
De effecten van rolverdeling bij de uitvoering van grote 

waterprojecten.  

Significante invloed of niet? 

 
 

 

 

Auteur:  Willem Korevaar 

 

Master:   Public Administration 

Track:    ESQS 

 

 

Supervisors: 

 

Universiteit:   J.T.A. Bressers 

   M. van Tilburg 

 

Provincie Overijssel: J. Clasie 



Effecten van rolverdeling bij uitvoeren van waterprojecten 

2 

 



 

3 

De effecten van rolverdeling bij de uitvoering van grote 

waterprojecten.  

Significante invloed of niet? 

 
 

Een onderzoek naar de invloed van rolverdeling op effectiviteit in watergerelateerde beleidsnetwerken binnen de  provincie 

Overijssel 

 

Afstudeeronderzoek van: Willem Korevaar 

 

Opleiding: Public Administration 

 

Instelling: Universiteit Twente 

 



Effecten van rolverdeling bij uitvoeren van waterprojecten 

4 



 

5 

Voorwoord 

Voor u ligt het rapport van mijn afstudeeronderzoek. Het is de afsluiting van een periode in mijn 

leven, welke begon met een studie Bestuurskunde en nu afgerond wordt met de mastersgraad in 

Public Administration. 

 

Het onderwerp van dit onderzoek is het analyseren van rolverdeling in beleidsnetwerken die zich 

richten op waterprojecten. Specifiek de rol die de Provincie Overijssel inneemt bij het uitvoeren van 

haar waterprojecten Hiervoor heb ik gedurende een viertal maanden intern onderzoek mogen doen 

binnen het Provinciehuis. 

 

Mijn werkveld is het stedelijk waterbeheer. Daarnaast heb ik tijdens mijn studie gedurende een vijftal 

jaren een bestuursfunctie vervuld bij Waterschap Veluwe. Waarom steeds dat water is een vraag die 

wellicht naar boven komt. Water is leven, het klinkt afgezaagd, maar er zijn weinig waarheden die zo 

absoluut zijn als deze. Water is ook ontspanning, hoewel dat niet voor iedereen zal gelden. Water is 

een ruimtelijk inrichtingselement, het is er steeds meer, gewenst of ongewenst. Water kan zelfs een 

bedreiging zijn. En die tegenstellingen hebben mijn belangstelling voor dit vakgebied aangewakkerd.  

Ik had mij nooit gerealiseerd dat in een land als Nederland water zoveel aspecten en invalshoeken 

kent. Binnen een paar vierkante kilometer is het te nat en te droog tegelijk. Dijken zijn niet hoog 

genoeg, of worden juist doorgestoken. Water om je huis, de een wil het wel, de buurman niet. Al deze 

verschillende belangen op allerlei niveaus, dat is uniek.  

De jaren 1953 en 1995 zijn ons op het waterbeheergebied veelal bekend. De eerste liep fout af, de 

tweede bijna.  

 

Ik wil vanaf hier allereerst Hans Bressers en Mirjam van Tilburg bedanken. De tijd en energie die jullie 

genomen hebben om dit stuk onder jullie hoede te nemen, is onmisbaar gebleken. Hoewel ik niet de 

meest soepele afstudeerder ben geweest, hebben jullie het geduld opgebracht en het geloof erin 

gehouden. En Hans, het is jouw vakkennis geweest die me tijdens onze vergaderingen richting gaf. 

Mirjam, eerst de bacheloropdracht en nu deze, het is je niet teveel geweest om te doen. Zelf ook druk 

met promoveren, moeder geworden en dan ook mij nog geholpen. Niets dan lof. 

 

Ook de Provincie Overijssel wil ik hartelijk bedanken voor de ruimte die ze mij hebben geboden. Alles 

was mogelijk, iedereen was te benaderen en enthousiast. Geweldig. In het bijzonder wil ik Jantine 

Clasie bedanken. Je kon hier niet aanwezig zijn jammer genoeg. De praktisch ‘corrigerende’ houding 

die jij innam heeft er zeker voor gezorgd dat het onderzoek vanuit de praktijk is gedaan. Dat heeft het 

ook leuk gemaakt om te doen. Het onderzoek ging niet gemakkelijk, maar aan jou heeft dat niet 

gelegen! Dank je voor alles. Ook Robert Mater, Jan Laseur en Frans Stam heel veel dank voor jullie 

input. 

 

Als laatste wil ik een aantal bijzondere mensen bedanken. Mijn ouders Wim en Ria, bedankt voor jullie 

bijdrage aan mijn studie, zonder jullie was dat niet gelukt. Joske, Cecile, Albertien en Allard, ik ben 
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eindelijk zover. Succes met jullie ambities! Wouter en Fennie, jullie geduldige belangstelling heb ik zeer 

gewaardeerd. Tot slot jij, Albertine. Je hebt geduld moeten hebben met me, tot vervelens toe. Nu pas 

mag je trots zijn op me. Nu zonder sores naar de 27e! 

 

Dank jullie wel voor alle steun. 

 

Elspeet, augustus 2009 

Willem Korevaar 
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Samenvatting 

Het uitvoeren van waterprojecten door de Provincie Overijssel gebeurt in beleidsnetwerken. 

Waterprojecten zijn binnen dit onderzoek werkzaamheden die door de Provincie Overijssel 

uitgevoerd worden op het gebied van waterbeheer, afgebakend binnen de tijd, met concrete 

doelstellingen niet behorende tot de reguliere watertaken. Binnen deze projecten wordt door elk van 

de partijen die deelnemen in het beleidsnetwerk een rol vervuld. Een rol is in dit onderzoek het geheel 

van bijdragen aan het besluitvormingsproces om bepaalde doelen te kunnen realiseren. Op deze manier ontstaat een 

rolverdeling, namelijk de praktische verdeling in een netwerk van de verschillende rollen. 

 

Kort gezegd staat de vraag in dit onderzoek centraal in hoeverre de rolverdeling bij samenwerken bij 

het uitvoeren van een waterproject kan leiden tot spanningsvelden. Daarnaast zal ook de vraag 

beantwoordt worden in hoeverre deze spanningen zich voordoen bij de waterprojecten van de 

Provincie Overijssel. Het laatste deel van het onderzoek betreft het onderzoek doen naar de invloed 

die de spanningen hebben op het resultaat van het netwerk. 

 

Het onderzoek is allereerst theoretisch van aard, doordat de verschillende relaties aan de hand van 

literatuuronderzoek worden geanalyseerd. Hierna is gekeken in hoeverre deze relaties bestaan binnen 

de waterprojecten van de Provincie Overijssel. De volgende waterprojecten zijn gebruikt: 

Dijkverlegging Westenholte, Europese Kaderrichtlijn Water en het Ruimte voor de Rivier project 

Keizers- en Stobbenwaarden. Het volgende is daarbij in dit onderzoek naar voren gekomen. 

 

Binnen de drie waterprojecten is de samenwerking vergelijkbaar wanneer gekeken wordt naar de 

verdeling ‘samenwerking op ambtelijk niveau/ samenwerking op bestuurlijk niveau / samenwerking 

met belanghebbenden uit het gebied. De samenwerking bij Dijkverlegging Westenholte en 

Kaderrichtlijn Water zijn vergelijkbaar in de verhoudingen van samenwerken, beide zijn hiërarchisch. 

Dit is bij de Keizers- en Stobbenwaarden niet het geval. Hier is de samenwerking op basis van 

gelijkwaardigheid. Toch is de samenwerking formeel gezien verplicht. Dit lijkt tegenstrijdig, maar de 

vorm van de samenwerking staat los van de reden tot samenwerking. 

 

Daarna is een onderscheid aangebracht tussen de invulling van een bepaalde rol en het uitvoeren van 

een taak. Verschil tussen deze twee is in essentie dat een taak een vooraf vastgestelde en dus 

verwachte handeling betreft. Een rol en een rolverdeling zijn de invulling van die taak, waarbij in het 

ideale geval deze op elkaar aansluiten. 

 

Een gedetailleerde weergave van de verschillende rollen en taken van de provincie Overijssel is ook in 

hoofdstuk 4 te vinden. Voor de verschillende projecten is nagegaan wat respectievelijk de invulling 

van de rol alsook de taak van Provincie Overijssel was. 

 

Spanningen welke optreden binnen de verschillende projecten zijn als volgt te onderscheiden: 
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 Financiële spanning 

 Juridische spanning 

 Omgangsvormen spanning 

 Partijen hebben alleen oog voor eigen doelen 

 

Onderzoek heeft vastgesteld dat bij de dijkverlegging Westenholte de spanning van het alleen oog 

hebben voor eigen doelen is opgetreden. Binnen het Kaderrichtlijn Water project zijn behalve de 

financiële spanningen, alle spanningen soms voorgekomen. Binnen het project Keizers- en 

Stobbenwaarden tenslotte, zijn de vier spanningen allen opgetreden. De spanning dat partijen alleen 

oog hebben voor eigen doelen, is daarbij het meest voorgekomen. De overige spanningen (financieel, 

juridisch en omgangsvormen) zijn soms opgetreden. 

 

Als mogelijke directe verklaring voor deze spanningen is in hoofdstuk 4 de aanzet gegeven en in 

hoofdstuk 5 onderzocht in hoeverre rolinvulling en taak met elkaar in overeenstemming zijn, Hierbij 

is de veronderstelling dat daar waar deze in overeenstemming zijn met elkaar, geen spanningen 

optreden als gevolg van rolverdeling. 

 

Uit de resultaten uit hoofdstuk 5 blijkt dit verband niet. Het project Keizers- en Stobbenwaarden valt 

hierbij duidelijk uit de toon. Waar in het project Westenholte rol en taak goed op elkaar zijn afgestemd 

treden nauwelijks spanningen op (1). Ook het project Kaderrichtlijn laat zien dat het niet matchen van 

rol en taak leidt tot spanningen (3). Keizers- en Stobbenwaarden echter, kent een redelijk tot goede 

overeenstemming tussen rol en taak, maar hierbij treden de meeste spanningen op (4).  

 

Tot slot is bekeken in hoeverre er invloed is op de effectiviteit. Effectiviteit meten in en van 

beleidsnetwerken is gecompliceerd. Daarom is er in dit onderzoek voor gekozen om de effectiviteit 

van processen te gebruiken als indicator voor de uiteindelijke invloed van de spanningen op de doelen. 

Aan de verschillende netwerkmanagers is gevraagd welke concrete effecten er opgetreden zijn, naar 

aanleiding van de eerder vastgestelde spanningen. Hoewel hier dus geen objectieve meting heeft 

plaatsgevonden door doelen die vooraf gesteld zijn, te vergelijken met achteraf gerealiseerde doelen, is 

zo toch een beeld verkregen van de invloed van spanningen op het resultaat. Daarbij zijn binnen de 

projecten de volgende effecten concreet merkbaar: 

 

Samenwerking binnen het project Kaderrichtlijn Water heeft meer tijd gekost dan vooraf was 

voorzien. Het project heeft daarnaast ook meer gekost dan vooraf was begroot. Ook zijn deadlines die 

vooraf gesteld zijn, niet gehaald door de spanningen die opgetreden zijn. 

In het project Keizers- en Stobbenwaarden zijn de volgende effecten waargenomen door de 

netwerkmanager; er zijn doelen toegevoegd tijdens de samenwerking, die voor de provincie irrelevant 

zijn gebleken. 

 

Uit de antwoorden die gegeven zijn door de netwerkmanagers is dus op te maken dat effecten die 

optreden en de eerder geconstateerde spanningen verband houden met elkaar. Hoewel er niet de 
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beschikking is over een breed palet aan gegevens, valt hierbij wel op dat waar veel spanningen zijn, er 

effecten van deze spanningen zijn waargenomen. Hoewel het verband dus niet sterk is op het eerste 

gezicht, lijkt het er wel te zijn. 

 



11 

Summary 

Executing watertasks by the Province of Overijssel (further: the Province) takes place in policy-

networks. Within this thesis watertasks are tasks executed by the Province in the field of 

watermanagement, defined in time, with explicit goals and not belonging to the regular 

watermanagement done by the Province. Every network member is ‘playing’ a role, where a role is 

defined as: all the contributions in the decision-process to realize certain goals. In this way, a 

distribution of roles is found. 

 

Central question in the thesis is how far this distribution of roles while executing watertasks together, 

can lead to several tensions. Besides the question will be answered how far this tensions are present in 

the watertasks of the Province. These watertasks are illustrated by three cases. At last, the question will 

be answered how far and in what way the tensions earlier found are having effects on the processes 

during the cooperation of the network members. 

 

This thesis is in first place theoretically based, because of the literature study done to identify relations. 

After that these relations have been checked by the three cases. These cases are: Dijkverlegging 

Westenholte, European Water Framework Directive and Ruimte voor de Rivier project Keizers- and 

Stobbenwaarden. Most important conclusions drawn after doing this analysis are as follows: 

 

Within the three waterprojects cooperation is comparative when looked at the distribution 

‘cooperation on organizational basis/cooperation on policy basis/cooperation with stakeholders from 

the region. Dijkverlegging Westenholte and Water Framework Directive are comparable, both are 

hierarchical. Keizers- and Stobbenwaarden is different. Here, cooperation is on a equal basis. 

 

After that, a difference is made between fulfilling a certain role and executing a task. Difference 

between them is in essence that a task is decided when starting the cooperation, and thus expected. A 

role and roledistribution are the completion of this task, where in most ideal situation both are in line 

with each other. Chapter 4 shows in detail what roles and task of the Province actually are. 

 

Tensions which showed up within the projects can be differentiated as follows: 

 Financial 

 Judicial 

 Social, how to interact in a network 

 Egoism, where partners only have eye for own goals 

 

Research shows that Westenholte only has the tension of egoism. Water Framework Directive project 

had except the financial tension, all tensions shown up sometimes. Keizers- and Stobbenwaarden 

showed al tensions sometimes, whereas the egoism problem was the most. 
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Possible explanation for these tensions can be that role and task are not compliant. Results in chapter 

5 does not support this explanation, because the Keizers- en Stobbenwaarden project shows a 

different view. Role and task are in line with each other, but all tensions are present. The other two 

projects do support the explanation. Water Framework Directive has role and task not in line, and has 

three of four tensions. Westenholte project has role and task perfectly in line, and has nor one tension. 

 

At last was analyzed how far influence of the found tensions can be measured on the effectiveness. 

Measuring effectiveness in policynetworks is complicated. That is why effectiviness of processes is 

used as an indicator to see what the effect on the goals of the project could be. 

The managers were asked which effects took place, due to the formerly found tensions. Although it is 

not a measurement by afterwards known goals, a good view of tensions on results is possible in this 

way. The following effects were shown: 

 

In the Water Framework Directive cooperation took more time than expected. Also the project was 

more expensive. And deadlines were moved due to tensions. 

The Keizers- and Stobbenwaarden project had new goals, which showed to be irrelevant for the 

Province. 

 

Answers given by the managers shows us that effects and tensions have a relation. Not much data are 

present, but the message is that there where tensions are, also effects are measured. 
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DEEL I 

INTRODUCTIE 
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1 Inleiding 

In dit eerste hoofdstuk zal een beeld geschetst worden van de context waarbinnen het onderzoek 

heeft plaatsgevonden en de aanleiding voor dit onderzoek. Paragraaf 1.1 behandelt die aanleiding, 

vervolgens is in paragraaf 1.2 de provincie Overijssel uitgewerkt, zowel geografisch als politiek-

bestuurlijk. In paragraaf 1.3 en paragraaf 1.4 worden onderzoeksopzet en methodologie duidelijk. Tot 

slot wordt de opbouw van het onderzoek gegeven en hoe dit in dit verslag is uitgewerkt (paragraaf 

1.5). 

1.1 Aanleiding 

De laatste jaren is het waterbeheer erg actueel geworden. Allereerst door de wateroverlast die er in de 

jaren ’90 in Nederland geweest is. De overstromende grote rivieren met de daarbij horende dreiging 

van een dijkdoorbraak en de grote hoeveelheden neerslag staan veel mensen nog bij. De nieuwe 

aanpak die hieruit is voortgekomen is Waterbeheer 21e eeuw. Dit resulteerde in een meer en meer 

opkomend besef dat de manier waarop vroeger invulling werd gegeven aan waterbeheer niet meer 

voldeed aan de actuele situatie en de eisen voor de toekomst. Eisen waarbij water niet meer als een op 

zichzelf staand beleidsterrein wordt gezien, maar onderdeel uitmaakt van bredere plannen. Ruimtelijke 

wateringrepen hebben vaak direct gevolgen voor bijvoorbeeld ecologie, huisvesting, bereikbaarheid en 

recreatie. Deze constatering geeft tevens aan dat een gezamenlijke aanpak van waterprojecten gewenst, 

maar ook noodzaak is geworden. Er zijn vandaag de dag weinig waterprojecten waarin een overheid 

als autonome instantie uitvoering geeft aan de wateropgave.  

 

Gevolg hiervan is dat overheden zich genoodzaakt zien om met elkaar samen te werken. Denk hierbij 

aan een project als Ruimte voor de Rivier, waarbij als gevolg van stijgende waterspiegels, overheden in 

een gebied (gebiedspartners) samen moeten werken om uitvoering te geven aan dit project. Alleen 

uitvoering geven aan dergelijke grote wateropgaven is niet haalbaar. Allereerst is dit technisch al lastig 

te realiseren, benodigde kennis bevindt zich bij meerdere partijen, maar ook democratisch gezien is er 

vaak een verplichting tot samenwerken. Een waterlichaam is niet gebonden aan gemeente- of 

provinciegrenzen. Dat een meervoud aan betrokken partijen inbreng hebben bij de uitvoering van 

deze maatregelen lijkt dan ook niet meer dan logisch. 

 

Samenwerken, dat is waar het in deze thesis om draait. Is de samenwerking zoals deze er nu is tussen 

overheden en belanghebbenden in het gebied effectief? Of zijn er factoren die effectieve 

beleidsvorming in de weg staan? Voor aanvang van dit onderzoek was het idee aanwezig dat de rol die 

de provincie inneemt bij samenwerking hierop van invloed kan zijn. Als dat zo is, wat is dan die 

invloed? Deze en andere vragen worden gesteld door de provincie Overijssel. Als overheid heeft zij 

dagelijks te maken met beleidsnetwerken waarin waterprojecten worden uitgevoerd. In het kader van 

dit onderzoek is daarom gevraagd een antwoord te formuleren op deze vragen, waarbij mogelijke 

theoretische verbanden rondom deze vragen worden getoetst aan de hand van praktijksituaties binnen 

de provincie Overijssel. 
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1.2 Provincie Overijssel 

In deze paragraaf wordt de situatie in de Provincie Overijssel, geschetst. De bestuurlijke context 

waarbinnen het provinciale bestuur opereert en de relaties met overige partijen bij de uitvoering van 

waterprojecten zullen behandeld worden. 

1.2.1 De provincie Overijssel 

1.2.1.1 Geografisch 

De provincie Overijssel als gebied is één van de twaalf Nederlandse provincies. De taken van een 

provinciebestuur zijn, evenals die van bijvoorbeeld een gemeentebestuur, vastgelegd in wetgeving. Het 

voert te ver om alle taken van de provincie te gaan noemen. Voor deze thesis wordt onder de 

Provincie verstaan “het publieke lichaam, waarvan het hoofdkantoor in Zwolle staat”. In het vervolg 

zal dit worden aangeduid als “de Provincie” of de “Provincie Overijssel”. Wanneer het geografische 

grondgebied Overijssel bedoelt wordt zal gebruik worden gemaakt van de term “provincie”, of 

“provincie Overijssel”. 

 

In afbeelding 1-1 is een geografische weergave van de provincie Overijssel te zien. 

 

 
afbeelding 1-1: provincie Overijssel 

1.2.1.2 Bestuurlijk/ambtelijk 

Binnen het gebied van de provincie Overijssel wordt door de Provincie beleid gevoerd op allerlei 

terrein. Het beleidsterrein water staat in dit onderzoek centraal. Het is op de afdeling Water en Bodem 
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waar het onderzoek is uitgevoerd. Wat daarnaast van belang is, is het feit dat in dit onderzoek een 

aantal praktijksituaties onderzoeksobject zullen zijn. Dit zijn logischerwijze waterprojecten. Wat onder 

waterprojecten wordt verstaan wordt in het volgende hoofdstuk geanalyseerd. 

 

In figuur 1-1 is aangegeven hoe de Provincie organisatorisch is opgebouwd. Dit onderzoek vindt 

plaats bij de afdeling Water en Bodem. De afdeling Water en Bodem kent daarnaast een aantal teams. 

Het onderzoek vindt plaats binnen het team integraal waterbeleid. 

1.2.2 Samenwerking  

Samenwerking tussen de Provincie Overijssel en andere overheden en partijen vindt plaats op 

verschillende terreinen. Hier komt aan de orde waarom samenwerking binnen waterprojecten zoveel 

plaatsvindt. Met welke partijen binnen de verschillende projecten samengewerkt wordt, wordt 

verderop in de scriptie behandeld. In beleid en wetgeving is de afgelopen jaren vervat op welke manier 

overheden invulling moeten geven aan hun watertaak. Allereerst is in 2001 het Nationaal 

Bestuursakkoord Water ondertekend, waarin Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen te kennen 

hebben gegeven gezamenlijk de waterproblematiek in Nederland aan te pakken. Binnen dit akkoord is 

gekozen voor allerlei oplossingsrichtingen, zoals de trits vasthouden, bergen en afvoeren. Hoewel deze 

oplossingsrichtingen een (toentertijd) vernieuwend karakter hadden, gaat het hier vooral om het 

samenwerken dat expliciet genoemd wordt. 

