwerving, -borging en -verspreiding 

rondom nieuwe marktkansen, trends en 
ontwikkelingen

Figuur 8.2: De Actielijnen, functies en invulling
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Het Procesteam

Naast het organiseren en promoten van algemene netwerkactiviteiten signaleert het 
procesteam marktkansen vanuit het veld, netwerk of programma en identificeert zij welke 
waarde de netwerkpartners voor elkaar kunnen hebben. Indien er een ‘match’ bestaat 
probeert zij een innovatiecluster te formeren, waarbij de rol van de procesmanager zal 
verschuiven van katalysator naar promotor. Hij zal daarvoor wel eerst moeten zorgen 
voor een goed samengestelde groep met de juiste mensen die enige affiniteit hebben 
met het onderwerp of probleem en daarbij directe concurrenten uit elkaar houden. De 
procesmanager maakt hiervoor gebruik van zowel zijn ‘eigen’ netwerk als het virtuele 
marktplein. De matchmaking activiteiten kunnen leiden tot concrete opdrachten tussen 

Zowel fysiek, als virtueel. Daarnaast organiseert de ErfgoedFabriek ‘Ontmoetingen’. 
Netwerkpartners zullen daar op een systematische en laagdrempelige manier met 
elkaar in contact worden gebracht, over grenzen van schalen, organisaties, sectoren 
en domeinen heen. Binnen het BEN zijn een verscheidenheid aan routines en wegen 
beschikbaar voor kennisdeling. Deze variëren van symposia en locatiebezoeken tot 
workshops en onderwerpconferenties die plaatsvinden in kleinere groepen rondom 
specifieke onderwerpen, afhankelijke van de behoeften van partners van het BEN. 

Concreet:

Actielijn 2: Matchmaking en Innovatie
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bedrijven onderling of tot opdrachten die interessant zijn voor het programma zelf; dus in 
de rol van één der actoren!

Innovatieclusters

De innovatieclusters zorgen voor innovatie rondom specifieke interdisciplinaire en 
crosssectorale thema’s, locaties, potentiële businesscases of samenwerkingsvormen. De 
innovatieclusters bestaan uit groepen deskundige professionals uit het netwerk die door 
het procesteam rondom een bepaalde thematiek, potentiële businesscase of concrete 
locatie zijn samengebracht en zich daarvoor gezamenlijk verantwoordelijk voelen. Deze 
groep willen on-the-job, socialiserend leren van elkaar ervaringen en zij willen elkaar in de 
praktijk helpen bij het verder brengen van ideeën door samen te werken. Zij zijn daartoe 
onderling een geschikte verdeling van taken en verantwoordelijkheden overeengekomen. 
De desbetreffende procesmanager is dus niet meer verantwoordelijk voor de te 
bereiken resultaten van de clusters. De verantwoordelijkheden van de verschillende 
agendaonderdelen komen namelijk direct terecht bij degenen die er de meeste baat 
bij hebben. Deze manier van verantwoording past bij een flexibele en innovatieve 
goverancestructuur. Voor wat betreft de managementtaken van de groep dient een van 
de partners uit de cluster te fungeren als verbindingsmanager: iemand die zorgt voor de 
communicatie en afstemming tussen de eigen groep en de andere clusters. 

Clusteroverstijgende groep 

Er zullen meerdere clusters naast elkaar gaan ontstaan. Het staat de netwerkpartners 
dan ook vrij om te solliciteren naar een bestaande of te creëren functie in een andere 
groep. Ook kunnen netwerkpartners natuurlijk zelf voorstellen doen voor het oprichten 
van nieuwe innovatieclusters, zonder dat daarvoor de ondersteuning van het procesteam 
nodig is. 

