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waarom een 
netwerk?





‘frictie-vrij tijdperk’: een
wereld waar (virtuele) 
grondstoffen, arbeid, 
informatie en geld zich
goedkoop, eenvoudig en in 
een oogwenk verplaatsen



verlaging distributiekosten van kennis



Nieuwe organisatiestructuur



“Alleen variatie kan
variatie absorberen.” 
- William Ross Ashby, 1955



Traditioneel gezien streeft een 
organisatie echter naar 
stabiliteit en overzichtelijkheid



faalfactoren?



Omdat het leidt tot informatie, inzichten, 
toegang, kansen en/of expertise die alleen 
te verkrijgen zijn door het aangaan van een 
onderlinge relatie.

Waarom samenwerken 
in een netwerk?



Relatie valuta
Gebruik er van kost tijd en energie en vraagt om 
wederkerigheid in de uitwisseling. 

Valkuil: De inzet van tijd en energie die het kost om de 
relaties te bouwen die nodig zijn om toegang te krijgen tot 
andermans ‘valuta’ wordt beperkt door de structuur en 
verwachtingen van de ‘thuis-organisatie’.



1) de organisatie paradox



De hybride organisatie

Stabiel Adaptief
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systeemelementen gedragselementen
rollen en verantwoordelijkheden teamvorming

budgetten, investeringen en 
financiële verantwoording

feedback, beoordeling en afleggen 
inhoudelijke verantwoording

projecten, planning en mijlpalen samenwerkingsafspraken

intellectueel eigendom interne communicatie
toewijzen van resources kennisdeling
etc, etc etc, etc



1) 
de snelheidsparadox

2) de tech
paradox
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Stabiel Adaptief



3) de leiderschapsparadox



“het verzekeren van 
een sterke netwerk 
output door het 
bouwen, faciliteren 
en onderhouden van 
netwerken, zowel 
binnen als buiten de 
organisatie”



“hierbij gaat het meer over 
beïnvloeden dan over controle, meer 
over indirecte dan directe vormen van 
leidinggeven. 

Het vergt van een leider dat hij/zij een 
(werk)omgeving weet te scheppen die 
gebaseerd en gedragen wordt door 
autonomie, zelfsturing, vertrouwen, 
kennisdeling en samenwerking”.



1. Op welke manier maken we afspraken en 
vinden en delen we kennis, relaties, 
middelen, etc? (wat is het informatie-en 
distributiesysteem?)

2. Hoe maken we de verkregen waarde 
zichtbaar? (wat is het 
verantwoordingssysteem?)



stuurelementen 
netwerkleiderschap
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# Mensen veranderen niet zozeer door instrumenten of regels, 
maar door intrensieke motivatie, tastbare interventies en 
voorbeeldgedrag. 

# Traditioneel gezien streeft een organisatie naar stabiliteit en 
overzichtelijkheid. Dit betekent dat een transformatie ook 
gezien en aangevlogen wordt als een gepland en gestuurd 
proces. Echter de ervaring leert dat vaak veranderingen niet 
zozeer ontstaan door een doorwrochten strategie en planning, 
maar juist in de dagelijkse praktijk.

# Psychologische veiligheid is een belangrijke randvoorwaarde 
om innovatief te kunnen zijn. Belangrijke elementen daarbij zijn 
het verlagen van risico’s door het voortdurend inbrengen van 
nieuwe ideeen, een hoge betrokkenheid bij het werk en 
optimaal leren van elkaar in teams. 



a mind is like a 
parachute.
It doesn’t work if 
it is not open
Frank Zappa
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