De Vijfde Nota Ruimtelijk Ordening (2001) is opgesteld om tegemoet te komen aan de vele belangen 

die met elkaar strijden om schaarse ruimte. Het rekening houden met andere overheden en 

samenwerken tussen overheden, zijn aspecten die binnen deze Nota prominent aanwezig zijn. 

figuur 1-1: organisatie provincie Overijssel 
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Het invoeren van de Watertoets, begin 2002, is ook een belangrijke mijlpaal geweest. Deze Watertoets, 

die overigens geen echte toets is maar meer een proces, verlangt dat bij ruimtelijke plannen 

aangegeven wordt hoe er rekening wordt gehouden met het waterbeleid. Ook hoe het beleid van 

andere overheden geïmplementeerd wordt in de plannen. 

De verwachting is dat in de nieuwe Waterwet (die begin 2009 in werking is getreden) de 

samenwerking tussen overheden nog beter geregeld zal zijn. Waar er nu nog vaak sprake is van 

versnippering van wetgeving, zal dat in deze wet samengevoegd zijn. Taken en verantwoordelijkheden 

zullen duidelijk gedefinieerd worden, ook de relaties tussen de verschillende overheden. 

1.3 Onderzoeksopzet 

1.3.1 Praktijkprobleem 

De Provincie zoekt samenwerking met gebiedspartners en strategische partners bij het uitvoeren van 

waterprojecten. Daarbij worden door de verschillende partijen die met elkaar samenwerken posities 

ingenomen binnen beleidsnetwerken, dat wat in dit onderzoek rolverdeling wordt genoemd. De 

Provincie wil inzicht krijgen welke strategische posities door haar worden ingenomen bij het uitvoeren 

van projecten. Binnen de Provincie rijst de vraag of het innemen van een dergelijke positie kan leiden 

tot spanningen in een samenwerkingsverband. De vervolgvraag daarbij is wat de eventuele gevolgen 

zijn van deze spanningen op de effectiviteit van het gevoerde beleid. Men wil aan de hand van een 

aantal concrete waterprojecten bekijken in hoeverre dergelijke spanningen voorkomen en wanneer dat 

het geval is, wat de gevolgen daarvan zijn voor het waterproject. 

1.3.2 Wetenschappelijk probleem 

Het probleem waar de Provincie tegenaan loopt is ook duidelijk aan te merken als een 

wetenschappelijk probleem. Aspecten als effectiviteit van netwerken, verdeling van taken en 

bevoegdheden binnen netwerken en de invloed van die laatste op de effectiviteit, zijn relaties en 

concepten die binnen een wetenschappelijke context onderzocht kunnen worden. Over de verdeling 

van taken en bevoegdheden binnen en effectiviteit van netwerken is al veel bekend. De relatie tussen 

die twee is echter veel minder onderzocht, zo blijkt uit literatuurstudie, hierop wordt later 

teruggekomen. 

 

Het onderzoek kan meer nauwkeurig geschetst worden als een empirische verificatie van de al 

bekende relevante theoretische relaties en aannames. Niet om daarmee te vervallen in al te 

theoretische verhandelingen, maar wel op een gedegen manier de vraag beantwoorden of de overheid, 

in dit geval de Provincie Overijssel, door gebruik te maken van netwerken, beter haar doelen binnen 

waterprojecten kan bereiken. Dit onderzoek zal daarbij de focus leggen op de rolverdeling binnen die 

netwerken en wat de nadelen zijn die daar aan kunnen kleven. Het empirische karakter van dit 

onderzoek is vormgegeven door een drietal praktijksituaties. Verschillende waterprojecten worden 

daarvoor gebruikt, waarbij steeds de vraag zal zijn of hierin ervaringen te vinden zijn die aansluiten bij 

datgene wat vanuit de theorie aangedragen wordt. De centrale vragen die gesteld zullen worden zijn de 

volgende: 



Effecten van rolverdeling bij uitvoeren van waterprojecten 

24 

 

 

Is het aantoonbaar dat verdelingen van rollen en taken spanningen veroorzaken bij waterprojecten? 

 

In hoeverre hebben deze eventuele spanningen die ontstaan door de verdelingen invloed op het procesverloop binnen het 

waterproject? 

 

Deze vragen leiden tot de probleemstelling van dit onderzoek. Het antwoord op deze 

probleemstelling zal tevens resulteren in een antwoord op de bovenstaande vragen. 

1.3.3 Probleemstelling 

De probleemstelling waarop in dit onderzoek een antwoord gegeven zal worden luidt als volgt: 

 

In hoeverre kan de rolverdeling bij samenwerken bij het uitvoeren van een waterproject leiden tot spanningsvelden, zijn 

deze er voor de Provincie Overijssel en welke invloed hebben deze op de effectiviteit van het beleid? 

 

Zoals in de aanleiding al aangegeven is, is samenwerken door overheden bij waterprojecten meer regel 

dan uitzondering. Wat deze samenwerking inhoudt en welke plaats rolverdeling daarin heeft, zal 

worden onderzocht door antwoord te geven op de eerste onderzoeksvraag: 

 

Onderzoeksvraag 1: 

Welke samenwerkingsvormen bij waterprojecten zijn er te onderscheiden en welke rolverdeling is daarbinnen te 

onderscheiden, ook voor wat betreft de rol(len) van de Provincie? 

 

De rolverdeling in netwerken is een variabele waarvan er een invloed op effectiviteit van 

beleidsnetwerken wordt verondersteld. Daarvoor dient eerst duidelijk te worden wat er verstaan wordt 

onder rolverdeling. Hiernaar is eerder onderzoek gedaan en deze kennis zal gebruikt worden om 

rolverdeling binnen dit onderzoek helder te krijgen, op een manier waardoor het voor dit onderzoek 

geschikt is. Vervolgens zal er door interviews nagegaan worden of de verdeling van rollen 

daadwerkelijk leidt tot bepaalde spanningsvelden. Hiervoor wordt antwoord gegeven op de volgende 

onderzoeksvraag: 

 

Onderzoeksvraag 2: 

In welke mate en door welke factoren kan de rolverdeling bij waterprojecten tot spanningsvelden leiden en in hoeverre 

vinden we deze terug bij de Provincie Overijssel? 

 

Spanningsvelden die in antwoord op de tweede deelvraag naar voren komen, kunnen van invloed zijn 

op het resultaat van het netwerk1. Effectiviteit is lastig om te meten, vooral als het gaat om de publieke 

sector. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te voeren. Kort gezegd zijn dit de volgende: 

                                                        
1 Resultaat van een netwerk wordt in de identificatie van belangrijkste begrippen verder uitgewerkt. 
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doelstellingen zijn vaak vaag, causaliteit tussen beleid en effect is vaak moeilijk te bewijzen en evaluatie 

richt zich vaak op het instrument in plaats van het effect (Van der Aalst en Van Dijken, 2005). Een 

bijkomende complicatie is dat het empirische deel zich richt op projecten die zich in een vroeg 

stadium van de beleidscyclus bevinden. De derde onderzoeksvraag zal deze problematiek behandelen. 

 

Onderzoeksvraag 3: 

Welke invloed hebben zulke spanningen op de effectiviteit bij het bereiken van de gestelde doelen? 

 

Beantwoording van de bovenstaande vragen zal leiden tot een slotconclusie. Hierin is duidelijk 

geworden of er gevolgen zijn door de verdeling van taken binnen netwerken en wat deze gevolgen 

betekenen voor het uiteindelijke resultaat. Aansluitend op deze conclusie kunnen dan een aantal 

aanbevelingen gedaan worden. Aanbevelingen waarmee de Provincie in de toekomst rekening kan 

houden en aanbevelingen die zich richten op het onderzoek op zich. 

1.4 Methodologie 

1.4.1 Onderzoeksstrategieën 

Swanborn [1994] onderscheidt vier onderzoeksstrategieën om wetenschappelijke probleemstellingen 

te beantwoorden: 

 

• bureauonderzoek; 

• enquête; 

• veldonderzoek (case studie of gevalsonderzoek); 

• experiment. 

 

In dit onderzoek worden in het bijzonder het bureauonderzoek, de enquête en het veldonderzoek als 

onderzoeksstrategieën gebruikt zodat er methodische triangulatie ontstaat. Het experiment lijkt als 

onderzoeksstrategie minder geschikt omdat het niet haalbaar is, enerzijds door het beperkte aantal 

voorhanden zijnde projecten, anderzijds omdat projecten niet in een sociaalwetenschappelijk 

experiment te gieten zijn. Waarom er gekozen wordt voor de andere strategieën is om de volgende 

redenen, met daarbij een korte schets van die strategieën. 

 

Bureauonderzoek: bureauonderzoek maakt gebruik van bestaande literatuur en/of door anderen 

bijeengebracht materiaal. Dit onderzoek staat ‘fysiek’ los van het onderzoeksobject. Gebruikte 

bronnen zijn in de meeste gevallen niet voor een zelfde onderzoeksobject geschreven. Doel van het 

onderzoek is om het probleem in een brede wetenschappelijke context te plaatsen (Verschuren en 

Doorewaard, 2000). 

In dit onderzoek wordt bureauonderzoek gebruikt om inzicht te krijgen in diverse gecompliceerde 

onderzoeksobjecten als samenwerkingsvormen, rolverdeling en effectiviteit. 

Enquête: een enquête wordt gebruikt om gegevens te verkrijgen, door vragenlijsten of interviews, van 

direct betrokkenen. Deze betrokkenen worden op zorgvuldige gronden geselecteerd, door een 
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steekproef uit de populatie. Uiteindelijk doel is om dan de conclusies te kunnen generaliseren naar de 

gehele populatie. 

In dit onderzoek wordt de enquête gebruikt om empirische gegevens te verkrijgen aangaande het al 

dan niet aanwezig zijn van spanningsvelden binnen de beleidsnetwerken. Ook zal gevraagd worden 

naar de effectiviteit van het beleidsnetwerk. 

Een tweede vorm van enquete vormt het houden van interviews. Deze zijn gehouden naar aanleiding 

van de ingevulde vragenlijsten.  

 

Veldonderzoek: veldonderzoek is een manier van onderzoek doen, waarbij de onderzoeker ‘het veld 

ingaat’ om op een kwalitatieve manier aan gegevens voor het onderzoek te komen. Casestudies zijn 

een vorm van veldonderzoek waarbij bepaalde (zorgvuldig geselecteerde) cases aan een nadere 

wetenschappelijke beschouwing worden onderworpen. Yin (2003) zegt hierover het volgende: “In 

general, case studies are the preferred strategy when “how” or “why” questions are being posed when 

the investigator has little control over events, and when the focus is on a contemporary phenomenon 

within some real-life context” (Yin, 2003: 1) 

1.4.2 Selectie cases 

De drie gebruikte praktijkvoorbeelden zijn geselecteerd om de volgende redenen. Allereerst betreft het 

hier recente projecten, die zich in een vergelijkbaar stadium van de planvorming bevinden. Op deze 

manier zijn de projecten dus goed vergelijkbaar. Daarnaast zijn dit projecten waarbinnen spanningen 

zijn waargenomen. Welke spanningen dat zijn en in welke mate deze zich voor doen, wordt in 

antwoord op de tweede deelvraag geformuleerd.  

1.4.3 Selectie ondervraagden 

Binnen de cases moet er vervolgens een volgende afweging gemaakt worden, namelijk welke partijen 

er ondervraagd worden in de enquetes die uitgedaan worden. In dit onderzoek is de keuze gemaakt 

om alleen de Provincie Overijssel te benaderen om antwoord te krijgen op de probleemstelling. Voor 

deze keuze zijn de volgende redenen van belang geweest. 

 

1. Het onderzoek dient duidelijk te maken in hoeverre ‘binnen’ de Provincie Overijssel de 

rolverdeling wordt gezien. Het benaderen van de overige partijen in een beleidsnetwerk is 

binnen dit onderzoek door de Provincie als niet gewenst aangegeven.  

2. Het onderzoek richt zich daarbij ook op de interne organisatie van de Provincie. Dit heeft 

geleid tot het ondervragen van ‘slechts’ de netwerkmanagers welke werkzaam zijn binnen de 

ambtelijke organisatie. Het is vanuit hun oogpunt dat de vraag beantwoordt zal worden. 

1.4.4 Identificatie belangrijkste begrippen 

Beleidsnetwerk:  

In een volgend hoofdstuk zal dit begrip verder uitgewerkt worden. Om duidelijk te maken wat in 

beginsel behoort tot dit begrip wordt hier de definitie van Kickert, Klijn en Koppenjan gegeven: (…) 

(more or less) stable patterns of social relations between interdependent actors, which take shape 
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around policy problems and/or policy programmes. (…)(1997, 6). Hiermee wordt duidelijk dat 

beleidsnetwerk in deze thesis een brede focus heeft. De volgende kenmerken zullen verderop in dit 

onderzoek behandeld worden, maar geven nu alvast wat concreter aan wat er als beleidsnetwerk wordt 

beschouwd: 

 

 Meerdere actoren 

 In een systeem 

 Met onderlinge interactie 

 Met het doel om op strategische wijze doelen te verwezenlijken 

 

Resultaat van een beleidsnetwerk:  

Het resultaat van het netwerk wordt in dit onderzoek geduid als het door de deelnemers van het 

netwerk vooraf gestelde doel. Dit kan een concreet iets zijn, als bijvoorbeeld de realisering van een 

deel infrastructuur. Dit kan daarnaast ook een tussenstap zijn op weg naar dat deel infrastructuur, 

zoals een samenwerkingsovereenkomst of een omgevingsvisie. 

 

Rolverdeling: 

De rolverdeling binnen een netwerk is een term die cruciaal is in dit onderzoek. Wat wordt hiermee 

bedoeld? De vraag kan op meerdere manieren beantwoord worden. Allereerst is het van belang om de 

term ‘rol’ binnen een bepaalde context te bekijken. Het hangt van die context af welke invulling eraan 

gegeven wordt. Zo maakt het nogal een verschil of men naar rollen binnen organisaties kijkt. Is dat 

het geval, dan is de rolverdeling van Mintzberg (1974) een binnen de bedrijfswetenschappen 

veelgebruikte. Hierin worden een aantal taken en bevoegdheden van managers onderscheiden. Dit 

brengt mij bij de betekenis van het begrip ‘rol’. Een rol is in dit onderzoek het geheel van bijdragen aan het 

besluitvormingsproces om bepaalde doelen te kunnen realiseren. Die afbakening is belangrijk, omdat een al te 

ruime opvatting van ‘rol’ tot gevolg heeft dat enerzijds een onderzoek te breed wordt en dus 

onduidelijkheid schept. Anderzijds zijn antwoorden betrouwbaarder als het voor respondenten binnen 

het onderzoek duidelijk is wat precies met hun rol bedoeld wordt. Welke rollen er dan te 

onderscheiden zijn wordt in een deelvraag beantwoord. 

 

Spanningsvelden: 

Deze term is een enigszins vage term op het eerste gezicht. Van Dale geeft het volgende resultaat: 

span·nings·veld het; o -en 1 (nat) veld waarin de spanning (4) invloed heeft 2 terrein waarop 

tegengestelde krachten werken. 

Spanningsvelden kunnen een natuurkundige invulling krijgen, uiteraard niet waar in dit onderzoek mee 

gewerkt wordt. De tweede definitie ervan geeft aan dat het een terrein betreft waarop tegengestelde 

krachten werken. Deze invulling van de term is waarmee gewerkt zal gaan worden. De toepassing 

ervan binnen het onderzoek komt voort uit het feit dat er binnen netwerken spanningsvelden aan te 

wijzen zijn. Tegengestelde krachten in de zin van actoren die een verschillend belang hebben bij een 

samenwerking.  
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Waterprojecten: 

Waterprojecten worden als volgt opgevat: werkzaamheden die door de Provincie Overijssel uitgevoerd 

worden op het gebied van waterbeheer, afgebakend binnen de tijd, met concrete doelstellingen niet 

behorende tot de reguliere watertaken2.  

1.5 Leeswijzer 

De opbouw van dit onderzoek is weer te geven in een figuur. In figuur 1-2 worden relaties aangegeven 

aan de hand van pijlen. De theoretische achtergrond en empirische invulling binnen de Provincie 

wordt in de hoofdstukken hierna besproken. In aansluiting op figuur 1-2 is een leeswijzer opgesteld 

welke de hoofdstukindeling van het onderzoek aangeeft. 

Hoofdstuk 2 begint met een beschrijving van de verschillende projecten die binnen dit onderzoek 

gebruikt zijn. 

In hoofdstuk 3 zal worden geanalyseerd wat redenen zijn tot samenwerking voor de Provincie bij die 

projecten. Er zijn een aantal redenen aan te dragen waarbij er gemeten kan worden in hoeverre deze 

bepalend zijn voor de samenwerking bij een waterproject. 

Vervolgens wordt er van hieruit in hoofdstuk 4 een relatie gelegd naar de verdeling van taken en 

bevoegdheden binnen de waterprojecten. Daarbij is de veronderstelling dat de redenen tot 

samenwerking invloed hebben op die verdeling. 

De rolverdeling kan aanleiding geven tot het optreden van spanningen. Ook binnen de diverse 

waterprojecten binnen de provincie Overijssel is dit mogelijk te meten. Een verband zal gelegd 

worden met de verdeling van taken en bevoegdheden. Dit gebeurt in hoofdstuk 5. 

Hoofdstuk 6 gaat verder in op de invloed van de spanningen op de effectiviteit van de verschillende 

waterprojecten. Hoofdstuk 7 zal tenslotte de conclusie geven op de probleemstelling en een aantal 

aanbevelingen doen. 

 

                                                        
2 Reguliere watertaken van de Provincie zijn: vertaling nationaal beleid naar regionaal beleidskader en strategische 

doelen op regionaal niveau, vaststellen regionale normen (bijvoorbeeld wateroverlast), toewijzen functies aan 

regionaal watersysteem en toezicht houden op waterschappen. Tot slot is er nog de vergunningverlening op het 

gebied van bepaalde grondwateronttrekkingen. 
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figuur 1-2: relaties binnen  en opbouw  van het onderzoek 
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2 Projecten 

In dit hoofdstuk zullen de projecten die in dit onderzoek zijn gebruikt, worden geïntroduceerd. De 

volgende projecten zijn binnen dit onderzoek gebruikt: 

 

 Dijkverlegging Westenholte 

 Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden 

 Europese Kaderrichtlijn Water (Rijn Oost) 

 

Om het onderzoek praktisch te verhelderen wordt in dit hoofdstuk geschetst wat elk project inhoudt 

en hoe dat past binnen dit onderzoek. Van daaruit is er de mogelijkheid om de verschillende manieren 

van samenwerken beter te bekijken. Per project wordt allereerst aangegeven wat het project inhoudt, 

waarna de verschillende actoren die uitvoering geven aan het project genoemd worden. Tot slot zal 

ook aangegeven worden wat de huidige status van dit project is. 

 

De projecten worden gebruikt als toetsinstrument bij de vooraf veronderstelde verbanden. 

2.1 Dijkverlegging Westenholte 

2.1.1 Inleiding 

Dijkverlegging Westenholte is een project dat deel uit maakt van een maatregelenpakket uit de 

Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (verder PKB RVR). Deze PKB is in het leven 

geroepen door de centrale overheid omdat in de eerste helft van de jaren negentig van de vorige eeuw 

meerdere malen sprake is geweest van zeer hoge waterstanden in het rivierengebied. Dit had tot 

gevolg dat bewoners geëvacueerd dienden te worden. In de PKB heeft het kabinet besloten om 

dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen door de watervoerendheid van de rivier en de 

inrichting van het rivierengebied dusdanig aan te passen dat dit doel bereikt wordt in of voor 2015. 

Hiervoor zijn ook een viertal koploperprojecten aangewezen, waaronder voor de Provincie Overijssel 

de dijkverlegging Westenholte valt. Een geografische weergave van het gebied met de maatregel is op 

de volgende pagina’s te zien (afbeelding 2-2).  