Over dergelijke innovatievoorstellen kan vervolgens beslist worden, inclusief het in 
concurrentie met elkaar toekennen van de daarvoor benodigde middelen, door de 
verzameling verbindingsmanagers die samen een clusteroverstijgende groep vormen: de 
strategische kern. Deze strategische kern komt telkens weer bij elkaar als het procesteam 
(of secretariaat) een paar innovatievoorstellen heeft verzameld. De voorstellen dienen 
de format te hebben van een globale businesscase en moeten ter vergadering door de 
indiener verdedigd worden tegen de oppositie van de kern. Degene die zitting neemt in 
de strategische kern vanuit het programma ‘grote erfgoedcomplexen’ krijgt à fond perdu 
budget waaruit ‘seed-money’ verstrekt kan worden om mensen van waar dan ook uit 
het netwerk die een goed idee hebben een stap verder te helpen. Bijvoorbeeld door het 
financieren van haalbaarheidsstudies voor kansvolle initiatieven. 

Er zal gedurende de tijd dat het netwerk functioneert een samenhangend programma 
gaan ontstaan, waarbij gecommitteerde partners en investeringen uit de strategische 
kern elkaar gaan versterken en het lokale organisatiebelang overstijgt kan gaan 
worden. Door dit ‘netwerk- of opschalingconcept’ te organiseren kunnen organisaties 
gezamenlijk een vuist maken, daar waar zij misschien op eigen kracht niet sterk genoeg 
zijn. Voor het verbinden van belangen en het ‘groter maken van de koek’ dient het 
onderhandelingsproces te worden gefaciliteerd door het procesteam. 

Indien men netwerkpartners geen rekenschap laat afleggen ontstaat het gevaar dat er 
een vrijblijvende cultuur ontstaat, waarin géén initiatieven worden genomen of juist vele 
initiatieven worden genomen zonder dat dit tot resultaat leidt. Indien men het niet op 
deze manier organiseert ontstaat het gevaar dat naarmate het netwerk groeit de beheers- 
en coördinatielast te groot wordt voor één of enkele personen. Het voordeel van deze 
zelforganisatie stimuleert de efficiency van de bijdragen van de individuele partners door 
aan elkaar verantwoording af te laten leggen (peer-to-peer) en bevordert daarmee de 
mogelijkheid tot verregaande distributie van managementtaken. Ziedaar zelforganisatie in 
optima forma
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Concreet:

Marktantenne

De voornaamste taak van de marktantenne is het signaleren en agenderen van nieuwe 
marktkansen, (internationale) trends, en relevante interdisciplinaire en crosssectorale 
onderzoekthema’s en helpt op die manier de agenda voor de innovatieclusters mede 
te bepalen. Naast deze signaalfunctie dient zij de zichtbaarheid te vergroten van het 
erfgoed(netwerk) richting de politiek, het bedrijfsleven en de samenleving, via onder meer 
events, competities, prijsvragen, awards, etc. 

De marktantenne wordt nadrukkelijk als cluster naast de andere innovatiecluster 
gepositioneerd en vooral niet als overkoepelend orgaan. Dit orgaan kan dan ook gezien 
worden als een structureel innovatiecluster rondom een bepaalde thematiek, geïnitieerd 
door het programma ‘grote erfgoedcomplexen’ zelf. Het programma investeert in dit 
team en maakt de waardevolle kennis ‘free-of-charge’ inzetbaar voor de netwerkpartners. 
Een beleidsmedewerker van het programma ‘grote erfgoedcomplexen’ is als 
verbindingsmanager verantwoordelijk voor het verloop van de bijeenkomsten, houdt zich 
bezig met het proces en stemt dit af op gestelde doelen. Daarnaast zorgt deze manager 
voor de rapportage van de bijeenkomsten en de distributie van alle ideeën en verzamelde 
informatie via de ErfgoedFabriek.  

Actielijn 3: Marktsignalering
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Concreet:

De verschillende netwerkpromotors

Verandering is alleen mogelijk indien daar draagvlak voor is: ‘met papier verander je de 
wereld niet’. Netwerken kunnen daarbij gezien worden als dynamische organisatievormen 
waarbij veranderingen continu plaatsvinden. Draagvlak kan gecreëerd worden door 
partijen en individuen te betrekken bij de ontwikkelingen binnen het netwerk. Daarvoor 
zijn verschillende promotors (Hauschildt; 2001) nodig die helpen de acties daadwerkelijk 
uit te voeren, het proces op gang te houden en te zorgen voor continue interactie, 
spreiding van kennis en leerprocessen. Deze promotors zijn zojuist in de vorige 
actielijnen uitgebreid toegelicht. De ‘power promotor’, in de vorm van de marktantenne, 
geeft steun en perspectief aan de innovatieclusters en vergroot de zichtbaarheid 
van het netwerk naar de buitenwereld. De ‘procespromotor’ bewaakt het proces en 
zorgt voor het slechten van de barrières die door de innovatieclusters gedurende het 
proces worden tegen gekomen. En tenslotte is er de ‘technologische promotor’, die 
de verbindingsmanager in de innovatiecluster is. Deze drie promotors zijn minimaal 
nodig om het dynamische en continue proces van organiseren en veranderen te 
bewerkstelligen en ervoor te zorgen dat het netwerk geaccepteerd en gebruikt wordt. 

Bovenstaande actielijnen zijn aan elkaar gerelateerd en samengevat in het schema op de 
volgende bladzijde:

Actielijn 1,2,3: Veranderen
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PLATFORM
de Erfgoedfabriek

Bureau Lessons Learned
Virtueel Marktplein
De ‘Ontmoetingen’

MARKTANTENNE

INNOVATIECLUSTERS

CLUSTEROVERSTIJGENDE GROEP

Driver:
de collectieve ambitie

MARKTANTENNE

versnelt:

vereist: leidt tot:

stimuleert:

MARKT

SIGNALERING
actielijn 3

MATCHMAKING EN 

INNOVATIE
actielijn 2

KENNISDELING EN 

-ONTWIKKELING
actielijn 1

VERANDEREN
actielijnen 1,2,3

Netwerkstructuur: Een groot netwerk met programma als hub

   Bilaterale relaties met programma

   ‘Weak ties’ onder meeste partners

   Verscheidende ‘structural holes’

Type kennis:  Informatie

Partnermotivatie: Commitment

Netwerkstructuur: Groot netwerk met enkele subnetwerken

   Multilaterale relaties

   ‘Strong ties’ in subnetwerken

   Weinig ‘structural holes’

Type kennis:  Zowel informatie als impliciete kennis

Partnermotivatie: Leren en reciprociteit

Figuur 8.3: De relaties tussen de actielijnen, functies en invulling van het BEN

Figuur 8.4: De netwerkgovernance
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Het doel in dit onderzoek is het ontwikkelen van een besturingsmodel, waarmee 
clustervorming en samenwerking tussen organisaties rondom erfgoed gestimuleerd kan 
worden. 

Om tot een grotere slagkracht en hogere kwaliteit herbestemming te komen is 
samenwerking tussen overheid en private partijen noodzakelijk. Eventuele obstakels voor 
samenwerking moet worden weggenomen. Private partijen hebben door onderstaande 
knelpunten en onzekerheden de neiging om te gaan aarzelen en nemen een 
afwachtende houding aan. 

Netwerken bieden uitkomst, doordat organisaties in netwerken bloot worden gesteld 
aan nieuwe ideeën, een snelle toegang tot hulpbronnen en de kennisoverdracht tussen 
organisaties wordt verbeterd. Het programma is niet in staat alle mogelijkheden en 
‘neue kombinationen’ te overzien en te doorzien en daarom zal er gericht worden op een 
bottom-up proces van innovatie waarbij ruimte wordt gegeven aan partners. De doelen 
en acties van de netwerkpartners staan dus aan de basis van de keuzes en kansen 
die zich gedurende het proces voordoen. Binnen deze dynamiek is er echter nog wel 
degelijk iets om als programma aan vast te houden en het netwerk op te richten, namelijk 
de omgang met kennis en het vergroten van het vermogen om van elkaar te leren. 
Voor een ‘lerende’ organisatie, dient gestuurd te worden op individuele en collectieve 
leerprocessen in voortdurende interactie met de omgeving en het snel en breed delen 
van deze nieuwe kennis, waardoor leerprocessen met die nieuwe kennis als input, geen 

Conclusies
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Beperkt speelveld:

Het gaat om een zeer complex 
vraagstuk die vraagt om een 
slimme combinatie van kennis, 
vaardigheden en middelen die 
daardoor sneller en beter benut 
kunnen worden. 