2.1.2 Geografisch 

In afbeelding 2-1 is de locatie van dit project weergegeven. Daarna geeft afbeelding 2-2 het plan zoals 

het op dit moment voorligt weer. 
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afbeelding 2-1: dijkverlegging Westenholte in perspectief (bron: Google Maps) 

2.1.3 Actoren 

Over welk netwerk hebben we het bij de Dijkverlegging Westenholte? De partijen die met elkaar 

samenwerken om uitvoering te geven aan het project zijn de volgende: 

 

 staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat 

 minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 Provincie Overijssel 

 waterschap Groot Salland 

 gemeente Zwolle 

 Spoolderbelangen 
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afbeelding 2-2: dijkverlegging Westenholte, het plan 

2.2 Europese Kaderrichtlijn Water 

2.2.1 Inleiding 

Een tweede project dat onderwerp van onderzoek is, is het project Europese Kaderrichtlijn Water 

(verder KRW). Dit project is zoals de naam al zegt de uitvoering van een Europese richtlijn3. De 

richtlijn houdt het volgende in:  

                                                        
3 Door de Europese Unie als volgt aangeduid: Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the 

Council establishing a framework for the Community action in the field of water policy 

(http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html). 
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De uitvoering van deze richtlijn wordt gekenmerkt door een actieve betrokkenheid van naast 

bevoegde overheden ook NGO’s4, burgers en overige belanghebbenden. figuur 2-1 geeft aan welk 

tijdspad deze richtlijn kent5: 

 

Inwerkingtreding 22 december 2000 

Omzetting in nationale regelgeving 22 december 2003 

Vaststelling eerste stroomgebiedbeheersplan- 

nen 
22 december 2009 

Vaststelling eerste maatregelenprogramma’s 22 december 2009 

Operationalisering eerste maatregelen uit maat- 

regelenprogramma’s  
22 december 2012 

Opstellen eerste verslag door Commissie 22 december 2012 

Vaststelling eerste kenmerkenanalyse van  

stroomgebiedsdistricten 
22 december 2013 

Realisering ‘goede toestand’ van het water 22 december 2015 

figuur 2-1: implementatie KRW 

2.2.2 Geografisch 

Het project KRW is een project wat in het kader van dit onderzoek niet bruikbaar is om in losse 

projecten onder te verdelen. Het is een plan van aanpak voor de waterkwaliteit van oppervlaktewater 

en grondwater in heel Europa. Daarbij is het continent ingedeeld in stroomgebieden. In figuur 2-2 

wordt duidelijk over welk stroomgebied het in de provincie Overijssel gaat. Rijn-Oost (in geel) is het 

stroomgebied dat centraal zal staan in dit onderzoek. 

2.2.3 Actoren 

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van de KRW Rijn-Oost: 

 

 Rijkswaterstaat 

 

 Waterschap Reest en Wieden 

 Waterschap Velt en Vecht  

 Waterschap Groot Salland  

 Waterschap Regge en Dinkel  

 Waterschap Rijn en IJssel  

 

                                                        
4 Non Gouvernmental Organizations, zoals de Milieufederaties, ANWB etc. 

5 http://www.eu-milieubeleid.nl/ch04s03.html 
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 Provincie Drenthe  

 Provincie Gelderland 

 Provincie Overijssel 

 
figuur 2-2: KRW Rijn-Oost (in geel) 

2.3 Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden 

2.3.1 Inleiding 

Het project Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden is een deelproject van de PKB Ruimte 

voor de Rivier, waarvan ook de dijkverlegging Westenholte deel uitmaakt. Voor meer 

achtergrondinformatie over deze PKB is het voldoende om kennis te nemen van het project 

Dijkverlegging Westenholte. De Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden zijn een reeks 

uiterwaarden die zich ten noorden van de stad Deventer bevinden. Het project Keizers- en 

Stobbenwaarden en Olsterwaarden is (net als de Dijkverlegging Westenholte) ook een koploperproject 

van de PKB, maar pas later als zodanig aangemerkt door het Rijk en bevindt zich dus ook in een 

ander stadium. Praktisch omhelst het project de aanleg van een geul met een breedte van ongeveer 

100 meter. Straks zal te zien zijn hoe en waar deze geul komt te lopen. De naam van het project doet 

vermoeden dat deze ingreep ook gevolgen heeft voor de Olsterwaarden. Dit is echter niet het geval, 

de ingreep beperkt zich tot de Keizers- en Stobbenwaarden. Het kabinetsstandpunt uit 2005, 

uitgegeven door de projectorganisatie van de PKB Ruimte voor de Rivier geeft de volgende 

omschrijving van de hoogwatergeul: 

 

“ (…) De geul loopt door de Keizers- en Stobbenwaarden en sluit aan op de plassen van de 

Hengforderwaarden in de richting van de IJssel. De geul hoeft - op basis van de huidige inzichten - 

niet door te lopen tot in de Olsterwaarden. Ter hoogte van Terwolde vindt aan de westzijde van de 

geul een kleinschalige (het gaat om een tiental hectares) uiterwaardvergraving plaats die mogelijkheden 

biedt voor natuurontwikkeling. Het hoge deel van de uiterwaard, nabij het landgoed Nieuw Rande, 

blijft ongemoeid. Hier zijn mogelijkheden voor het initiëren van aangepaste vormen van natuurbeheer. 
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De maatregel is ontworpen in lijn met de bestaande plannen voor dit gebied en het landgoed Nieuw 

Rande van de Stichting IJssellandschap en de Provincie en krijgt de functie natuur. Op dit moment 

fungeert het gebied al als stedelijk uitloopgebied van de gemeente Deventer. De maatregel kan deze 

lokale recreatieve functie versterken, maar biedt ook mogelijkheden als onderdeel van het regionale 

recreatienetwerk. (…)” 6 

2.3.2 Geografisch 

 
afbeelding 2-3: - Keizers en Stobbenwaarden en Olsterwaarden in perspectief (Bron: Google 

Maps) 

 

2.3.3 Actoren 

Het beleidsnetwerk zoals dat binnen dit onderzoek gebruikt wordt bestaat uit de volgende actoren: 

 Provincie Overijssel 

 Gemeente Deventer 

 Waterschap Groot Salland 

                                                        
6 http://www.huissenschewaarden.nl/gpn/images/kabinetsstandpunt22_12_05.pdf 
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3 Samenwerken 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk zal allereerst in paragraaf 3.2 duidelijk maken wat een beleidsnetwerk is in dit 

onderzoek. Daarna zal in paragraaf 3.3 geanalyseerd worden waarom partijen in de praktijk gaan 

samenwerken. In paragraaf 3.4 wordt vervolgens uiteengezet op welke manier beleidsnetwerken 

kunnen voorkomen, waarna in paragraaf 3.5 de verschillende cases aan de orde zullen komen. In de 

laatste paragraaf kan vervolgens de conclusie op de eerste deelvraag geformuleerd worden. 

3.2 Definitie beleidsnetwerk 

Allereerst: samenwerking, hoewel het op veel verschillende manieren plaatsvindt, tussen overheden en 

private partijen vindt doorgaans plaats rond een beleidsthema. Dat maakt dat de samenwerking ook te 

duiden is als een beleidsnetwerk. 

 

In het algemeen zijn er over het ontstaan van beleidsnetwerken twee hoofdgedachten. Allereerst is er 

de gedachte dat netwerken systemen zijn waarbinnen relaties ontstaan. (Hufen en Ringeling, 1990, 6). 

Netwerken zijn dan onafhankelijk van de interacties tussen actoren in kaart te brengen. Een tweede 

gedachte is dat beleidsnetwerken veranderende patronen van relaties tussen wederzijds afhankelijke 

actoren zijn. Deze vormen zich rond een beleidsthema. Netwerken bestaan dan door de 

besluitvormingsprocessen die plaatsvinden door de verschillende actoren (Klein en Teisman, 1992, 32-

51). In dit onderzoek wordt er met de tweede definitie van beleidsnetwerken gewerkt.  

 

In ‘Natuurbeleid bestuurskundig bekeken’ geven Huitema en Hinssen de volgende definitie van een 

beleidsnetwerk (...) beleidsnetwerken worden hier opgevat als sociale systemen waarbinnen actoren 

(mensen en organisaties) interactie- en communicatiepatronen ontwikkelen, die enige duurzaamheid 

vertonen en gericht zijn op beleidsproblemen of beleidsprogramma’s (…) (1998, 29). Wat opvalt, is 

het duurzame karakter dat volgens hen noodzakelijk is om te kunnen spreken van een beleidsnetwerk. 

Als reden geven ze dat actoren bewust dienen te zijn van elkaars afhankelijkheden en opvattingen. 

Een voorwaarde van duurzaamheid verbinden aan een beleidsnetwerk doet de vraag rijzen wanneer 

die duurzaamheid daadwerkelijk bewerkstelligd is. In het kader van dit onderzoek wordt daarop 

geantwoord dat deze duurzaamheid niet een doel van de samenwerking hoeft te zijn, al wordt dit niet 

uitgesloten. Binnen de bestuurskunde zijn voorbeelden aan te geven waarbij men dit niet als een 

noodzakelijkheid ziet om van netwerken te kunnen spreken (Litjens, 2000). Ook in de definitie die 

door Van Gils gegeven wordt komt dit duurzame karakter niet naar voren (in Mast en Ten 

Brummeler, 1994). Een korte inventarisatie van het netwerkconcept laat de volgende definities zien: 

 

(…) sociale systemen waarbinnen actoren (mensen en organisaties) interactie- en 

communicatiepatronen ontwikkelen, die enige duurzaamheid vertonen en gericht zijn op 

beleidsproblemen of beleidsprogramma’s. (Huitema en Hinssen, 1998, 29) 
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(…) een cluster van interdependente organisaties die zich op enigerlei wijze gebundeld hebben om als 

collectiviteit een bepaald doel te bereiken. (Van Gils in: Mast en Ten Brummeler, 1994, 7) 

 

(…) beleidsnetwerken zijn organisatorische werkverbanden, bestaande uit meerdere actoren die 

streven naar het voeren van beleid voor een als gemeenschappelijk beschouwd beleidsprobleem, ter 

bereiking van een of meer gezamenlijke beleidsdoelen.  

Zij zijn daarin wederzijds van elkaar afhankelijk en proberen door strategisch gedrag zoveel mogelijk 

invloed uit te oefenen op het uiteindelijk te behalen beleidsresultaat”. (Van den Heuvel, 2005, p. 40)  

 

Een beleidsnetwerk omvat de actoren en hun onderlinge relaties die in relatief hoge mate van belang 

zijn voor een bepaald maatschappelijk vraagstuk of beleid. (Bax, Pröpper en Lintjens, 2003, 15) 

 

De bovenstaande uitspraken met betrekking tot netwerken verschillen van elkaar op een aantal 

punten. Zoals al gememoreerd geven alleen Huitema en Hinssen (1998) aan dat er sprake dient te zijn 

van een duurzame relatie tussen de netwerkactoren. Zij baseren dit op een stuk van Bressers, O’Toole 

en Richardson (1995, 8-9). Daarin wordt aangegeven dat beleidsnetwerken bestaan uit actoren die 

vaak in een voortraject en ook in een natraject rond een beleidsthema, al samengewerkt hebben. Ook 

komen de actoren elkaar vaak in andere beleidsnetwerken tegen. Het argument dat er dus sprake dient 

te zijn van een duurzame relatie wordt door de bedenkers niet als een noodzakelijke voorwaarde 

gesteld, al komt dit elkaar kennen en eerder ontmoet te hebben, wel vaak voor binnen netwerken. Op 

deze manier wordt binnen dit onderzoek ook gedacht over die duurzaamheid. 

Een tweede aspect dat opvalt als de definities vergeleken worden is het feit dat de definitie van Van 

den Heuvel (2005) zo uitgebreid is. De andere drie definities zijn allen beduidend minder omvangrijk. 

Toch kan mijns inziens uit deze verschillende definities een gemeenschappelijke noemer opgesteld, 

waarbij de volgende factoren genoemd kunnen worden als kenmerken van een beleidsnetwerk: 

 

 Meerdere actoren 

 In een systeem 

 Met onderlinge interactie 

 

Het bereiken van het gemeenschappelijke doel, dat wellicht aannemelijk lijkt om toe te voegen aan dit 

rijtje, is echter niet een dergelijk kenmerk. Van den Heuvel (2005) schetst deze paradox in zijn 

definitie. Partijen kunnen ook een tegenwerkend gedrag vertonen om juist hun punten te verwezenlijkt 

te zien. Daarom wordt het volgende kenmerk nog toegevoegd: 

 

 Met het doel om op strategische wijze doelen te verwezenlijken 

 

Hoe deze samenwerking in beleidsnetwerken in de praktijk voorkomt zal beantwoord worden in de 

volgende paragraaf. 
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3.3 Redenen samenwerking 

Waarom gaan overheden over tot het aangaan van samenwerkingsverbanden? Hoewel er in de 

aanleiding naar dit onderzoek al iets over is gezegd, worden die redenen hier nog eens nader bekeken. 

Hierbij wordt er geconcentreerd op het netwerkniveau van samenwerken, dat wil zeggen dat dit in de 

praktijk aan te wijzen redenen zullen zijn. In bijlage B is een theoretische beschouwing van de redenen 

op een wat hoger niveau weergegeven. 

 

Beleid maken en uitvoeren is een taak die nauwelijks nog alleen uitgevoerd wordt, maar is meer en 

meer een netwerktaak geworden waarin diverse actoren in overleg met elkaar proberen te komen tot 

een bepaald beleid, om dit verder in de tijd een goed gevolg te geven door ook de uitvoering 

gezamenlijk vorm te geven. Beleid is een centrale factor binnen de discussie rondom netwerksturing. 

Beleid is enerzijds oorzaak maar tegelijk ook gevolg van samenwerking binnen netwerken. Grafisch is 

in figuur 3-1 weergegeven welke dwarsverbanden beleid en samenwerking met elkaar hebben. 

 

 
figuur 3-1: beleid en samenwerking 

 

Beleid uitvoeren vereist het bundelen van krachten en het gebruik maken van elkaars hulpbronnen, 

maar de samenwerking resulteert in de meeste gevallen ook in beleid, dat ontstaat doordat partijen 

samen komen tot het opstellen van beleidsplannen door met elkaar voor de input te zorgen. 

Weliswaar blijft er een overheid eindverantwoordelijk, maar toch is dit gevolg van samenwerken 

duidelijk waar te nemen. 

 

De Bruijn (in: Hoogerwerf 2003, 333) geeft de volgende redenen voor het vormen van 

beleidsnetwerken door overheden: 

 

 Financiële overwegingen 

 Beperkte eigen kennis 

 Toegang tot de doelgroep 

 Acceptatie van beleid 

 Oplossing ligt bij de doelgroep 
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 Doorbreken van een patstelling 

 

In figuur 3-2 (ontleend aan: Pröpper, 2000) wordt overzichtelijk aangegeven wat de voordelen zijn van 

samenwerking door overheden. 

 

Issue Mogelijke voordelen 

Slagvaardigheid 

Wederzijdse aanvulling van inspanning 

en capaciteiten voor prestaties die men 

alleen niet kan.  

 Leren van elkaar 

 Activeren passieve actoren 

 
'Actief beleid door gemeenschappelijke 

aanpak'e 

Identiteit 
Winst aan solidariteitsgevoel / 

gemeenschapsbeleving.  

Verantwoordelijkheid 

Verantwoordelijk voor totaal: voor het 

handelen van andere organisaties en voor 

consequenties van eigen handelen voor 

andere organisaties.  

Conflicten 
Tegengaan wederzijdse hinder en 

belemmeringen 

 Conflict als motor voor verbetering 

Efficiëntie 

Vermijden van dubbelwerk / 

tegenwerking 

 

figuur 3-2: voordelen van interorganisationele samenwerking t.o.v. autonoom handelen 
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3.4 Beleidsnetwerken in de praktijk 

3.4.1 Inleiding 

Waar kunnen beleidsnetwerken in de praktijk worden gevonden? Samenwerken in netwerken door 

overheden, al dan niet met private partijen gebeurt in het merendeel van de gevallen op basis van een 

juridische overeenkomst. Door de juridische basis van deze overeenkomsten te benoemen worden 

automatisch ook de netwerkvormen benoemd. Een andere mogelijkheid is om mogelijke praktische 

vormen van beleidsnetwerken te definiëren. Probleem is dan echter wel dat er binnen de diverse 

samenwerkingsvormen zoveel variatie mogelijk is dat het haast onmogelijk is om alle vormen te 

benoemen, daarom zal er op dat punt voor gekozen worden verschillende dimensies aan te geven 

waarop netwerken zoal kunnen verschillen. 

3.4.2 Juridisch 

3.4.2.1 Verbonden partijen 

Samenwerkingsvormen kunnen zich op verschillende manieren voordoen op provinciaal niveau. De 

Randstedelijke rekenkamer heeft dit in een rapport nader onderzocht (2007)7. Van belang hierbij is de 

term ‘verbonden partijen’. Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties 

waarin de provincie een bestuurlijk en een financieel belang heeft.8 In de praktijk vertaalt zich dat als 

volgt. Bestuurlijk belang betekent stemrecht of zitting in een bestuur. Financieel belang is dat de 

provincie financiële steun heeft verleend aan de betreffende organisatie.  

 

De volgende vormen zijn binnen het concept ‘verbonden partij’ mogelijk: 

 

Gemeenschappelijke regeling: De meest voorkomende vorm, waarbij veelal verschillende overheden 

samenwerken. Samenwerken om beleid te vormen, of een publieke taak uit te oefenen. Private partijen 

kunnen ook meedoen, maar dit zal bij Koninklijk Besluit vastgelegd moeten worden. Vastgelegd in de 

wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). 

 

Naamloze- of besloten vennootschap: Deze vorm van verbonden partij komt minder vaak voor. Een 

overheid (willekeurig welke) heeft dan aandelen in een vennootschapkapitaal. Binnen de provincie 

Overijssel is er bijvoorbeeld de fusie die in 2002 heeft plaatsgevonden tussen Waterleiding 

Maatschappij Overijssel, Waterbedrijf Gelderland en Nuon Water. De gemeente Deventer heeft door 

deze fusie een aandeel verkregen in de nieuwe NV. 

 

Vereniging of stichting: Veelal opgericht om een ideëel doel te verwezenlijken. Een overheid heeft bij 

een vereniging invloed via de Algemene Ledenvergadering, waar de leden van de vereniging elk een 

                                                        
7 Het gaat hier om het rapport “Verbonden partijen verkend”, een rapport van de Randstedelijke rekenkamer uit december 2007 

8 Art. 1 sub b Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 
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stem hebben. Winst mag worden gemaakt, maar dient aangewend te worden ten goede van het 

gemeenschappelijke doel. Een stichting is vergelijkbaar met een vereniging, maar verschilt daarin dat 

deze geen zeggenschap kent door de leden, maar door een bestuur, eventueel gecontroleerd door een 

raad van toezicht. 

 

Commanditaire Vennootschap: Deze vorm van verbonden partijen vindt voornamelijk plaats als het 

gaat om Publiek Private Samenwerking. Deelnemers vanuit de overheid en het bedrijfsleven gaan een 

samenwerkingsverband aan en richten daarvoor een commanditaire vennootschap op. Alle partijen 

brengen wat binnen, in de zin van geld, personeel, goodwill enz. Een praktijkvoorbeeld is daarbij de 

samenwerking tussen gemeente Kampen, gemeente Zwolle en de Provincie Overijssel en een 

consortium van zeven ondernemingen onder leiding van Dura Vermeer, ten behoeve van het project 

Zuiderzeehaven9. 

3.4.2.2 Convenant 

Een samenwerkingsvorm die veel gebruikt wordt, maar niet een wettelijke status heeft is het 

convenant. Bij samenwerking tussen overheden wordt samenwerking vaak vormgegeven door een 

convenant, waarbij het bestuursconvenant of het bestuursakkoord de meest voorkomende is. Partijen 

maken hierin afspraken met elkaar die geformuleerd worden in termen van “komen overeen” en “in 

acht nemen”. Formeel is men niet gebonden aan het houden van de afspraken. Convenanten zijn er in 

vele soorten en maten en zijn dus niet onder een noemer te brengen, behalve de hierboven gegeven 

definitie. 

3.4.3 Praktisch 

Hierboven is de juridische basis van de beleidsnetwerken aan de orde gekomen. Een andere 

mogelijkheid is, zoals al aangegeven, om vanuit een praktische invalshoek naar beleidsnetwerken te 

kijken. Op welke dimensies kunnen de diverse samenwerkingsverbanden praktisch verschillen van 

elkaar? Allereerst op het vlak van de ‘stelselmatigheid’. Zo kan samenwerking op basis van een project 

gebeuren, of men werkt structureel en voor onbepaalde tijd samen. Per geval zijn ook voor- en 

nadelen op te noemen, maar dat is hier niet nodig. 

 

Een tweede aspect waarop een samenwerking kan verschillen is de ‘compleetheid’ van het samenwerken. 

Dit omvat in hoeverre men samenwerkt; is dat op een aantal specifieke punten of werkt men samen 

op een geheel pakket van taken? 

 

Vervolgens is er de ‘formatie’. De medewerkers die afgezonderd worden ten behoeve van de door het 

netwerk uit te voeren taak kunnen dat op meerdere manier doen. Zo is er de mogelijkheid om binnen 

de eigen organisatie te blijven. Een andere mogelijkheid is om gedeeltelijk bij elkaar te komen, door 

het vormen van een bepaalde ‘brigade’. Tot slot is er ook nog de mogelijkheid om volledig 

                                                        
9 Meer informatie over dit project: http://provincie.overijssel.nl/beleid/economie/bedrijventerreinen/zuiderzeehaven 
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onafhankelijk van de moederorganisaties te gaan werken in een soort van aparte dienst. Elke vorm 

heeft zijn voor- en nadelen en zal dus per project ook verschillen. 

 

Een vierde dimensie waarop samenwerkingsvormen van elkaar kunnen verschillen is de ‘rolverdeling’ 

van de diverse instanties, of de mate van gelijkheid waarop men opereert. Dit verschilt per netwerk en 

zal in het vervolg van deze thesis verder uitgediept worden. 

Mandatering of delegatie is een kenmerk van samenwerking, waarbij bepaald wordt in hoeverre een 

samenwerkingsverband gemandateerd is tot het uitvoeren van taken. Dit kan variëren van geen 

mandatering, al komt dit nauwelijks voor, waarbij de moederorganisatie alle bevoegdheden zelf 

behoudt, tot een volledige mandatering, waarbij de gevormde samenwerkingsvorm volledig bevoegd is 

om taken uit te voeren. Bij delegatie is sprake van het overdragen van de bevoegdheid van de 

oorspronkelijke organisatie naar de  

 

Hoewel er op elk van deze dimensies verschild kan worden en er dus ook (theoretisch) een groot 

aantal vormen van samenwerking mogelijk zijn, zal dit in de praktijk niet het geval zijn. De reden 

hiervoor is dat er bepaalde combinaties zijn die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn en dus ook 

combinaties die nauwelijks voor zullen komen. Indien men besluit tot het aangaan van een 

samenwerkingsverband voor een lange tijd, dan is het te verwachten dat er een gedegen juridische 

basis gevormd wordt om de samenwerking structureel goed te laten verlopen. Andersom is het zo dat 

men voor een manier van samenwerken waarbij men op een beperkt aantal punten samenwerkt 

minder snel zal kiezen voor het inrichten van een van de organisatie losstaande samenwerkingsvorm.  

3.5 Praktijk 

3.5.1 Praktische vertaalslag 

In de vorige paragraaf is het theoretische deel van samenwerking aan de orde gekomen. Zoals in de 

inleiding van dit hoofdstuk al is aangegeven, wordt er onderzoek gedaan aan de hand van 

praktijkvoorbeelden.  Vanuit de theoretische achtergrond die in de voorgaande paragraaf aan de orde 

is gekomen, moet er dus een praktische vertaalslag komen die meetbaar maakt hoe binnen de 

verschillende waterprojecten wordt samengewerkt. 

 

De verschillende aspecten rond samenwerking kenmerken zich allereerst door een juridische 

component. Deze component zal in de enquête echter geen nadere uitwerking krijgen. Dit is om de 

volgende reden: in dit onderzoek wordt niet zozeer de juridische samenstelling van een netwerk als 

variabele meegenomen. Interessanter is om te bezien hoe de samenwerking praktisch een vorm heeft 

gekregen. Dit is ook meer gericht op het rolverdelingaspect van dit onderzoek. Om het onderzoek een 

meer praktische insteek te laten hebben is de formeel juridische basis dus niet meegenomen. 

 

De volgende vragen worden gesteld om te achterhalen hoe de praktische samenwerking is tussen de 

verschillende actoren. 
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Vraag 2. Op welke manier wordt (werd) binnen dit waterproject samenwerking 

vormgegeven?  

 

Vrijwillig   1 2 3 4 5 Verplicht 

 

Structureel   1 2 3 4 5 Incidenteel 

 

Gelijkwaardigheid  1 2 3 4 5 Hiërarchische verhoudingen 

 

Samenwerking op ambtelijk niveau: 

Zeer vaak  Vaak  Regelmatig  Soms Nooit 

 

Samenwerking op bestuurlijk niveau: 

Zeer vaak  Vaak  Regelmatig  Soms Nooit 

 

Samenwerking met belanghebbenden uit het gebied: 

Zeer vaak  Vaak  Regelmatig  Soms Nooit 

 

In de vorige paragraaf is ook duidelijk geworden welke redenen er kunnen zijn om tot samenwerking 

over te gaan. De volgende vragen zullen gesteld worden om helder te krijgen welke redenen bij de 

verschillende projecten meespelen om samen te werken. 
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Vraag 5. Wat zijn volgens u redenen waarom tot samenwerking bij waterprojecten wordt 

overgegaan? U mag hierbij een score aan de diverse redenen toekennen, waarbij 1 staat voor 

helemaal niet relevant en 5 voor uiterst relevant. 

 

(Bedrijfseconomische) schaalvoordelen 

1 2 3 4 5  

 

Tegengaan dat het beleid van de ene partij de belangen van de andere partij schaadt 

1 2 3 4 5  

 

Het benoemen en realiseren van gemeenschappelijke belangen 

1 2 3 4 5  

 

Een hoger ambitieniveau (= samen kunnen we meer) 

1 2 3 4 5  

 

Gemeenschappelijke opstelling naar andere overheden en/of maatschappelijke partijen 

1 2 3 4 5  

 

Een communicatieplatform voor uitwisseling van informatie 

1 2 3 4 5  

 

Wettelijke plicht tot samenwerking (geen keuze) 

1 2 3 4 5  

 

Stimulansen vanuit andere overheden (financiën e.d.) 

1 2 3 4 5  

 

Andere motieven, namelijk  … (eventuele score 1 – 5 erachter zetten): 

 

De resultaten binnen de Provincie Overijssel zijn weergegeven in bijlage 1, 2 en 3. Voor de 

verschillende projecten gelden de volgende zaken. 

3.5.2 Dijkverlegging Westenholte 

De samenwerking is hier vrijwillig en vrij structureel. Daarbij was sprake van hiërarchische 

verhoudingen. Samenwerking op ambtelijk niveau en samenwerking met belanghebbenden uit het 

gebied vond zeer vaak plaats, meer dan samenwerking op bestuurlijk niveau. Hoewel dit ook vaak 

heeft plaatsgevonden. 
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Hoewel de reden tot samenwerking een wettelijke plicht is, kenmerkt deze zich door een sterk ‘samen-

gevoel’. Het aangaan van het netwerk heeft daarnaast als reden om als gemeenschappelijk geheel te 

functioneren richting andere overheden/ partijen. De insteek is daarbij niet primair geweest het –

samen bereiken we meer- concept. 

3.5.3 Kaderrichtlijn Water 

De samenwerking in dit project is qua plicht tot samenwerken een middelvorm. Niet verplicht, maar 

ook niet vrijwillig. Er vindt structurele samenwerking plaats, op basis van hiërarchische verhoudingen. 

De meeste samenwerking is op het ambtelijke niveau. Regelmatig is er samengewerkt op bestuurlijk 

niveau en met belanghebbenden uit het gebied. 

 

De reden tot samenwerking in dit project kenmerkt zich door een sterke focus op een hoog 

ambitieniveau dat een gemeenschappelijk belang is van de partijen. Ook is het een 

communicatieplatform. Andere overheden hebben daarbij financieel gestimuleerd, wat een tamelijk 

belangrijk reden was tot samenwerking. 

3.5.4 Keizers- en Stobbenwaarden 

De samenwerking binnen het beleidsnetwerk Keizers- en Stobbenwaarden kenmerkt zich door 

vrijwilligheid. Zij vindt structureel plaats op basis van gelijkwaardigheid. Deze samenwerking is er het 

meest op ambtelijk niveau, waarbij er ook samenwerking is op bestuurlijk niveau en met 

belanghebbenden uit het gebied. 

 

De redenen tot deze samenwerking verschillen dan ook duidelijk van de voorgaande projecten. Niet 

de gemeenschappelijke belangen en het bereiken van een hoger ambitieniveau is reden, maar veel 

meer de plicht tot samenwerken en het voorkomen van het schaden van elkaars belangen. Stimulansen 

vanuit andere (lees: Rijksoverheid) overheden zijn ook een duidelijke reden geweest voor het 

samenwerken. 

3.6 Conclusie 

Deze conclusie zal het eerste deel (vetgedrukt) van de eerste onderzoeksvraag beantwoorden. Deze 

vraag luidt als volgt: 

 

Welke samenwerkingsvormen bij waterprojecten zijn er te onderscheiden en welke 

rolverdeling is daarbinnen te onderscheiden, ook voor wat betreft de rol(len) van de provincie? 

 

Het resultaat is een praktische afspiegeling van de samenwerkingsvormen die eerder in dit hoofdstuk 

aan de orde zijn gekomen.  

Allereerst is binnen deze drie waterprojecten de samenwerking vergelijkbaar wanneer gekeken wordt 

naar de verdeling ‘samenwerking op ambtelijk niveau/ samenwerking op bestuurlijk niveau / 

samenwerking met belanghebbenden uit het gebied. De samenwerking bij Dijkverlegging Westenholte 

en Kaderrichtlijn Water zijn vergelijkbaar in de verhoudingen van samenwerken, beide zijn 
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hiërarchisch. Dit is bij de Keizers- en Stobbenwaarden niet het geval. Hier is de samenwerking op 

basis van gelijkwaardigheid. Toch is de samenwerking formeel gezien verplicht. Dit lijkt tegenstrijdig 

te zijn met elkaar, maar hierbij moet beseft worden dat de netwerkmanager de vorm van de 

samenwerking duidelijk los ziet van de reden tot samenwerking. 
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4 Rolverdeling en taakverdeling 

4.1 Inleiding 

Besturen en beleid uitvoeren worden de laatste decennia gekenmerkt door samenwerking, hierover 

ging het vorige hoofdstuk. In dit deel zal meer ‘in’ het netwerk gekeken worden, waarbij de 

rolverdeling en de taakverdeling verder onderzocht zal worden. 

In paragraaf 4.2 zal er algemeen gekeken worden wat rolverdeling binnen netwerken eigenlijk inhoud. 

Paragraaf 4.3 analyseert vervolgens het taakconcept. In paragraaf 4.4 wordt daarna geanalyseerd hoe 

rollen en taken in beleidsnetwerken er uit zien. Paragraaf 4.5 zal rollen en taken met elkaar in verband 

brengen. De empirische invulling ervan wordt in paragraaf 4.6 geven, zoals uit de enquêtes naar voren 

gekomen is. Is de rolverdeling en taakverdeling bij de waterprojecten duidelijk geworden, dan kan er in 

het volgende hoofdstuk onderzocht worden of er een verband is tussen de verhouding 

rolverdeling/taakverdeling en conflicten binnen de samenwerking. 

4.2 Rollen 

Het is vooraf gemakkelijk te stellen dat er bij welke samenwerkingsvorm dan ook, een rolverdeling te 

onderscheiden valt. Niet alleen in beleidsnetwerken, maar ook andere vormen van samenwerking 

kenmerken zich door een rolverdeling. Een bepaalde groep neemt de leiding, weer een andere groep is 

meer ondergeschikt en een derde partij is uitvoerend. Deze verdeling kan op een natuurlijke manier 

tot stand komen, zoals binnen een bepaalde groep vrienden. De verdeling kan ook in wetgeving 

vastliggen, zoals de samenwerking tussen verschillende ministeries op het gebied van binnenlandse 

veiligheid. Een derde mogelijkheid is dat er schriftelijke overeenstemming bereikt wordt door diverse 

samenwerkende actoren over wie welke rol gaat vervullen. De voorbeelden hiervan zijn ook 

ruimschoots voorhanden, denk alleen maar aan de verschillende manieren van samenwerken tussen 

waterschappen en provincies. Hierbij kan op een ad-hoc basis samengewerkt worden door de 

schriftelijke afspraken die er gemaakt zijn tussen de betrokkenen, hoewel deze afspraken niet wettelijk 

vereist zijn.  

4.2.1 Grenzen aan rolverdeling: de netwerkmanager 

Een beleidsnetwerk bestaat uit minimaal twee actoren. Rolverdeling gaat over de rollen die deze 

actoren innemen in het netwerk. Dit is ook een redelijk eenvoudig te meten rolverdeling, twee partijen 

zijn namelijk gemakkelijk in te delen. Wanneer er echter sprake is van beleidsnetwerken met meerdere 

actoren dan wordt het moeilijker om deze rollen in te delen. Dit is niet onmogelijk, maar algemeen 

kan gezegd worden dat hoe meer partijen deel uitmaken van een netwerk, hoe gecompliceerder het 

vaststellen van de rolverdeling wordt. Dat begrenst dit onderzoek. Hierover is in paragraaf 1.4.3 al 

aangegeven waarom tot deze keuze is overgegaan. De verdeling van de rollen richt zich dus op deze 

enkele netwerkmanager. Een rechtvaardiging van deze keuze is ook te vinden in paragraaf 4.3, waar 

duidelijk gemaakt wordt aan wie rollen kunnen worden toegedeeld. 
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4.2.2 Definitie rol en rolverdeling 

Bij samenwerkingsvormen is er in de meeste gevallen sprake van een juridische basis (hierover handelt 

paragraaf 3.4.2). Daardoor is er ook veelal op juridische gronden vastgelegd wat de rol is van elke 

deelnemer aan het netwerk afzonderlijk. De constatering dat rollen binnen beleidsnetwerken volgens 

een juridisch protocol verdeeld zijn is een waardevolle. Echter, bij rolverdeling kan aan meer dan 

alleen in juridische kaders gedacht worden. In het vorige hoofdstuk (paragraaf 3.5.1) is al aangegeven 

dat hierop niet de nadruk zal liggen in dit onderzoek. 

 

Men vervult in netwerken niet alleen een juridische rol, maar maakt daarnaast ook deel uit van een 

geheel waarin strategische overwegingen ten grondslag liggen aan elke actie. Dit komt duidelijk naar 

voren in één van de aspecten van een beleidsnetwerk: 

 

‘met het doel om op strategische wijze doelen te verwezenlijken’ 

 

Kickert, Klijn en Koppenjan (1997) onderscheiden netwerkmanagement dan ook als ‘game 

management’ waarbij de relaties tussen de actoren centraal staan. Rollen en posities ingenomen door 

actoren worden bepaald door een spelstrategie. Het hangt af van de doelen die men wil realiseren, 

welke rol ingenomen wordt. In aansluiting op het eerder geanalyseerde beleidsnetwerkconcept, is het 

feit dat men met meerdere actoren in een netwerk aanwezig is, reden tot het zoeken naar gezamenlijke 

oplossingen. Binnen die zoektocht zijn er partijen die mogelijk een leidende functie hebben, anderen 

bieden ondersteuning door gebiedskennis en een derde is geldschieter om de doelen te verwezenlijken. 

 

Rolverdeling wordt op de volgende manier in dit onderzoek gebruikt. 

 

Een rol in een beleidsnetwerk is het best te duiden als ‘het geheel van bijdragen die een actor levert aan het 

besluitvormingsproces’ (Teisman, 1995, 53). Bestuderen van dit rollenpatroon geeft, aldus Teisman, een 

beperkt inzicht in het verloop van beleidsprocessen. Daarvoor zal een onderzoeker zijn focus moeten 

richten op die processen. Waar echter wel inzicht in wordt verkregen is de opbouw van het netwerk. 

Dat gegeven is voor dit onderzoek voldoende om gebruik te maken van deze definitie. Daarbij wordt 

aangetekend dat aanvullend hierop een rol ook gezien wordt als door een betrokken partijen bewust 

toegeëigende handelingen (hierover meer in paragraaf 4.5) om bepaalde doelen te kunnen realiseren. 

 

Rol:geheel van bijdragen aan het besluitvormingsproces om bepaalde doelen te kunnen realiseren 

 

Vervolgens wordt vanuit dit geheel van bijdragen de stap gemaakt naar rolverdeling. De verdeling is 

niets meer dan de praktische schikking van de verschillende rollen van beleidsnetwerkdeelnemers.  

 

In dit onderzoek dan ook als rolverdeling opgevat: 

 



Effecten van rolverdeling bij uitvoeren van waterprojecten 

52 

Rolverdeling: verdeling van bijdragen aan het besluitvormingsproces om bepaalde doelen te kunnen realiseren door 

meerdere partijen in een netwerk 

4.3 Taken 

Een tweede belangrijk concept dat in dit verband uitgelegd wordt is de ‘taak’ van een netwerkactor. 

Taken worden kort en krachtig als volgt onderscheiden: taken zijn vooraf vastgestelde handelingen die door 

een netwerkdeelnemer uitgevoerd zullen worden.  

 

Taak: vooraf vastgestelde handelingen die door een netwerkdeelnemer uitgevoerd zullen worden. 

4.4 Rollen en taken concreet 

De meest voor de hand liggende en ook bruikbare optie om verschillende rollen en taken te 

achterhalen is het bestuderen van de beleidsnetwerken. Dit zal inzicht geven in de taken en rollen die 

actoren hebben. Het ligt aan de focus van de onderzoeker welke rollen en taken onderscheiden 

worden. In dit onderzoek worden de volgende rollen en taken onderscheiden.  

4.4.1 Rollen 

Mogelijke rollen in netwerken worden hier uitgewerkt. Op het gebied van de beleidswetenschap zijn er 

diverse opvattingen over de verdeling van rollen binnen beleidsnetwerken.  

 

Het hier gehanteerde onderscheid is afkomstig van Hoogerwerf (2008, 310). Hij gaat in op de rollen 

die een netwerkmanager kan vervullen. Daarbij onderscheidt hij de volgende rollen:  

 

 Makelaar: partijen met complementaire doelen en middelen samenbrengen 

 Bemiddelaar: bemiddelen in conflicten 

 Facilitator: middelen beschikbaar stellen die samenwerking bevorderen 

 Entrepeneur: zelf initiatieven nemen tot gezamenlijke actie 

 

Een of meerdere van deze rollen zijn, aldus Hoogerwerf, terug te vinden bij de netwerkmanager. De 

mogelijkheid daarbij is dat verschillende rollen op verschillende tijdstippen zich voordoen, of dat een 

overheid meerdere rollen op hetzelfde moment vervult. Een vraag die naar boven komt is in hoeverre 

deze rollen toegepast kunnen worden binnen netwerken. Op het eerste gezicht lijkt het alsof deze 

rollen enkel voor de manager, zeg de leidende partij, binnen het netwerk zijn vast te stellen. In dat 

licht is het goed om vast te stellen dat invulling van deze rollen ook kan gebeuren door meerdere 

partijen binnen een netwerk. Kicken et. al. (1997) noemen nadrukkelijk de netwerkmanagers. Hierbij 

hoeft er geen sprake te zijn van een ‘officiële manager’, maar het feit dat er door netwerkpartners 

gehandeld wordt binnen een netwerk maakt van hen in de opinie van Kicken (1997) managers. 

 

Lees: het maakt niet uit wat de hiërarchie is in een netwerk. Alle partijen zijn managers in het netwerk. 

Dit uitgangspunt wordt ook gebruikt bij het vaststellen van de verschillende taken. 
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4.4.2 Taken 

Het onderscheid naar verschillende taken van netwerkpartners dat gebruikt wordt in het onderzoek 

komt van Agranoff en McGuire (Agranoff and McGuire 1999, 2001, 2003a; McGuire 2002). Zij 

onderscheiden de volgende taken: 

 

 activeren / deactiveren van netwerksleden;  

 zorgen voor omstandigheden die coproductie van het netwerk bevorderen;  

 bepalen wat er door een bepaald netwerk ‘geproduceerd’ wordt;  

 en tot slot het in gang zetten van de juiste processen en aanwenden van de juiste 

hulpbronnen voor een bepaald doel.  

 

Agranoff en McGuire geven een invulling aan het concept taak, dat gericht is op de activiteiten die van 

een netwerkmanager worden verwacht. Dat is wat in dit onderzoek leidt tot de volgende analyse. 

4.5 Relatie rol en taak 

Onderstaande figuur geeft aan welke rol het beste past bij een bepaalde taak van een 

netwerkdeelnemer. Een ++ is een taak die uitstekend bij de rol past, een - -  is het tegenovergestelde, 

totaal geen match. 

 

Taak 

 

 

 

Rol 

Activeren/deactiveren 

van netwerksleden 

Zorgen voor 

omstandigheden die 

coproductie 

bevorderen 

Bepalen wat er 

geproduceerd wordt 

In gang zetten van 

juiste processen en 

aanwenden juiste 

hulpbronnen voor 

doel 

Makelaar ++ +- -- + 
Bemiddelaar + + -- - 
Facilitator - ++ -- +- 
Entrepeneur -- +- ++ + 

Tabel 4-1: rollen en taken gekoppeld 

 

De invulling van deze tabel is te allen tijde subjectief en voor verbetering vatbaar. In het kader van dit 

onderzoek zullen de verschillende waarden wel gebruikt worden. 

4.6 Praktijk 

4.6.1 Praktische vertaalslag 

Hoe nu praktisch de rolverdeling zoals deze eerder gedefinieerd is, met de specifieke kenmerken van 

die rolverdeling te vertalen in duidelijke vragen. 
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De definitie van rolverdeling is de volgende: 

 

Rolverdeling: verdeling van bijdragen aan het besluitvormingsproces om bepaalde doelen te kunnen realiseren door 

meerdere partijen in een netwerk 

 

De volgende rollen worden onderscheiden: 

 

 Makelaar: partijen met complementaire doelen en middelen samenbrengen 

 Bemiddelaar: bemiddelen in conflicten 

 Facilitator: middelen beschikbaar stellen die samenwerking bevorderen 

 Entrepeneur: zelf initiatieven nemen tot gezamenlijke actie 

 

De taken die onderscheiden zijn, zijn de volgende: 

 

 activeren / deactiveren van netwerksleden;  

 zorgen voor omstandigheden die coproductie van het netwerk bevorderen;  

 bepalen wat er door een bepaald netwerk ‘geproduceerd’ wordt;  

 en tot slot het in gang zetten van de juiste processen en aanwenden van de juiste 

hulpbronnen voor een bepaald doel.  

 

De volgende vragen worden gesteld aan de betrokken managers: 

 

Vraag 3. Wat is (was) de rol van de provincie bij de samenwerking? 

 

Het bij elkaar brengen van de betrokkenen 

Zeer mee eens  1 2 3 4 5 zeer mee oneens 

 

Het leiden van de betrokkenen 

Zeer mee eens  1 2 3 4 5 zeer mee oneens 

 

 

Vraag 4. Wat is (was) de inzet van de provincie bij de samenwerking? 