Ontbreken kennisbase: 

Door het ontbreken van een 
probleemeigenaar ontbreekt 
een gedeelde kennisbasis rond 
methoden en ‘best practices’. Als 
gevolg daarvan wordt het wiel vaak 
opnieuw uitgevonden en blijft de 
ontwikkeling van waardecreatie 
achter.

Problematische toegang tot 

kapitaal:

Investeren in erfgoedcomplexen 
wordt door zowel verstrekkers van 
vreemd vermogen als durfkapitaal 
als risicovol beschouwd en de 
potentie wordt onvoldoende
gesignaleerd
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De aanbevelingen zijn gericht op de beleidsmedewerkers van het programma:

Vervolgonderzoek naar een financieel en juridisch framework:

Het is specifiek voor de initiatieffase van cruciaal belang dat de cocreatie effort van 
marktpartijen wordt beloond. Projectontwikkelaars zullen bijvoorbeeld hun kennis 
niet voor een advies-fee op tafel leggen en zullen daardoor misschien niet hun beste 
ideeën inbrengen. Om dit te voorkomen dient er een duidelijke relatie te bestaan tussen 
ingebrachte ideeën en opbrengsten later in het proces, waardoor er een rijkere oogst en 
minder tactisch gedrag zal zijn. Openlijke kennisdeling zal hierdoor worden geforceerd. 

Investeren en snelheid maken in startfase BEN is cruciaal: 

Het programma zal het BEN op twee manieren moeten subsidiëren: financieel en in 
waardevolle kennis. Dit is zeker van belang in de startfase wanneer partijen gemotiveerd 
moeten worden tot toetreding tot het netwerk. Naarmate de tijd verstrijkt zal het netwerk 
steeds meer zelforganiserend zijn en minder afhankelijk van het organiserend vermogen 
worden.

Het creëren van draagvlak onder alle programma’s binnen de Provincie Noord-Brabant

Er wordt in de actielijn marktsignalering al structureel samenwerking gezocht met andere 
beleidsprogramma’s. Het dient echter aanbevelingen bij alle innovatieclusters na te gaan 
wat de bijdrage van andere beleidsvelden hieraan kunnen zijn.

lokale aangelegenheid blijven. 

Middels de handleiding wordt weergegeven wat er in essentie moet gebeuren om het 
netwerk op te bouwen, tot bloei te brengen en te onderhouden. De handleiding formuleert 
geen blauwdruk voor een eindsituatie, maar richt zich op een breed raamwerk voor het 
effectief organiseren en managen van het netwerk. Binnen dit raamwerk kan door de 
verantwoordelijke beleidsmedewerkers van het programma sturing geven worden aan 
een organisch groeiproces, zonder daarbij het eindresultaat voor te schrijven. Hierdoor 
kan vanuit een samenhangende visie worden gestart met het investeren in effectieve 
samenwerking met marktpartijen, waardoor de kans op ‘georganiseerd toeval’ toeneemt.

Aanbevelingen
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Dhr. Weggeman  Hoogleraar Innovation Technology Entrepreneurship &  
    Marketing

Dhr. Snoeijs   Board & Owner PRE Consultancy

Dhr. van Deurzen  Directeur Verderbrenger 

Dhr. ten Hove   Directeur Urban Breezz

Dhr. de Vries   Director Origame

Dhr. de Bont   Directeur Aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V.

Dhr. Vermeer   PhD Decision and Information Sciences, Erasmus   
    Universiteit

Dhr. Wenselaar   Docent bouw- en vastgoedrecht en duurzaam bouwen

Mevr. Doek   Medewerker Strategic innovation agency ‘Sunidee’

Intern

Dhr. van den Hurk  Programmadirecteur ‘Grote Erfgoedcomplexen’

Dhr. Herbert   ROH

Mevr. Vugts   SCO

Mevr. van Lanen  SCO
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Dhr. ter Hofstede  Independent Public Professional
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Bijlage 2: Theoretisch raamwerk



Bijlage 3: Levenscyclus van een innovatiecluster
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