 

Het realiseren van eigen doelen 

Zeer mee eens  1 2 3 4 5 zeer mee oneens 

 

Het faciliteren van een proces 

Zeer mee eens  1 2 3 4 5 zeer mee oneens 

 

In de bovenstaande vragen komen de volgende aspecten van rolverdeling naar voren: 
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Het bij elkaar brengen van betrokkenen: de rol van de Provincie is hier duidelijk de makelaarsrol. 

 

Leiden van betrokkenen: hierbij past de entrepeneursrol, waar de netwerkmanager de leiding 

neemt en ander partijen aanzet tot acties 

 

Realiseren van eigen doelen: deze inzet is moeilijk te duiden als een bepaalde rol.  

 

Faciliteren van een proces: de rol van de Provincie is hier facilitator. 

 

Ook is in een vraaggesprek met de managers nagegaan welke rol de Provincie heeft (of heeft gehad) in 

het netwerk. Daarbij is ook de taak van de Provincie aan de orde geweest. In onderstaande resultaten 

is aangegeven welke taak de Provincie heeft in het betreffende waterproject. 

 

Tot slot is de managers nog een vraag gesteld over de partijen waarmee samengewerkt is in dit 

netwerk. Hoewel deze partijen niet nadrukkelijk naar voren komen in dit onderzoek is het nuttig om 

te zien met wie er samenwerking geweest is. 

 

Vraag 6. Met welke partijen werkt(e) de provincie Overijssel samen bij het uitvoeren van dit 

waterproject? 

 

Rijk  Zeer vaak Vaak  Regelmatig  Soms Nooit 

 

Provincies Zeer vaak Vaak  Regelmatig  Soms Nooit 

 

Waterschappen Zeer vaak Vaak  Regelmatig  Soms Nooit 

 

Gemeenten Zeer vaak Vaak  Regelmatig  Soms Nooit 

 

Burgerfora Zeer vaak Vaak  Regelmatig  Soms Nooit 

 

Natuurorg. Zeer vaak Vaak  Regelmatig  Soms Nooit 

 

Landbouw Zeer vaak Vaak  Regelmatig  Soms Nooit 

 

Recreatiesector Zeer vaak Vaak  Regelmatig  Soms Nooit 

 

Buitenland Zeer vaak Vaak  Regelmatig  Soms Nooit 

 

Anders, namelijk: 

 ----------------- Zeer vaak Vaak  Regelmatig  Soms Nooit 



Effecten van rolverdeling bij uitvoeren van waterprojecten 

56 

4.6.2 Dijkverlegging Westenholte 

Dit waterproject wordt gekenmerkt door de volgende rol van de Provincie Overijssel. De Provincie 

heeft in dit netwerk nadrukkelijk de rol van het leiden en bij elkaar brengen van de betrokken 

netwerkpartners, de makelaarsrol. 

 

De rol van de Provincie in het beleidsnetwerk was er daarnaast één van het faciliteren van het proces, 

daarmee invulling gevend aan de facilitatorsrol. Daarnaast is de rol van de Provincie ook geweest het 

realiseren van eigen doelen, in mindere mate dan het faciliteren van proces, maar toch aanzienlijk. 

 

Taak van de provincie was als volgt: 

 “Er is actief gestuurd. Door middel van: 

- gemeenschappelijke werksessies 

- 1 op 1 gesprekken, gesprekken in kleiner verband. 

- Maximaal proberen inbreng van partijen een plek te geven in projectontwerp” 

 

Taak van de Provincie is dan ook vooral geweest het zorgen voor omstandigheden die coproductie 

van het netwerk bevorderen, zo blijkt uit bovenstaande acties.  

4.6.3 Kaderrichtlijn Water 

Dit waterproject wordt gekenmerkt door de veelvoudigheid van rollen die door de Provincie worden 

ingenomen. Bijna alle rollen scoren erg hoog. De Provincie heeft in dit netwerk nadrukkelijk de taak 

de betrokken partijen bij elkaar te brengen, de makelaarsrol. Ook is de rol van de Provincie, zij het wat 

minder nadrukkelijk, het leiden van de betrokken netwerkpartners, de entrepeneursrol. Voor dit 

waterproject is de rol van de Provincie ook duidelijk geweest het realiseren van eigen doelen en daarbij 

ook het faciliteren van een proces, de facilitatorsrol. 

 

Taak die de Provincie heeft binnen dit netwerk is voornamelijk de volgende: “…het vaststellen van doelen 

gericht op de ecologische- en chemische kwaliteit van water”.  

Taak die daarop vanuit dit onderzoek meest aansluit is bepalen wat er door een bepaald netwerk 

‘geproduceerd’ wordt. 

4.6.4 Keizers- en Stobbenwaarden 

Dit waterproject wordt gekenmerkt door de volgende rol van de provincie Overijssel. De provincie 

heeft in dit netwerk een vergelijkbare rol gehad als in het Kaderrichtlijn Water project. Nadrukkelijk 

het bij elkaar brengen van de betrokkenen, daarnaast, zij het in minder mate, het leiden van de 

betrokken netwerkpartners. 

 

Daarbij is de inzet van de provincie het duidelijkst het faciliteren van een proces geweest. Realiseren 

van eigen doelen is ook inzet geweest, zei het minder sterk. 
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Rollen vanuit het onderzoek die hierbij horen zijn de makelaarsrol, alsook de facilitatorsrol. In 

mindere mate is de rol de entrepeneursrol geweest, al is deze in een bepaalde mate wel vervuld. 

 

De netwerkmanager schetst de volgende taakinvulling “..het initiatiefnemerschap van het project was mede 

gericht op het realiseren van andere provinciale doelen. Verder zorgt provincie ook dat gemeente-doelen worden 

gerealiseerd (draagvlak en dergelijke). één lijn, met dien verstande dat gemeente meer inzoomt op detail…” 

Deze taak is aan te merken als het in gang zetten van de juiste processen en aanwenden van de juiste 

hulpbronnen voor een bepaald doel 

4.7 Conclusie 

Doel van dit  en het vorige hoofdstuk is om antwoord te geven op de volgende vraag: 

 

Welke samenwerkingsvormen zijn er te onderscheiden en welke rolverdeling is daarbinnen te 

onderscheiden, ook voor wat betreft de rol(len) van de provincie? 

 

De hoofdstukken kenmerken zich door enerzijds een theoretische verhandeling van de verschillende 

concepten beleidsnetwerk en rolverdeling. Dit is noodzakelijk omdat deze een complexe materie 

vormen. Anderzijds is er de empirische toepassing aan de hand van de waterprojecten uit hoofdstuk 2.  

 

Eerst is er een onderscheid aangebracht tussen de invulling van een bepaalde rol en het uitvoeren van 

een taak. Verschil tussen deze twee is in essentie dat een taak een vooraf vastgestelde en dus 

verwachte handeling betreft. Een rol en een rolverdeling zijn de invulling van die taak, waarbij in het 

ideale geval deze op elkaar aansluiten. 

Voor een gedetailleerde weergave van de verschillende rollen en taken van de provincie Overijssel is in 

paragraaf 4.5 een theoretische uitwerking en in paragraaf 4.6 een praktische uitwerking gegeven. Voor 

de verschillende projecten is nagegaan wat respectievelijk de invulling van de rol alsook de taak van 

Provincie Overijssel was. 

 

In een overzicht levert dat het volgende beeld op10: 

 

Project 

 

Dijkverlegging 

Westenholte 

Kaderrichtlijn Water Keizers- en 

Stobbenwaarden 

Rol Makelaar/facilitator Makelaar/facilitator Makelaar/facilitator 

Taak Omstandigheden die 

coproductie bevorderen 

Bepalen wat door een 

netwerk geproduceerd 

wordt 

In gang zetten juiste 

processen en aanwenden 

hulpbronnen voor een 

doel 

Tabel 4-2: rollen en taken van Provincie Overijssel 

                                                        
10  Alleen de rollen worden meegenomen die het meest door de Provincie worden ingevuld (waarde=zeer mee 

eens) 
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5 Rolverdeling en problemen 

5.1 Inleiding 

Een van de centrale vragen die beantwoordt dient te worden is in hoeverre rolverdeling binnen 

waterprojecten tot problemen kunnen leiden. Zoals in hoofdstuk 1 al duidelijk is geworden, is het 

rolverdelingconcept dat gebruikt wordt niet ‘standaard’ in de theorieën. Evenzo is het ook niet direct 

te achterhalen wat problemen zijn die bij rolverdeling kunnen spelen. Een eerste stap om in het kader 

van dit onderzoek die relatie te leggen wordt in paragraaf 5.2 gezet, door problemen die zich in het 

algemeen voor kunnen doen bij samenwerking, te benoemen. Vervolgens wordt de relatie met het 

vorige hoofdstuk gelegd, namelijk de verhouding tussen rol en taak van de netwerkdeelnemer. Dit zal 

in paragraaf 5.3 gedaan worden. Tot slot zal ook hier weer (paragraaf 5.4) de vertaalslag naar de 

praktijk gemaakt worden in hoeverre deze problemen zich manifesteren binnen waterprojecten van de 

Provincie Overijssel.  

5.2 Nadelen en dilemma’s bij samenwerking 

5.2.1 Nadelen 

Beleidsvorming  en beleidsuitvoering in samenwerking met andere partijen biedt voordelen (Pröpper, 

2000) in vergelijking met het alleen uitvoeren van deze taken, los van het feit of dit mogelijk is. Deze 

voordelen zijn eerder in dit onderzoek al geanalyseerd. Pröpper (2000, 109) heeft na analyse van een 

breed scala aan auteurs deze voordelen op een rij gezet. Tegelijkertijd heeft hij daarbij de mogelijke 

negatieve tegenhangers van die voordelen opgesomd. De tabel die al eerder is aangehaald (in paragraaf 

3.3) wordt hier weer afgebeeld, waarbij nu de focus ligt op de nadelen die kenmerkend zijn voor 

samenwerking. 

 

Issues Mogelijke nadelen 

Slagvaardigheid 

Verlies aan snelheid van handelen / 

vergroten van afhankelijkheid / 'iedereen 

wacht op iedereen' 

 Verlies aan leren via 'individueel pionieren' 

 
Verbeteringen afhankelijk van de zwakste 

schakel 

 Verlies aan systeemintegratie 

Identiteit Verlies aan autonomie 
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Verantwoordelijkheid 
Verantwoordelijkheid voor eigen handelen 

afschuiven op andere organisaties 

Conflicten 
Nadelen van conflicten, die in iedere 

samenwerking ontstaan 

 

Nadelen van het onderdrukken van 

conflicten ten behoeve van harmonie 

('groepsdenken') 

Efficiëntie 
Communicatie-, coördinatie- en 

transactiekosten 

figuur 5-1: nadelen van interorganisationele samenwerking t.o.v. autonoom handelen  

 

Meer nadelen worden onderscheiden door Breeman en Termeer (2007). In een analyse van problemen 

in voedselketens behandelen zij ook beleidsnetwerken. Daarbij wordt aangegeven dat de problemen 

die in beleidsnetwerken voorkomen, ook zichtbaar zijn in de keten en vice versa. De volgende 

problemen komen daarin naar voren: 

 

Organisatieblindheid: hoe langer een organisatie (netwerk) bestaat, des te meer raken onderlinge relaties 

in elkaar verweven. Dit resulteert in zelfgerichtheid en groepsdenken. Denken vindt steeds meer plaats 

binnen dezelfde kaders. 

 

Selectieve activering: Scharpf (1978) benoemt dit verschijnsel als volgt (…)a correct identification of 

essential participants, as well as the lack of opposition from those who posses the required resources, 

is crucial for inter-organizational policy making’ (…). Voor een beleidsnetwerk is het dus van het 

grootste belang de juiste actoren te ‘activeren’ binnen het netwerk, om zo ook het vorige probleem 

beter het hoofd te kunnen bieden. Scharpf stelt dat een gebrek aan oppositie van directe invloed is op 

het beleid dat het netwerk voortbrengt. 

 

Uitsluiting: een automatisch gevolg van selectieve activering is het uitsluiten van actoren. Dit is het 

bewust uitsluiten van een of meerdere actoren die met het beleidsdoel niet in kunnen stemmen of een 

ander belang hebben. Een praktijkvoorbeeld geven Breeman en Termeer (2007, 7) met betrekking tot 

de voedselketen. Waar in de naoorlogse tijd de nadruk binnen die keten lag op de voedselvoorziening 

(het voldoende aanwezig zijn) is die nadruk nu komen te liggen op de voedselveiligheid. Partijen die 

voornamelijk voor het eerste opkwamen zijn geen partner meer in het netwerk, of de rol die er voor 

hen is, is er een in de marge. Het gevaar dat hierdoor dreigt is dat bepaalde belangrijke opvattingen 

niet meegenomen worden in het beleidsproces. 
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Blokkeren van innovatie: dit gevaar wordt door Breeman en Termeer met name geconstateerd voor 

ketensamenwerkingen. Daarbij is er sprake van een gesloten systeem, waardoor innovatie van buitenaf 

bemoeilijkt wordt. Dit gevaar is voor beleidsnetwerken ook aanwezig en zit al impliciet in de factor 

organisatieblindheid. 

 

Kickert, Klein en Koppenjan (1997) zien in het samenwerken tussen verschillende partijen ook een 

probleem de kop opsteken. Het free-rider probleem, waarbij partijen zich terugtrekken uit de onderlinge 

samenwerking, maar niet uit het netwerk stappen. Men profiteert op die manier toch van de 

verschillende voordelen die het netwerk biedt. Dit kan een tweede probleem in de hand werken, dat 

door Hardin en Baden (1977) geïllustreerd is in ‘Tragedy of the Commons’11. Handelen van 

individuen kan wanneer eigen nut wordt nagestreefd, resulteren in een daling van het totale nut van de 

samenwerking. Binnen beleidsnetwerken is dit zichtbaar wanneer individuele partijen teveel gaan voor 

het eigen nut, daarbij het nut van anderen uit het oog verliezend. Wanneer iedereen gaat voor eigen, 

aan elkaar tegengesteld nut, zal dat resulteren in een uitkomst die voor alle partijen minder nut 

oplevert. Of er is zelfs helemaal geen uitkomst. 

5.2.2 Dilemma’s 

Beleidsprojecten, uitgevoerd door netwerken, worden in de meeste gevallen gekenmerkt door een 

aantal dilemma’s. Deze zijn niet allen uniek voor een netwerk. Ook projecten die uitgevoerd worden 

door een autonome actor, kunnen confrontaties opleveren. Bressers, Hanegraaf en Lulofs (2008) 

hebben in een workshop deze dilemma’s voorgelegd aan diverse betrokken partijen bij projecten12. 

Deze partijen zijn projectleiders, bestuurders en ambtelijke opdrachtgevers. Nou gaat het niet zozeer 

om wat er in die workshop naar voren is gekomen, de dilemma’s die erin genoemd worden zijn van 

meer belang. Dat zijn de volgende dilemma’s die in relatie staan tot samenwerken (extern): 

 

 Schakelen op basis van schets op hoofdlijnen vs. met uitgewerkt plan13 

 Snelle start van de uitvoering van het complexe project met onzekerheden en open einden vs. 

wachten tot het project uitonderhandeld en goed geregeld is 

 Afspraken zo informeel en flexibel mogelijk of zo formeel en zeker mogelijk 

 Afstemmen in één op één relaties vs. in een gezamenlijk netwerk 

 Regie in eigen handen of regie in een projectkoepel of gespreide regie 

 Streven naar ‘win-win’ oplossingen bevordert medewerking maar kan ook leiden tot hoge 

verwachtingen, besluitvormingskosten en inflexibiliteit bij nieuwe omstandigheden 

 “Gezamenlijk de weg vinden” met flexibele doelen en veel ruilmogelijkheden vs. vasthoudend 

staan voor de waterdoelen 

                                                        
11 Voor een duidelijke praktische uitleg van dit probleem: http://nl.wikipedia.org/wiki/Tragedie_van_de_meent 

12 Voor meer informatie over dit project: http://www.levenmetwater.nl/projecten/bestuurlijk/bestuurlijk-

schakelen-in-waterbeheer/ 
13 Schakelen: bestuurlijk schakelen is het zoeken binnen een complexe omgeving met meerdere actoren naar een 

passende uitvoering van het beleidsproces. 
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 Balans tussen meedoen in het overleg aan “om er samen uit te komen” en verdedigbaarheid 

compromissen in eigen organisatie 

 

Sommige van deze dilemma’s houden verband met de eerder benoemde rolverdeling in een 

beleidsnetwerk. Dat zijn de volgende dilemma’s: 

 

1. Afspraken zo informeel en flexibel mogelijk of zo formeel en zeker mogelijk: 

Hierbij is er sprake van problemen door rolverdeling doordat de partijen in het beleidsnetwerk komen 

tot bepaalde afspraken. Dit is vooral het geval bij afspraken tussen partners in een netwerk, die 

gekenmerkt worden door positievaststelling in een netwerk. De verdeling van de rollen in het netwerk 

maken de ene partij afhankelijk van de andere of zorgen voor een hiërarchie. Dit dilemma geeft hierbij 

de kanttekening dat hardheid van afspraken een factor is die van invloed is. 

 

2. Afstemmen in één op één relaties vs. in een gezamenlijk netwerk: 

Dit dilemma laat zien dat afstemming tussen partijen in sommige gevallen buiten het gezamenlijke 

netwerk omgaat. Redenen hiervoor kunnen zijn: voorkomen van spraakverwarring door direct overleg 

te voeren, afbreukrisico’s binnen projecten de kop indrukken, snelheid in het overleg houden. Vanuit 

bestuurlijk oogpunt betekent dit echter wel dat de rolverdeling zoals afgesproken losgelaten wordt. 

Hierdoor kunnen problemen in het netwerk ontstaan. Hier geldt dus dat vertrouwen op afspraken een 

belangrijke factor is. 

 

3. Regie in eigen handen of regie in een projectkoepel of gespreide regie: 

Dit dilemma stelt een partij voor de keuze de regie te nemen over een project, deze uit te besteden of 

te delen. Het resultaat hiervan is een bepaalde rolverdeling, waarbij fricties kunnen ontstaan indien 

partijen niet de regie krijgen waar ze deze op basis van bepaalde argumenten wel willen hebben. Of de 

regie hebben, waar ze deze juist niet willen. Bepalende factor is dus de voering van de regie in een 

beleidsnetwerk. 

 

Wat uit bovenstaande problemen naar voren komt is het gegeven dat er door een partij, in dit geval de 

netwerkmanager, handelingen verricht worden. Deze handelingen kunnen beschouwd worden als 

onderdeel van de rol van een netwerkmanager. In paragraaf 4.2.2 is aangegeven wat er onder de rol 

van een netwerkmanager verstaan wordt. 

 

Rol:geheel van bijdragen aan het besluitvormingsproces 

 

In de volgende paragraaf zal nu bekeken worden in hoeverre de invulling van de rol en de inhoud van 

de taak met elkaar strijdig kunnen zijn. 

5.3 Verhouding rol – taak als verklaring 

Wanneer in dit onderzoek gezocht wordt naar verklaringen hoe de invulling van een rol kan leiden tot 

spanningen, dan is het vaststellen van dilemma’s die bij samenwerking zich kunnen voordoen niet 
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voldoende. Hieruit is niet direct af te leiden waardoor rolverdeling tot spanningen kan leiden. Wel is te 

zien dat er handelingen verricht worden door actoren die leiden tot spanningen. Een directe verklaring 

ligt mogelijk verklaard in het feit dat de invulling van de rol door een netwerkactor niet strookt met de 

taak die deze actor heeft. Wanneer deze vooronderstelling gehanteerd wordt kan eenvoudig nagegaan 

worden of de rol van actoren overeenkomt met de taak die deze heeft. 

 

5.4 Praktijk 

5.4.1 Praktische vertaalslag 

Bovenstaande problemen door rolverdeling die kunnen optreden bij samenwerken in 

beleidsnetwerken, zijn vertaald naar vragen aan de netwerkmanagers. Daarbij zijn een aantal expliciete 

keuzen van belang om te begrijpen hoe tot onderstaande vragen is overgegaan. 

 

Allereerst: is er voor gekozen om binnen het onderzoek vragen te stellen die een praktische insteek 

hebben. 

Daarnaast zijn bovengenoemde problemen vertaald naar een aantal spanningen die zich kunnen 

voordoen bij het samenwerken. De volgende algemene indeling kan onderscheiden worden: 

1. Financiële spanning 

2. Juridische spanning 

3. Omgangsvormen spanning 

4. Alleen oog voor eigen doelen 

 

Dit is een nogal versimpelde weergave van de vele mogelijke problemen. Om de volgende redenen is 

deze weergave ervan te rechtvaardigen. Allereerst maakt dit het aanwezig zijn van spanningen 

duidelijker meetbaar. Voor netwerkmanagers zijn dit duidelijk te constateren spanningen. Daarbij is 

wel in een vraaggesprek nagegaan of de spanningen voortkomen uit de invulling van de rol van de 

Provincie. 

Indirect is deze indeling afgeleid uit de diverse problemen die zich kunnen voordoen bij samenwerken. 

 

Een en ander heeft geleid tot onderstaande vraag die aan de netwerkmanagers is gesteld: 

 

Vraag 7. Kunt u aangeven of en zo ja, hoe vaak onderstaande spanningen zich hebben 

voorgedaan? 

 

Financiële spanning, één of meerdere partijen hielden zich niet aan financiële afspraken 

Komt vaak voor Komt regelmatig voor Komt soms voor  Komt nooit voor 

 

Juridische spanning, één of meerdere partijen hielden zich niet aan taken en bevoegdheden of 

misbruikten deze 

Komt vaak voor Komt regelmatig voor Komt soms voor  Komt nooit voor 
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Omgangsvormen spanning, één of meerdere partijen hanteerden niet de taal en omgangsregels die 

binnen het project golden 

Komt vaak voor Komt regelmatig voor Komt soms voor  Komt nooit voor 

 

Partijen hebben alleen oog voor eigen doelen, voorbijgaand aan belangen van anderen 

Komt vaak voor Komt regelmatig voor Komt soms voor  Komt nooit voor 

 

Andere spanning, namelijk: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Komt vaak voor Komt regelmatig voor Komt soms voor  Komt nooit voor 

 

Onderstaande resultaten zijn verkregen. Allereerst is de invulling van de rol van de Provincie 

Overijssel gelegd naast de taak die de Provincie heeft in het project. Daarnaast is de in paragraaf 4.5 

vastgestelde score geplaatst. 

 

Vervolgens is bekeken of er spanningen zijn die opgetreden zijn. Deze spanningen zijn door de 

netwerkmanagers in algemene zin geduid. Welke praktische situaties achter deze spanningen zitten is 

niet onderzocht. In hoeverre er een verband tussen die twee constateringen te veronderstellen is, 

wordt in de conclusie nagegaan. 

5.4.2 Dijkverlegging Westenholte 

Rol Provincie Taak Provincie Score 

Makelaar 

 

Facilitator 

Omstandigheden die coproductie 

bevorderen 
+- 

 

++ 

 

In het beleidsnetwerk is één spanning opgetreden, zo is aangegeven door de betrokken 

netwerkmanager. Het is regelmatig voorgekomen dat partijen alleen oog hebben voor eigen doelen, 

voorbijgaand aan het belang van anderen. Voor het overige geldt, volgens de netwerkmanager: 

 

“Door te kiezen voor een interactief proces met maximale openheid vanuit de projectorganisatie, waarbij er ook 

daadwerkelijk ruimte was voor inbreng van partijen en door aandacht te hebben voor een ieders belang zijn er geen 

spanningen ontstaan, die het samen werken aan de klus onmogelijk maakte. Er is een sfeer van vertrouwen ontstaan, 

waarin spanningen konden worden opgelost.” 
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5.4.3 Kaderrichtlijn Water 

Rol Provincie Taak Provincie Score 

Makelaar 

 

Facilitator 

Bepalen wat door een netwerk 

geproduceerd wordt 
-- 

 

-- 
 

Binnen het project Kaderrichtlijn Water is er geen sprake geweest van financiële spanningen. De 

overige drie spanningen, juridisch/omgangsvormen/oog voor eigen doelen, zijn soms opgetreden in 

dit project. 

5.4.4 Keizers- en Stobbenwaarden 

Rol Provincie Taak Provincie Score 

Makelaar 

 

Facilitator 

In gang zetten juiste processen en 

aanwenden hulpbronnen voor een 

doel 

+ 

 

+- 
 

De vier spanningen uit de vraag zijn allen opgetreden tijdens de samenwerking bij deze watertaak van 

de provincie Overijssel. Daarvan zijn de financiële spanning, de juridische spanning en de 

omgangsvormenspanning soms voorgekomen. Het voorbijgaan aan belangen van een andere partij, 

door slechts oog te hebben voor eigen doelen, is regelmatig voorgekomen. 

5.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk is een analyse gemaakt, om antwoord te kunnen geven op de volgende 

onderzoeksvraag: 

 

In welke mate en door welke factoren kan de rolverdeling bij waterprojecten tot spanningsvelden leiden en in hoeverre 

vinden we deze terug bij de provincie Overijssel? 

 

De factoren die vanuit de rol van de provincie Overijssel tot spanningsvelden kunnen leiden zijn in dit 

hoofdstuk onderzocht. Daaruit zijn een aantal algemene, te meten, spanningen afgeleid. Deze zijn in 

het kort de volgende spanningen: 

 

 Financiële spanning, één of meerdere partijen hielden zich niet aan financiële afspraken 

 Juridische spanning, één of meerdere partijen hielden zich niet aan taken en bevoegdheden 

of misbruikten deze 

 Omgangsvormen spanning, één of meerdere partijen hanteerden niet de taal en 

omgangsregels die binnen het project golden 

 Partijen hebben alleen oog voor eigen doelen, voorbijgaand aan belangen van anderen 
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De mate waarin spanningen concreet zijn opgetreden is zichtbaar geworden in de vorige paragraaf. 

Concluderend is vast te stellen dat bij de dijkverlegging Westenholte de spanning van het alleen oog 

hebben voor eigen doelen is opgetreden. Binnen het Kaderrichtlijn Water project zijn behalve de 

financiële spanningen, alle spanningen soms voorgekomen. Binnen het project Keizers- en 

Stobbenwaarden tenslotte, zijn de vier spanningen allen opgetreden. De spanning dat partijen alleen 

oog hebben voor eigen doelen, is daarbij het meest voorgekomen. De overige spanningen (financieel, 

juridisch en omgangsvormen) zijn soms opgetreden. 

 

Als mogelijke directe verklaring voor deze spanningen is in het vorige hoofdstuk de aanzet gegeven en 

in dit hoofdstuk onderzocht in hoeverre rolinvulling en taak met elkaar in overeenstemming zijn, 

Hierbij is de veronderstelling dat daar waar deze in overeenstemming zijn met elkaar, geen spanningen 

optreden als gevolg van rolverdeling. 

 

Uit de resultaten uit de vorige paragraaf blijkt dit verband niet. Het project Keizers- en 

Stobbenwaarden valt hierbij duidelijk uit de toon. Waar in het project Westenholte rol en taak goed op 

elkaar zijn afgestemd treden nauwelijks spanningen op (1). Ook het project Kaderrichtlijn laat zien dat 

het niet matchen van rol en taak leidt tot spanningen (3). Keizers- en Stobbenwaarden echter, kent een 

redelijk tot goede overeenstemming tussen rol en taak, maar hierbij treden de meeste spanningen op 

(4).  

Hiervoor zijn meerdere opties mogelijk. Enerzijds kunnen de waarden die toegekend zijn aan de 

diverse combinaties rol-taak niet kloppen, anderzijds is het mogelijk dat de netwerkmanager hier 

foutieve informatie heeft verstrekt. Op dit moment is niet te achterhalen wat daarvan de reden is. 
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6 Effectiviteit van beleid 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal onderzocht worden wat de invloed is van de eerder gevonden problemen op de 

effectiviteit van de waterprojecten. In paragraaf 6.2 zal daarom eerst ingegaan worden op effectiviteit. 

Wanneer duidelijk is wat er onder effectiviteit verstaan wordt, kan in paragraaf 6.3 aangetoond worden 

of en hoe effectiviteit binnen de behandelde cases gemeten kan worden. Duidelijk zal worden dat 

effectiviteit in deze cases slechts gemeten kan worden middels het analyseren van processen. Dit staat 

centraal in het eerste deel van paragraaf 6.5. Paragraaf 6.4. en paragraaf 6.5 zullen tenslotte een 

afspiegeling geven van datgene dat binnen de Overijsselse waterprojecten aan invloed op effectiviteit 

gevonden wordt. 

 

De volgende vragen zullen in dit hoofdstuk van een antwoord worden voorzien: 

 

 Wat is beleidseffectiviteit of effectiviteit van beleid? 

 Hoe kan beleidseffectiviteit gemeten worden? 

 Wat is de invloed van rolverdeling op de effectiviteit binnen de waterprojecten? 

 

Hiermee wordt een antwoord gegeven op de volgende deelvraag: 

 

 Welke invloed hebben zulke spanningen op de effectiviteit van het in het netwerk gevoerde beleid? 

 

6.2 Beleidseffectiviteit 

Wat is effectiviteit van beleid? Effectiviteit is een aanduiding in hoeverre het beleid bijdraagt aan het 

bereiken van een doel. Effectiviteit dient niet verward te worden met efficiëntie. Beleidsefficiëntie 

betreft de doelmatigheid van beleid, dat wil zeggen of beleid met een minimum aan middelen bijdraagt 

aan het doel. 

In figuur 6-1 worden de relaties tussen beleid, doelmatigheid en doeltreffendheid nog eens naast elkaar 

gezet. 



6 - Effectiviteit van beleid  

67 

 
figuur 6-1: beleid, doelmatigheid en doeltreffendheid14 

 

6.2.1 Bureaucratie versus onderhandelend bestuur 

Algemeen gesteld is er een duidelijk verschil wanneer naar er naar ‘de oude manier’ van 

beleidsuitvoering (government) wordt gekeken ten opzichte van de beleidsnetwerken met een 

onderhandelend bestuur. In de eerste setting is er sprake van bureaucratisch-hiërarchische structuren. 

Daar is eenvoudiger vast te stellen in hoeverre doelen gerealiseerd zijn. Bij een beleidsuitvoering waar 

er sprake is van onderhandelend bestuur is dat om de volgende redenen verschillend. Allereerst is er 

bij onderhandelend bestuur geen sprake van een bureaucratische structuur. Een bureaucratische 

structuur legt veelal duidelijke doelen op aan ondergeschikte partijen, waarbij deze doelen nauwelijks 

onderwerp zijn van overleg. In de tweede plaats betekent deze vorm van bestuur ook, doordat veel 

autonome partijen met elkaar samenwerken, dat er niet altijd sprake is van een duidelijk afgebakende 

‘probleemstelling’. Dit afbakenen vind veelal plaats gedurende de samenwerking tussen de partijen 

(vgl. Hoekema et.al. 1998). Deze constatering is van belang bij het meten van de effectiviteit van de 

projecten verderop in het onderzoek. Voor dit onderzoek betekent dat het volgende: 

1. Binnen dit onderzoek lopen de processen binnen de verschillende netwerken nog. Outcomes 

en effecten en dit koppelen aan de doelstellingen die vooraf gesteld werden, is daardoor niet 

mogelijk. 

2. Doelen komen pas tijdens de samenwerking definitief tot stand. 

                                                        
14 Bron: Regeling Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek Rijksoverheid, Ministerie van Financiën, Den Haag. 

maart 2002. blz. 18 
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6.3 Meten van effectiviteit 

Het meten van effectiviteit van beleid wordt op verschillende manieren gedaan. Zo is een 

mogelijkheid ‘het bepalen in hoeverre bepaalde doelen van de netwerkactoren in het beleidsresultaat 

naar voren komen’ (Teisman, 1992). Op deze manier wordt er een ex post oordeel geveld door de 

onderzoeker. Dit criterium wordt ook wel ‘bevredigend beleid’ genoemd. Hieraan kleeft echter een 

belangrijk nadeel. Er wordt dan een uitspraak gedaan in termen van goed of slecht, of hoge danwel 

lage effectiviteit, maar er wordt geen rekening gehouden met andere belangen, die niet meegenomen 

worden in de metingen. Denk hierbij aan niet gerepresenteerde belangen. De Bruijn, Kickert en 

Koppenjan (1993) werpen de vraag op: wat als netwerken systematisch resultaten produceren die voor 

actoren die niet in het netwerk participeren, schadelijk zijn? Klijn (1996,85) vult het bovenstaande 

criterium aan met het criterium van openheid van proces. Deze ‘blinde vlek’ in de evaluatie is evident 

aan evalueren zelf. Geen wetenschapper kan alomvattend evalueren. 

 

Een andere mogelijkheid is het extrapoleren van beleid en het vervolgens vaststellen van de effecten. 

Een van de bekendere onderzoeken is dat van Moore en Rhodes (1973), waarin het regionale beleid in 

het Verenigd Koninkrijk ten aanzien van werkeloosheid getest wordt. Hierin wordt een fictieve 

situatie zonder beleid geschetst dat vanuit de jaren 50, waarin dergelijk beleid er niet was, 

geëxtrapoleerd wordt naar de te meten periode. Daardoor hebben de auteurs de mogelijkheid om 

beleid te testen op effectiviteit. Hieruit blijkt dat dit beleid een zeer positieve invloed heeft gehad op 

de werkeloosheid in de diverse regio’s. Vergelijken we dit type onderzoek echter met de 

instrumententheorie, dan valt op dat Moore en Rhodes de verandering in werkeloosheid volledig 

toeschrijven aan het gevoerde beleid. Dat is nou juist wat door Bressers en Klok (1991) aangegeven 

wordt als een manco in de manier van redeneren. Er zijn zoveel meer factoren, factoren waarop een 

beleidsuitvoerende instantie geen directe grip heeft, maar waar wel rekening mee gehouden dient te 

worden. 

 

Davidson (2004) geeft een aantal handvatten die gebruikt kunnen worden om op een goede manier 

effecten vast te stellen in een beleidscontext: 

 

 Vraag het aan de belanghebbenden: door aan de betreffende doelgroep te vragen of en zo ja, 

waarom, ze een verandering hebben ondergaan. 

 Stemt de inhoud van het beleid overeen met de effecten die beoogd werden? 

 Treden effecten op zoals verwacht? Dit is mogelijk om te toetsen bij een beleidsprogramma 

waarbij men met een relatief grote zekerheid kan voorspellen wat het effect zal zijn. 

 Timing van het meten: het is belangrijk vast te stellen wanneer best gemeten kan worden. 

Effecten verdwijnen langzaam of snel en deze kennis dient gebruikt te worden bij het meten. 

 Staat de hoeveelheid beleid in verhouding met de gerealiseerde effecten? 

 Vergelijken tussen de ‘policy-on’ en de ‘policy-off’ situatie: dit is een mogelijkheid die 

wellicht niet vaak voor zal komen. Als men redelijkerwijs inzicht heeft in wat er gebeurt zou 
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zijn als men het beleidsprogramma niet uit zou voeren, dan is er dus de mogelijkheid om vast 

te stellen in hoeverre effectief beleid is uitgevoerd. 

 

Bovenstaande handvatten zullen door de praktische inpasbaarheid gebruikt worden om effecten te 

meten binnen dit onderzoek. 

 

Effecten en effectiviteit 

 

Om begrippen zuiver te houden wordt het verband tussen effecten en effectiviteit toegelicht. 

Effectiviteit is de bijdrage van beleid aan het beleidsdoel. Omdat dit in de huidige context moeilijk 

meetbaar blijkt, wordt gekeken naar processen die plaatsvinden bij de samenwerking in een 

beleidsnetwerk. Wanneer daar veranderingen in plaatsvinden wordt dat hier ‘effecten’ genoemd. Niet 

te verwarren met effectiviteit dus. Ook kan in plaats van effecten, gevolgen gelezen worden. 

 

Causaliteit 

 

Het meten van effectiviteit in een beleidscontext richt zich op het aantonen van een causale relatie 

tussen output en effect (De Peuter et. al, 2007). Causaliteit aantonen is een vraagstuk op zich. Shadish, 

Cook en Campbell (2002) definiëren causaliteit op de volgende manier: een causale relatie bestaat als 

een oorzaak het effect vooraf gaat, als de oorzaak gerelateerd is aan het effect en indien geen 

verklaring kan gevonden worden voor het effect anders dan de oorzaak. De Peuter et. al (2007) wijzen 

de derde voorwaarde aan als het moeilijkst aan te tonen. Dit zou namelijk impliceren dat een 

beleidsprogramma volledig afgezonderd kan worden van andere oorzaken. Dit is in de praktijk 

natuurlijk niet mogelijk. Daarom dienen andere wegen bewandelt te worden om toch uitspraken te 

kunnen doen over de effecten van een beleidsprogramma. 

 

6.4 Rolverdeling en effectiviteit 

Beleidsnetwerken bestaande uit meerdere actoren hebben per definitie een rolverdeling. Ook al is 

daarover geen afspraak gemaakt, wat overigens zeer onwaarschijnlijk is, dan nog zal een verdeling van 

taken en bevoegdheden zich ontwikkelen. De rolverdeling is een complex concept, zoveel is in het 

vorige hoofdstuk duidelijk geworden. De vraag is nu welke invloed deze problemen hebben op de 

effectiviteit van het beleidsnetwerk. Effectiviteit van beleid en het meten ervan is hierboven uitvoerig 

aan de orde gekomen. Ook het specifieke probleem dat er is met het meten van effectiviteit van 

beleid. In deze thesis wordt verondersteld, op basis van de totstandkoming van de centrale 

probleemstelling, dat binnen netwerken problemen kunnen ontstaan door de manier waarop de taken 

en verantwoordelijkheden verdeeld zijn. Alvorens het effect van rolverdeling op effectiviteit te 

analyseren wordt hier eerst nog kort verwezen naar het concept rolverdeling zoals dat eerder in dit 

onderzoek is vastgesteld:  
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Rolverdeling: verdeling van bijdragen aan het besluitvormingsproces om bepaalde doelen te kunnen realiseren door 

meerdere partijen in een netwerk 

 

Er is een verband te vinden tussen de effectiviteit van netwerken en de structuur van het netwerk. 

Milward en Provan (1995) hebben dit als volgt weergegeven: 

 

 
figuur 6-2: netwerk en effectiviteit 

 

De figuur 6-2 laat verschillende dingen zien. In de eerste plaats is netwerkstructuur direct van invloed 

op de effectiviteit van het netwerk. In de tweede plaats wordt dit verband beïnvloedt door de context 

van het netwerk. Netwerkstructuur is opgebouwd uit de volgende componenten: 

Centralized integration: hiermee wordt (in overeenstemming met Milward en Provan) het 

volgende bedoeld: de mate waarin de macht en controle van het netwerk geconcentreerd is rondom 

één of meerdere actoren en hoe de verbanden tussen de verschillende actoren zijn. 

Directe, niet gefragmenteerde externe controle: hiermee bedoelen de auteurs dat de 

effectiviteit van een netwerk hoger zal zijn indien er een eenduidige directe controle is door een 

overheid van buitenaf. Hoe minder dit geval is, des te lager zal de effectiviteit van het netwerk zijn. 

De aangegeven relaties worden beïnvloedt door de context van het netwerk waarbij de volgende 

componenten door de Milward en Provan gevonden zijn: 

Systeem stabiliteit: de mate van stabiliteit van de externe omgeving van de netwerk actoren 

en de stabiliteit van het netwerk zijn van invloed op de effectiviteit van het netwerk. Hierbij is het 

logisch verklaarbaar dat hoe stabieler het systeem is, hoe effectiever het netwerk zelf. 

Beschikbaarheid van hulpmiddelen: de veronderstelling is dat als een netwerk operationeel 

is in een omgeving met relatief weinig hulpmiddelen, de effectiviteit laag tot gemiddeld is. Is het 
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netwerk echter operationeel in een ‘rijke’ omgeving, dan zal de effectiviteit tussen laag en hoog 

variëren, afhankelijk van andere factoren. 

 

Een tweede belangrijke aspect dat de modernere benadering van beleidsnetwerken aanroert is het 

onderscheid tussen effectiviteit in beleidsnetwerken en effectiviteit van netwerken (Litjens, 2000, 141). 

Hiermee begeven we ons weer op het gebied van de sociale netwerkanalyse. Deze theorie stelt dat de 

effectiviteit van netwerken een direct verband heeft met de structuur van dat netwerk. Deze 

effectiviteit kan zoals gezegd tweeërlei zijn. Allereerst in een beleidsnetwerk. Hierbij gaat het om de 

vraag wie krijgt wat binnen het netwerk, zoals de verdeling van de macht of wie welke invloed heeft. 

Daarbij wordt een egocentrisch perspectief ingenomen en gekeken vanuit de diverse actoren in het 

netwerk. Hoe meer macht en/of invloed men heeft, hoe hoger de effectiviteit vanuit het perspectief 

van die actor. De tweede manier is effectiviteit van een netwerk, waarbij men ‘oplossing van het 

gemeenschappelijk probleem’ als criterium gebruikt wordt om de effectiviteit te kunnen kwantificeren.  

 

6.5 Praktijk 

6.5.1 Praktische vertaalslag 

De verschillende projecten die binnen deze thesis gebruikt worden kenmerken zich stuk voor stuk 

door de vroege fase waarin ze zich bevinden, de ene vroeger dan de ander, maar vaststaat dat het 

vaststellen van gerealiseerde maatregelen en dit vergelijken met de vooraf vastgestelde doelen niet zal 

gaan. Daarbij dient ook niet uit het oog verloren te worden wat eerder al is aangehaald (Bressers en 

Klok, 1991) dat een ad-hoc manier van beleidseffectiviteit meten tekort schiet. Dit wordt nog eens 

versterkt door het vroege stadium waarin de projecten verkeren. Tot slot is er het probleem van het 

niet altijd duidelijk zijn van het doel van het project (zie paragraaf 6.2). Er dienen dus andere wegen 

bewandelt te worden om effectiviteit van een pril project te kunnen meten. Hiervoor kan behalve het 

meten van de effectiviteit van  

 

Het meten van de effectiviteit van bepaalde processen vormt hier een indicator voor effectiviteit van 

het gehele netwerk. Voor de projecten die gebruikt worden in dit onderzoek is deze manier van 

effectiviteit bepalen nuttiger dan methoden die eerder geschetst zijn waarbij het meten van effectiviteit 

meer rust op het vaststellen van duidelijke operationele doelen en het evalueren ervan. 

 

Het vaststellen wat de doelen zijn van de verschillende projecten is natuurlijk belangrijk, maar 

tegelijkertijd gecompliceerd. Klein en Teisman stellen vast dat er sprake is van effectief beleid wanneer 

in het netwerk resultaten behaald worden die door alle partijen als voordelig opgevat worden, bedoeld 

of niet. (1993,65). Omdat in dit onderzoek niet alle partijen uit de netwerken benaderd zijn, maar 

alleen de netwerkdeelnemer van de provincie Overijssel, is hierin een concessie gedaan. 

 

In hoeverre is het mogelijk om de effectiviteit te meten bij de in dit onderzoek gebruikte projecten? 

En is het mogelijk om aan te geven of de rolverdeling een rol speelt bij die effectiviteit? Daarbij wordt 
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de aantekening gemaakt dat een vastgesteld effect op de effectiviteit ook ontstaat door andere 

oorzaken dan de rolverdeling (ook in paragraaf 6.3 komt dit naar voren). Toch is het binnen dit 

onderzoek mogelijk om vanuit de theoretische concepten aan te geven waar en wanneer de 

rolverdeling binnen netwerken de effectiviteit aantast.  

 

Allereerst is er de veronderstelling dat in bepaalde gevallen de rolverdeling kan leiden en ook leidt tot 

spanningen. Dat is in het vorige hoofdstuk uitgewerkt. Vervolgens is de netwerkmanagers gevraagd in 

hoeverre de verschillende spanningen bepaalde effecten tot gevolg hebben. 

 

Zoals gezegd zullen de handreikingen van Davidson (2004) gebruikt worden om effecten vast te 

stellen in een beleidsnetwerkcontext. Onderstaande vetgedrukte mogelijkheden zijn verwerkt in de 

vraagstelling: 

 

 Vraag het aan de belanghebbenden: door aan de betreffende doelgroep te vragen of 

en zo ja, waarom, ze een verandering hebben ondergaan. 

 Stemt de inhoud van het beleid overeen met de effecten die beoogd werden? 

 Treden effecten op zoals verwacht? Dit is mogelijk om te toetsen bij een 

beleidsprogramma waarbij men met een relatief grote zekerheid kan voorspellen wat 

het effect zal zijn. 

 

Resumerend is aan de hand van het voorgaande gekomen tot de volgende vraag, die aan de 

netwerkmanagers is voorgelegd: 

 

Vraag 8. In hoeverre hebben de door u genoemde spanningen de volgende effecten gehad? 

 

Samenwerking kostte meer tijd dan voorzien 

Ja  Nee 

 

Project kostte meer dan begroot 

Ja  Nee 

 

Deadlines in project uitgesteld 

Ja  Nee 

 

Deadlines in project niet gehaald 

Ja  Nee 

 

Tijdens project zijn nieuwe, voor provincie irrelevante, doelen toegevoegd 

Ja  Nee 

 

Tijdens project zijn voor de provincie belangrijke doelen geschrapt 
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Ja  Nee 

 

Samenwerking is opgeschort 

Ja  Nee 

 

Samenwerking is opgehouden 

Ja  Nee 

 

Onderstaande paragrafen geven weer in hoeverre er effecten zijn waargenomen. In het kader van het 

onderzoek is niet nagegaan wanneer effecten  

6.5.2 Dijkverlegging Westenholte 

Spanningen die waargenomen zijn: het is regelmatig voorgekomen dat partijen alleen oog hebben 

voor eigen doelen, voorbijgaand aan het belang van anderen 

 

Binnen het project zijn geen effecten van deze spanning waargenomen door de netwerkmanager. 

Zoals blijkt uit het vorige hoofdstuk is dit te danken, aldus de netwerkmanager, aan het structureel 

oog hebben voor elkaars belangen en doelen, waardoor vertrouwen kon ontstaan. 

6.5.3 Kaderrichtlijn Water 

Spanningen die waargenomen zijn: juridische spanning, omgangsvormenspanning en alleen oog 

voor eigen doelen daarbij voorbijgaand aan het belang van anderen, zijn soms opgetreden in dit 

project. 

 

Samenwerken in het project heeft meer tijd gekost dan vooraf was voorzien. Dit wil niet zeggen dat 

het project op zichzelf meer tijd heeft gekost dan was voorzien, hier gaat het slechts om de investering 

aan tijd in de samenwerking tussen de verschillende netwerkpartners. 

 

Het project heeft ook meer gekost dan vooraf was begroot als gevolg van de opgetreden spanningen. 

 

Tot slot zijn deadlines die vooraf gesteld zijn niet gehaald ,door de spanningen die opgetreden zijn. 

Hoe dit zich exact vertaald in de praktijk is niet te achterhalen met behulp van de beschikbare 

informatie. 

6.5.4 Keizers- en Stobbenwaarden 

Spanningen die waargenomen zijn: de financiële spanning, de juridische spanning en de 

omgangsvormen spanning zijn soms voorgekomen. Het voorbijgaan aan belangen van een andere 

partij, door slechts oog te hebben voor eigen doelen, is regelmatig voorgekomen 
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Effecten van de spanningen zoals hierboven aangegeven, zijn binnen het waterproject Keizers- en 

Stobbenwaarden als volgt waargenomen door de netwerkmanager; er zijn doelen toegevoegd tijdens 

de samenwerking, die voor de provincie irrelevant worden geacht. 

6.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk is een antwoord gegeven op de volgende deelvraag: 

 

Welke invloed hebben zulke spanningen op de effectiviteit bij het bereiken van de gestelde doelen? 

 

Effectiviteit meten in en van beleidsnetwerken is gecompliceerd. Daarom is er in dit onderzoek voor 

gekozen om de effectiviteit van processen te gebruiken als indicator voor de uiteindelijke invloed van 

de spanningen op de doelen. Aan de verschillende netwerkmanagers is gevraagd welke concrete 

effecten er opgetreden zijn, naar aanleiding van de eerder vastgestelde spanningen. Hoewel hier dus 

geen objectieve meting heeft plaatsgevonden door doelen die vooraf gesteld zijn, te vergelijken met 

achteraf gerealiseerde doelen, is zo toch een beeld verkregen van de invloed van spanningen op het 

resultaat. Daarbij zijn binnen de projecten de volgende effecten concreet merkbaar: 

 

Samenwerking binnen het project Kaderrichtlijn Water heeft meer tijd gekost dan vooraf was 

voorzien. Het project heeft daarnaast ook meer gekost dan vooraf was begroot. Ook zijn deadlines die 

vooraf gesteld zijn, niet gehaald door de spanningen die opgetreden zijn. 

 

In het project Keizers- en Stobbenwaarden zijn de volgende effecten waargenomen door de 

netwerkmanager; er zijn doelen toegevoegd tijdens de samenwerking, die voor de provincie irrelevant 

zijn gebleken. 

 

Uit de antwoorden die gegeven zijn door de netwerkmanagers is dus op te maken dat effecten die 

optreden en de eerder geconstateerde spanningen verband houden met elkaar. Conclusie uit het vorige 

hoofdstuk ten aanzien van de projecten leveren het beeld uit Tabel 6-1 op: 

 

Project Aantal 

spanningen 

Aantal gemeten 

effecten 

Dijkverlegging 

Westenholte 

1 0 

Kaderrichtlijn 

Water 

4 3 

Keizers- en 

Stobbenwaarden 

4 1 

Tabel 6-1: Spanningen en effecten 

 

Hoewel er niet de beschikking is over een breed palet aan gegevens, valt hierbij wel op dat waar veel 

spanningen zijn, er effecten van deze spanningen zijn waargenomen. De kanttekeningen zoals ze 
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eerder in dit hoofdstuk gemaakt zijn ten aanzien van causaliteit en meten van effectiviteit dienen ook 

niet vergeten te worden. Hoewel het verband dus niet sterk is op het eerste gezicht, lijkt het er wel te 

zijn. 
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7 Conclusies 

7.1 Inleiding 

Dit onderzoek is begonnen met de aanleiding tot de probleemstelling. 

 

In hoeverre kan de rolverdeling bij samenwerken bij het uitvoeren van een waterproject leiden tot spanningsvelden, zijn 

deze er voor de provincie Overijssel en welke invloed hebben deze op de effectiviteit van het beleid? 

 

Deze probleemstelling is opgesplitst aan de hand van een aantal deelvragen. Hierop zijn in de 

voorgaande hoofdstukken antwoorden geformuleerd. Deze antwoorden vormen samen de conclusie 

van dit onderzoek. Tot slot zullen een aantal suggesties gedaan worden om het onderzoek te 

verbeteren wanneer er vervolgonderzoek zal plaatsvinden. 

7.2 Conclusies 

Antwoord op de eerste deelvraag, 

 

Welke samenwerkingsvormen bij waterprojecten zijn er te onderscheiden en welke rolverdeling is daarbinnen te 

onderscheiden, ook voor wat betreft de rol(len) van de provincie? 

 

levert het volgende resultaat. Binnen de drie waterprojecten is de samenwerking vergelijkbaar wanneer 

gekeken wordt naar de verdeling ‘samenwerking op ambtelijk niveau/ samenwerking op bestuurlijk 

niveau / samenwerking met belanghebbenden uit het gebied. De samenwerking bij Dijkverlegging 

Westenholte en Kaderrichtlijn Water zijn vergelijkbaar in de verhoudingen van samenwerken, beide 

zijn hiërarchisch. Dit is bij de Keizers- en Stobbenwaarden niet het geval. Hier is de samenwerking op 

basis van gelijkwaardigheid. Toch is de samenwerking formeel gezien verplicht. Dit lijkt tegenstrijdig 

te zijn met elkaar, maar hierbij moet beseft worden dat de netwerkmanager de vorm van de 

samenwerking duidelijk los ziet van de reden tot samenwerking. 

 

Vervolgens is in hoofdstuk 4 een onderscheid aangebracht tussen de invulling van een bepaalde rol en 

het uitvoeren van een taak. Verschil tussen deze twee is in essentie dat een taak een vooraf 

vastgestelde en dus verwachte handeling betreft. Een rol en een rolverdeling zijn de invulling van die 

taak, waarbij in het ideale geval deze op elkaar aansluiten. 

 

Een gedetailleerde weergave van de verschillende rollen en taken van de provincie Overijssel is ook in 

hoofdstuk 4 te vinden. Voor de verschillende projecten is nagegaan wat respectievelijk de invulling 

van de rol alsook de taak van Provincie Overijssel was. 

Een overzicht levert het volgende beeld op: 
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Project 

 

Dijkverlegging 

Westenholte 

Kaderrichtlijn Water Keizers- en 

Stobbenwaarden 

Rol Makelaar/facilitator Makelaar/facilitator Makelaar/facilitator 

Taak Omstandigheden die 

coproductie bevorderen 

Bepalen wat door een 

netwerk geproduceerd 

wordt 

In gang zetten juiste 

processen en aanwenden 

hulpbronnen voor een 

doel 

Tabel 7-1: rollen en taken van Provincie Overijssel 

 

Vervolgens is een analyse gedaan om antwoord te krijgen op de tweede deelvraag, 

  

In welke mate en door welke factoren kan de rolverdeling bij waterprojecten tot spanningsvelden leiden en in hoeverre 

vinden we deze terug bij de provincie Overijssel? 

 

Daaruit zijn een aantal algemene, te meten, spanningen afgeleid. Deze zijn de volgende: 

 

 Financiële spanning, één of meerdere partijen hielden zich niet aan financiële afspraken 

 Juridische spanning, één of meerdere partijen hielden zich niet aan taken en bevoegdheden 

of misbruikten deze 

 Omgangsvormen spanning, één of meerdere partijen hanteerden niet de taal en 

omgangsregels die binnen het project golden 

 Partijen hebben alleen oog voor eigen doelen, voorbijgaand aan belangen van anderen 

 

Concluderend is vast te stellen dat bij de dijkverlegging Westenholte de spanning van het alleen oog 

hebben voor eigen doelen is opgetreden. Binnen het Kaderrichtlijn Water project zijn behalve de 

financiële spanningen, alle spanningen soms voorgekomen. Binnen het project Keizers- en 

Stobbenwaarden tenslotte, zijn de vier spanningen allen opgetreden. De spanning dat partijen alleen 

oog hebben voor eigen doelen, is daarbij het meest voorgekomen. De overige spanningen (financieel, 

juridisch en omgangsvormen) zijn soms opgetreden. 

 

Als mogelijke directe verklaring voor deze spanningen is in hoofdstuk 4 de aanzet gegeven en in 

hoofdstuk 5 onderzocht in hoeverre rolinvulling en taak met elkaar in overeenstemming zijn, Hierbij 

is de veronderstelling dat daar waar deze in overeenstemming zijn met elkaar, geen spanningen 

optreden als gevolg van rolverdeling. 

 

Uit de resultaten uit hoofdstuk 5 blijkt dit verband niet. Het project Keizers- en Stobbenwaarden valt 

hierbij duidelijk uit de toon. Waar in het project Westenholte rol en taak goed op elkaar zijn afgestemd 

treden nauwelijks spanningen op (1). Ook het project Kaderrichtlijn laat zien dat het niet matchen van 

rol en taak leidt tot spanningen (3). Keizers- en Stobbenwaarden echter, kent een redelijk tot goede 

overeenstemming tussen rol en taak, maar hierbij treden de meeste spanningen op (4).  
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Hiervoor zijn meerdere opties mogelijk. Enerzijds kunnen de waarden die toegekend zijn aan de 

diverse combinaties rol-taak niet kloppen, anderzijds is het mogelijk dat de netwerkmanager hier 

foutieve informatie heeft verstrekt. Op dit moment is niet te achterhalen wat daarvan de reden is. 

 

Tot slot is in de laatste deelvraag, 

 

Welke invloed hebben zulke spanningen op de effectiviteit bij het bereiken van de gestelde doelen? 

 

onderzocht wat het effect van de spanningen is. Effectiviteit meten in en van beleidsnetwerken is 

gecompliceerd. Daarom is er in dit onderzoek voor gekozen om de effectiviteit van processen te 

gebruiken als indicator voor de uiteindelijke invloed van de spanningen op de doelen. Aan de 

verschillende netwerkmanagers is gevraagd welke concrete effecten er opgetreden zijn, naar aanleiding 

van de eerder vastgestelde spanningen. Hoewel hier dus geen objectieve meting heeft plaatsgevonden 

door doelen die vooraf gesteld zijn, te vergelijken met achteraf gerealiseerde doelen, is zo toch een 

beeld verkregen van de invloed van spanningen op het resultaat. Daarbij zijn binnen de projecten de 

volgende effecten concreet merkbaar: 

 

Samenwerking binnen het project Kaderrichtlijn Water heeft meer tijd gekost dan vooraf was 

voorzien. Het project heeft daarnaast ook meer gekost dan vooraf was begroot. Ook zijn deadlines die 

vooraf gesteld zijn, niet gehaald door de spanningen die opgetreden zijn. 

In het project Keizers- en Stobbenwaarden zijn de volgende effecten waargenomen door de 

netwerkmanager; er zijn doelen toegevoegd tijdens de samenwerking, die voor de provincie irrelevant 

zijn gebleken. 

 

Uit de antwoorden die gegeven zijn door de netwerkmanagers is dus op te maken dat effecten die 

optreden en de eerder geconstateerde spanningen verband houden met elkaar. Conclusie uit het vorige 

hoofdstuk ten aanzien van de projecten leveren het beeld uit onderstaande tabel op: 

 

Project Aantal 

spanningen 

Aantal gemeten 

effecten 

Dijkverlegging 

Westenholte 

1 0 

Kaderrichtlijn 

Water 

4 3 

Keizers- en 

Stobbenwaarden 

4 1 

Hoewel er niet de beschikking is over een breed palet aan gegevens, valt hierbij wel op dat waar veel 

spanningen zijn, er effecten van deze spanningen zijn waargenomen. De kanttekeningen zoals ze 

eerder in dit hoofdstuk gemaakt zijn ten aanzien van causaliteit en meten van effectiviteit dienen ook 

niet vergeten te worden. Hoewel het verband dus niet sterk is op het eerste gezicht, lijkt het er wel te 

zijn. 
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7.3 Suggesties tot vervolg 

Allereerst wordt de constatering gedaan dat aan de hand van de verkregen antwoorden op de 

probleemstelling het niet wenselijk is om duidelijke aanbevelingen te doen richting de Provincie 

Overijssel. Hiervoor zijn de resultaten niet eenduidig genoeg.  

 

Om in een vervolgonderzoek duidelijker antwoorden te krijgen op de probleemstelling en om aan te 

geven waar nog mogelijkheden voor vervolgonderzoek liggen, worden een aantal vervolgsuggesties 

gedaan.  

 

Suggestie 1: benader meer partijen uit de netwerken. Hoewel er dan vanuit meerdere partijen input 

aangeleverd wordt, dient hierbij gerealiseerd te worden dat de mening van andere partijen uit een 

netwerk lang niet altijd van toegevoegde waarde zullen zijn.  

 

Suggestie 2: benader meerdere gremia uit het netwerk. Naast de ambtelijke netwerkmanager, is het 

ondervragen van de politiek verantwoordelijke vanuit de provincie ook een mogelijkheid. 

 

Suggestie 3: het benaderen van meer partijen uit het netwerk, geeft een andere invalshoek aan het 

meten van effectiviteit. Op deze manier is het mogelijk om vast te stellen of er voor alle partijen een 

bevredigend resultaat is behaald. 

 

Suggestie 4: Om het verband tussen de spanningen die optreden en de effecten die merkbaar zijn 

beter te kunnen duiden, is het nodig om kwantitatief onderzoek te verrichten hiernaar. Een groter 

aantal cases en meerdere partijen benaderen uit de beleidsnetwerken is daarbij nodig. 

 

Suggestie 5: Meet ook eens wanneer er concretere resultaten zijn voortgekomen uit het 

beleidsnetwerk. Op deze manier is het mogelijk om verder onderzoek te doen naar de diverse 

vooronderstellingen. 
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Bijlage B  Redenen tot samenwerking (macro-niveau) 

Samenwerking tussen overheden en bedrijven en overheden onderling, komt niet vanzelf tot stand. Er 

zijn de afgelopen decennia diverse ontwikkelingen geweest die onmiskenbaar hun invloed hebben 

gehad op de mate van samenwerking, thema’s waarop men samenwerkt etc. Deze ontwikkelingen zijn 

in een eerder onderzoek door Partners en Pröpper (2005, 6) vastgesteld en worden hier aangegeven. 

 

Schaalvergroting: samenwerking tussen overheden doet zich in de afgelopen decennia meer en meer 

voor. Deze samenwerking kan zich op meerdere manieren manifesteren. Een belangrijke oorzaak van 

samenwerking, al is dit een heel ver voerende vorm, is de schaalvergroting binnen de Nederlandse 

overheden. De cijfers die hierover bekend zijn liegen er niet om. Het aantal gemeenten is sinds 1850 

afgenomen van 1209 naar 467 in 2005 (Heuvel en Huijben, 2003). Waterschappen maken dezelfde 

ontwikkeling door, de aantallen hier ondersteunen de schaalvergroting nog meer. Waren er in 1850 

nog 3500 waterschappen, een eeuw later waren dat er 2500 en op dit moment zijn er nog 27 

waterschappen. In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling in aantallen samenwerkingsverbanden en 

decentrale overheden nog eens duidelijk weergegeven (actueel tot 2005) . 

 

 
 

 

Wat is de oorzaak van deze schaalvergroting? Hiervoor zijn verschillende oorzaken te noemen. 

Schaalvergroting biedt in de eerste plaats schaalvoordelen. Schaalvoordeel is een economische term, 

wat zoveel wil zeggen dat indien meerdere actoren gebruik maken van dezelfde voorziening dit zal 

resulteren in lagere kosten per gebruiker. Schaalvergroting heeft ook een vorm van kennisdeling tot 

gevolg en leidt tot een groter netwerk. 

Hoewel het proces van schaalvergroting nog steeds gaande is, zijn er ook andere manieren waarop 

overheden de krachten kunnen bundelen. Minder vergaande vormen, waarbij de eigen identiteit 

behouden blijft. Toch zijn deze vormen van samenwerking wel vaak de aanleiding tot het fuseren van 

overheden. 
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Lokalisering: tegelijkertijd vindt er ook een omgekeerde beweging plaats. De aandacht gaat hierbij uit 

naar kleinschalige projecten, die afgebakend zijn, zoals het gebiedsgerichte werken. Ook het afstoten 

van bevoegdheden door overheden, de decentralisatie, kan hieronder geplaatst worden. Dit zorgt 

ervoor dat op terreinen waar overheden eigen taken verzelfstandigen of naar een lagere overheid 

doorschuiven, samenwerking op die thema’s noodzakelijk is om naderhand toch de band met het 

beleidsveld te behouden indien gewenst. 

 

Verzakelijking: de laatste decennia is de overheid in het algemeen en de samenwerking in het 

bijzonder, verzakelijkt. Verantwoording achteraf over budgetten, het als een bedrijf opereren van de 

overheid, hebben geleid tot een andere manier van samenwerken. 

 

Ontwikkelingen in ICT: Internet en computernetwerken hebben ervoor gezorgd dat samenwerking 

niet direct gebonden is aan een plaats. Daarnaast is het makkelijker om partijen te benaderen. Deze en 

meer factoren werken samenwerking in de hand. 

 

Verzelfstandiging van taken: ontwikkeling die vanaf de jaren ’80 gaande is, waarbij 

overheidsdiensten verzelfstandigd worden. 

 

Ketenbenadering: deze manier van werken resulteert in een samenwerking tussen partijen doordat 

het proces van beleidsontwikkelingen tot en met beleidsuitvoering als één proces wordt gezien. 

 

Dualisering van bestuur: de scheiding tussen bestuur en volksvertegenwoordiging bij provincies en 

gemeenten is een ontwikkeling die invloed heeft hoe vaak en in hoeverre er door overheden 

samengewerkt wordt.  
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Bijlage C  Resultaten enquête Kaderrichtlijn Water 

1.  Bij welk waterproject bent u betrokken (geweest)? Als dit er meer zijn dan diegene kiezen waar 

er veel werd samengewerkt en waar de samenwerking complex was. 

 

Ruimte voor de Rivier, diverse projecten 

Kaderrichtlijn water Rijn-Oost 

 

De nu volgende vragen gaan over de samenwerking bij dit waterproject. 

 

2. Op welke manier wordt (werd) binnen dit waterproject samenwerking vormgegeven?  

 

Vrijwillig  1 2 3 4 5 Verplicht 

 

Structureel  1 2 3 4 5 Incidenteel 

 

Gelijkwaardigheid 1 2 3 4 5 Hiërarchische verhoudingen 

 

Samenwerking op ambtelijk niveau: 

Zeer vaak  Vaak Regelmatig  Soms Nooit 

 

Samenwerking op bestuurlijk niveau: 

Zeer vaak  Vaak Regelmatig  Soms Nooit 

 

Samenwerking met belanghebbenden uit het gebied: 

Zeer vaak  Vaak Regelmatig  Soms Nooit 

 

3. Wat is (was) de rol van de provincie bij de samenwerking? 

  

 Het bij elkaar brengen van de betrokkenen 

 Zeer mee eens  1 2 3 4 5 zeer mee oneens 

 

 Het leiden van de betrokkenen 

 Zeer mee eens  1 2 3 4 5 zeer mee oneens 

 

4. Wat is (was) de inzet van de provincie bij de samenwerking? 

  

 Het realiseren van eigen doelen 

 Zeer mee eens  1 2 3 4 5 zeer mee oneens 

 

 Het faciliteren van een proces 
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 Zeer mee eens  1 2 3 4 5 zeer mee oneens 

 

 

5. Wat zijn volgens u redenen waarom tot samenwerking bij waterprojecten wordt overgegaan? U 

mag hierbij een score aan de diverse redenen toekennen, waarbij 1 staat voor helemaal niet relevant en 

5 voor uiterst relevant. 

 

(Bedrijfseconomische) schaalvoordelen 

1 2 3 4 5 

 

Tegengaan dat het beleid van de ene partij de belangen van de andere partij schaadt 

1 2 3 4 5 

 

Het benoemen en realiseren van gemeenschappelijke belangen 

1 2 3 4 5 

 

Een hoger ambitieniveau (= samen kunnen we meer) 

1 2 3 4 5 

 

Gemeenschappelijke opstelling naar andere overheden en/of maatschappelijke partijen 

1 2 3 4 5 

 

Een communicatieplatform voor uitwisseling van informatie 

1 2 3 4 5 

 

Wettelijke plicht tot samenwerking (geen keuze) 

1 2 3 4 5 

 

Stimulansen vanuit andere overheden (financiën e.d.) 

1 2 3 4 5 

 

Andere motieven, namelijk  … (eventuele score 1 – 5 erachter zetten): 

 

_____________________________________________________________________________ 

Met welke partijen werkt(e) de provincie Overijssel samen bij het uitvoeren van dit waterproject? 

 

Rijk  Zeer vaak Vaak Regelmatig  Soms Nooit 

 

Provincies Zeer vaak Vaak Regelmatig  Soms Nooit 

 

Waterschappen Zeer vaak Vaak Regelmatig Soms Nooit 
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Gemeenten Zeer vaak Vaak Regelmatig  Soms Nooit 

 

Burgerfora Zeer vaak Vaak Regelmatig  Soms Nooit 

 

NatuurorganisatiesZeer vaak Vaak Regelmatig  Soms Nooit 

 

LandbouwsectorZeer vaak Vaak Regelmatig  Soms Nooit 

 

RecreatiesectorZeer vaak Vaak Regelmatig  Soms Nooit 

 

Buitenland Zeer vaak Vaak Regelmatig  Soms Nooit 

 

De hierna volgende vragen richten zich op eventuele spanningen binnen het project. 

 

7. Kunt u aangeven of en zo ja, hoe vaak onderstaande spanningen zich hebben voorgedaan? 

 

Financiële spanning, één of meerdere partijen hielden zich niet aan financiële afspraken 

Komt vaak voor      Komt regelmatig voor Komt soms voor       Komt nooit voor 

 

Juridische spanning, één of meerdere partijen hielden zich niet aan taken en bevoegdheden of 

misbruikten deze 

Komt vaak voor      Komt regelmatig voor  Komt soms voor         Komt nooit voor 

 

Omgangsvormen spanning, één of meerdere partijen hanteerden niet de taal en omgangsregels die 

binnen het project golden 

Komt vaak voor      Komt regelmatig voor  Komt soms voor       Komt nooit voor 

 

Partijen hebben alleen oog voor eigen doelen, voorbijgaand aan belangen van anderen 

Komt vaak voor      Komt regelmatig voor  Komt soms voor       Komt nooit voor 

 

Andere spanning, namelijk: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Komt vaak voor      Komt regelmatig voor Komt soms voor       Komt nooit voor 

 

De laatste vragen gaan over het effect van spanningen op de samenwerking 

 

 

In hoeverre hebben de door u genoemde spanningen de volgende effecten gehad? 

 



Effecten van rolverdeling bij uitvoeren van waterprojecten 

C-4 

Samenwerking kostte meer tijd dan voorzien 

 Ja      Nee  

 

Project kostte meer dan begroot 

 Ja      Nee  

 

Deadlines in project uitgesteld 

 Ja      Nee  

 

Deadlines in project niet gehaald 

Ja       Nee  

 

Tijdens project zijn nieuwe, voor provincie irrelevante, doelen toegevoegd 

Ja       Nee  

 

Tijdens project zijn voor de provincie belangrijke doelen geschrapt 

Ja       Nee  

 

Samenwerking is opgeschort 

Ja       Nee  

 

Samenwerking is opgehouden 

Ja       Nee  
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Bijlage D  Resultaten enquete Keizers- en Stobbenwaarden 

1.  Bij welk waterproject bent u betrokken (geweest)? Als dit er meer zijn dan diegene kiezen waar 

er veel werd samengewerkt en waar de samenwerking complex was. 

 

Keizers- en Stobbenwaarden 

 

 

De nu volgende vragen gaan over de samenwerking bij dit waterproject. 

 

 

2. Op welke manier wordt (werd) binnen dit waterproject samenwerking vormgegeven?  

 

Vrijwillig   1 2 3 4 5 Verplicht 

 

Structureel  1 2 3 4 5 Incidenteel 

 

Gelijkwaardigheid 1 2 3 4 5 Hiërarchische verhoudingen 

 

Samenwerking op ambtelijk niveau: 

Zeer vaak     Vaak    Regelmatig     Soms     Nooit 

 

Samenwerking op bestuurlijk niveau: 

Zeer vaak     Vaak    Regelmatig     Soms     Nooit 

 

Samenwerking met belanghebbenden uit het gebied: 

Zeer vaak     Vaak    Regelmatig     Soms     Nooit 

 

 

3. Wat is (was) de rol van de provincie bij de samenwerking? 

  

 Het bij elkaar brengen van de betrokkenen 

 Zeer mee eens    1   2  3 4 5       zeer mee oneens   

 

 Het leiden van de betrokkenen 

 Zeer mee eens    1   2  3 4 5       zeer mee oneens   

4. Wat is (was) de inzet van de provincie bij de samenwerking? 

  

 Het realiseren van eigen doelen 

 Zeer mee eens    1   2  3 4 5       zeer mee oneens   
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 Het faciliteren van een proces 

 Zeer mee eens    1   2  3 4 5       zeer mee oneens   

 

 

5. Wat zijn volgens u redenen waarom tot samenwerking bij waterprojecten wordt overgegaan? U 

mag hierbij een score aan de diverse redenen toekennen, waarbij 1 staat voor helemaal niet relevant en 

5 voor uiterst relevant. 

 

(Bedrijfseconomische) schaalvoordelen 

1 2 3 4 5  

 

 

Tegengaan dat het beleid van de ene partij de belangen van de andere partij schaadt 

1 2 3 4 5  

 

 

Het benoemen en realiseren van gemeenschappelijke belangen 

1 2 3 4 5  

 

 

Een hoger ambitieniveau (= samen kunnen we meer) 

1 2 3 4 5  

 

 

Gemeenschappelijke opstelling naar andere overheden en/of maatschappelijke partijen 

1 2 3 4 5  

 

 

Een communicatieplatform voor uitwisseling van informatie 

1 2 3 4 5  

 

 

Wettelijke plicht tot samenwerking (geen keuze) 

1 2 3 4 5  

Stimulansen vanuit andere overheden (financiën e.d.) 

1 2 3 4 5  

 

 

Andere motieven, namelijk  … (eventuele score 1 – 5 erachter zetten): 
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Met welke partijen werkt(e) de provincie Overijssel samen bij het uitvoeren van dit waterproject? 

 

Rijk      Zeer vaak     Vaak    Regelmatig     Soms     Nooit 

 

Provincies     Zeer vaak     Vaak    Regelmatig     Soms     Nooit 

 

Waterschappen    Zeer vaak     Vaak    Regelmatig     Soms     Nooit 

 

Gemeenten     Zeer vaak     Vaak    Regelmatig     Soms     Nooit 

 

Burgerfora            Zeer vaak     Vaak    Regelmatig     Soms     Nooit 

 

NatuurorganisatiesZeer vaak     Vaak    Regelmatig     Soms     Nooit 

 

Landbouwsector   Zeer vaak     Vaak    Regelmatig    Soms     Nooit 

 

Recreatiesector     Zeer vaak     Vaak    Regelmatig     Soms     Nooit 

 

Buitenland      Zeer vaak     Vaak    Regelmatig     Soms     Nooit 

 

Anders, namelijk: 

 

 ________________Zeer vaak     Vaak    Regelmatig     Soms     Nooit 

 

 ________________Zeer vaak     Vaak    Regelmatig     Soms     Nooit 

 

 ________________Zeer vaak     Vaak    Regelmatig     Soms     Nooit 

 

De hierna volgende vragen richten zich op eventuele spanningen binnen het project. 

 

7. Kunt u aangeven of en zo ja, hoe vaak onderstaande spanningen zich hebben voorgedaan? 

 

Financiële spanning, één of meerdere partijen hielden zich niet aan financiële afspraken 

Komt vaak voor      Komt regelmatig voor Komt soms voor       Komt nooit voor 

 

Juridische spanning, één of meerdere partijen hielden zich niet aan taken en bevoegdheden of 

misbruikten deze 

Komt vaak voor      Komt regelmatig voor Komt soms voor       Komt nooit voor 

 

Omgangsvormen spanning, één of meerdere partijen hanteerden niet de taal en omgangsregels die 

binnen het project golden 
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Komt vaak voor      Komt regelmatig voor Komt soms voor       Komt nooit voor 

 

Partijen hebben alleen oog voor eigen doelen, voorbijgaand aan belangen van anderen 

Komt vaak voor      Komt regelmatig voor Komt soms voor       Komt nooit voor 

 

Andere spanning, namelijk: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Komt vaak voor      Komt regelmatig voor Komt soms voor       Komt nooit voor 

 

De laatste vragen gaan over het effect van spanningen op de samenwerking 

 

 

In hoeverre hebben de door u genoemde spanningen de volgende effecten gehad? 

 

Samenwerking kostte meer tijd dan voorzien 

Ja      Nee  

 

Project kostte meer dan begroot 

Ja      Nee  

 

Deadlines in project uitgesteld 

Ja      Nee  

 

Deadlines in project niet gehaald 

Ja      Nee  

 

Tijdens project zijn nieuwe, voor provincie irrelevante, doelen toegevoegd 

Ja      Nee  

 

Tijdens project zijn voor de provincie belangrijke doelen geschrapt 

Ja      Nee  

 

Samenwerking is opgeschort 

Ja      Nee  

 

Samenwerking is opgehouden 

Ja      Nee  
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Bijlage E  Resultaten vragenlijst Dijkverlegging Westenholte 

1.  Bij welk waterproject bent u betrokken (geweest)? Als dit er meer zijn dan diegene kiezen waar 

er veel werd samengewerkt en waar de samenwerking complex was. 

 

Dijkverlegging Westenholte 

 

De nu volgende vragen gaan over de samenwerking bij dit waterproject. 

 

 

2. Op welke manier wordt (werd) binnen dit waterproject samenwerking vormgegeven?  

 

Vrijwillig   1 2 3 4 5 Verplicht 

 

Structureel  1 2 3 4 5 Incidenteel 

 

Gelijkwaardigheid 1 2 3 4 5 Hiërarchische verhoudingen 

 

Samenwerking op ambtelijk niveau: 

Zeer vaak     Vaak    Regelmatig     Soms     Nooit 

 

Samenwerking op bestuurlijk niveau: 

Zeer vaak     Vaak    Regelmatig     Soms     Nooit 

 

Samenwerking met belanghebbenden uit het gebied: 

Zeer vaak     Vaak    Regelmatig     Soms     Nooit 

 

3. Wat is (was) de rol van de provincie bij de samenwerking? 

  

 Het bij elkaar brengen van de betrokkenen 

 Zeer mee eens    1   2  3 4 5       zeer mee oneens   

 

 Het leiden van de betrokkenen 

 Zeer mee eens    1   2  3 4 5       zeer mee oneens   

 

 

4. Wat is (was) de inzet van de provincie bij de samenwerking? 

  

 Het realiseren van eigen doelen 

 Zeer mee eens    1   2  3 4 5       zeer mee oneens   
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 Het faciliteren van een proces 

 Zeer mee eens    1   2  3 4 5       zeer mee oneens   

 

 

5. Wat zijn volgens u redenen waarom tot samenwerking bij waterprojecten wordt overgegaan? U 

mag hierbij een score aan de diverse redenen toekennen, waarbij 1 staat voor helemaal niet relevant en 

5 voor uiterst relevant. 

 

(Bedrijfseconomische) schaalvoordelen 

1 2 3 4 5  

 

 

Tegengaan dat het beleid van de ene partij de belangen van de andere partij schaadt 

1 2 3 4 5  

 

 

Het benoemen en realiseren van gemeenschappelijke belangen 

1 2 3 4 5  

 

 

Een hoger ambitieniveau (= samen kunnen we meer) 

1 2 3 4 5  

 

 

Gemeenschappelijke opstelling naar andere overheden en/of maatschappelijke partijen 

1 2 3 4 5  

 

 

Een communicatieplatform voor uitwisseling van informatie 

1 2 3 4 5  

 

 

Wettelijke plicht tot samenwerking (geen keuze) 

1 2 3 4 5  

 

Stimulansen vanuit andere overheden (financiën e.d.) 

1 2 3 4 5  

Andere motieven, namelijk  … (eventuele score 1 – 5 erachter zetten): 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
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Met welke partijen werkt(e) de provincie Overijssel samen bij het uitvoeren van dit waterproject? 

 

Rijk      Zeer vaak     Vaak    Regelmatig     Soms     Nooit 

 

Provincies     Zeer vaak     Vaak    Regelmatig     Soms     Nooit 

 

Waterschappen    Zeer vaak     Vaak    Regelmatig     Soms     Nooit 

 

Gemeenten     Zeer vaak     Vaak    Regelmatig     Soms     Nooit 

 

Burgerfora            Zeer vaak     Vaak    Regelmatig     Soms     Nooit 

 

Natuurorganisaties Zeer vaak     Vaak    Regelmatig     Soms     Nooit 

 

Landbouwsector   Zeer vaak     Vaak    Regelmatig     Soms     Nooit 

 

Recreatiesector     Zeer vaak     Vaak    Regelmatig     Soms     Nooit 

 

Buitenland      Zeer vaak     Vaak    Regelmatig     Soms     Nooit 

 

Anders, namelijk: 

 

 ________________ Zeer vaak     Vaak    Regelmatig     Soms     Nooit 

 

 ________________ Zeer vaak     Vaak    Regelmatig     Soms     Nooit 

 

 ________________ Zeer vaak     Vaak    Regelmatig     Soms     Nooit 

 

De hierna volgende vragen richten zich op eventuele spanningen binnen het project. 

 

7. Kunt u aangeven of en zo ja, hoe vaak onderstaande spanningen zich hebben voorgedaan? 

 

Financiële spanning, één of meerdere partijen hielden zich niet aan financiële afspraken 

Komt vaak voor      Komt regelmatig voor Komt soms voor       Komt nooit voor 

 

Juridische spanning, één of meerdere partijen hielden zich niet aan taken en bevoegdheden of 

misbruikten deze 

Komt vaak voor      Komt regelmatig voor Komt soms voor       Komt nooit voor 
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Omgangsvormen spanning, één of meerdere partijen hanteerden niet de taal en omgangsregels die 

binnen het project golden 

Komt vaak voor      Komt regelmatig voor Komt soms voor       Komt nooit voor 

 

Partijen hebben alleen oog voor eigen doelen, voorbijgaand aan belangen van anderen 

Komt vaak voor      Komt regelmatig voor Komt soms voor       Komt nooit voor 

 

Andere spanning, namelijk: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Komt vaak voor      Komt regelmatig voor Komt soms voor       Komt nooit voor 

 

De laatste vragen gaan over het effect van spanningen op de samenwerking 

 

 

In hoeverre hebben de door u genoemde spanningen de volgende effecten gehad? 

 

Samenwerking kostte meer tijd dan voorzien 

Ja      Nee  

 

Project kostte meer dan begroot 

Ja      Nee  

 

Deadlines in project uitgesteld 

Ja      Nee  

 

Deadlines in project niet gehaald 

Ja      Nee  

 

Tijdens project zijn nieuwe, voor provincie irrelevante, doelen toegevoegd 

Ja      Nee  

 

Tijdens project zijn voor de provincie belangrijke doelen geschrapt 

Ja      Nee  

 

Samenwerking is opgeschort 

Ja      Nee  

 

Samenwerking is opgehouden 

Ja      Nee  
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Bijlage F  Effectiviteitstheorieën algemeen 

Binnen de organisatietheorie zijn er diverse benaderingen voor het meten van effectiviteit (Lee en 

Whitford, 2008). De rationele doeltheorie (Pfeffer, 1982) beschouwt het bereiken van doelen als 

hoofdindicatie van de prestaties van een organisatie. Het systeem-hulpbron model meet effectiviteit 

van een organisatie af aan het vermogen om hulpbronnen uit de omgeving te verkrijgen om zo als 

organisatie te overleven (Seashore en Yuchtman 1967, 393). Deelnemer-tevredenheid onderzoeken 

behandelen de mate waarin medewerkers van organisaties tevreden zijn over de organisatie (Rainey, 

2003). Het interne proces- en Human Relationsmodel concentreert zich met name op communicatie 

binnen organisaties, vertrouwen onderling, leiderschap, motivatie e.d. (Likert 1967, Selden en Sowa 

2004). Op deze manier zijn er nog veel meer modellen en theorieën aan te wijzen die elk op een 

verschillende manier invulling geven aan het begrip effectiviteit en hoe dit te meten. Ze zijn tot op 

zekere hoogte toepasbaar op de publieke sector, maar ze zijn erg divers en besteden geen aandacht aan 

kenmerken die van invloed zijn op effectiviteit binnen de publieke sector. Dat dit toepassing binnen 

de publieke sector en dan met name de beleidsnetwerken bemoeilijkt, lijkt evident.  

 Een voorbeeld van een belangrijk verschil dat door Lee en Whitford (2008) wordt aangeroerd 

is het al dan niet objectieve karakter van indicatoren van effectiviteit. Rapportcijfers van studenten 

lijken een vrij objectieve indicator, terwijl een mening van een manager of ambtenaar door Lee en 

Whitford als subjectief worden bestempeld. Tegelijkertijd wordt door hen aangegeven dat ook 

objectieve, ‘harde’, data nadelen heeft. Zo is het in veel gevallen lastig om de objectieve data te 

bemachtigen. Daarnaast is het binnen de overheid complex om aan te geven welke data gebruikt 

wordt. Dit komt door de diverse opvattingen die er zijn over effectiviteit bij de overheid. 

 Deze diverse opvattingen worden veroorzaakt door de aard van het publieke bestel. Daar waar 

binnen de private sector effectiviteit grotendeels uit te drukken is in financiële resultaten, ligt dat 

binnen de publieke sector complexer. Zo zullen ambtenaren een andere uitleg geven aan een 

effectieve overheid dan politici of burgers. Afhankelijk van het belang dat men heeft bij een bepaalde 

overheid zal er verschil zijn in dat wat men ziet als effectiviteit. 
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Bijlage G  Effectiviteitstheorieën publieke sector 

Van der Aalst en Van Dijken (2005)16 geven in hun beschouwing op het meten van effectiviteit aan 

dat het nogal eens voorkomt dat effecten van een beleid niet vast te stellen zijn in evaluaties. De 

oorzaken van dit gebrek kunnen er volgens hen meerdere zijn. Zo kan het zijn dat er vooraf geen 

duidelijke, of helemaal geen beleidsdoelstellingen geformuleerd zijn. Daarnaast, dat is al eerder 

aangegeven, is het moeilijk om beleid los te koppelen van andere ontwikkelingen die plaatsvinden in 

de samenleving. Hierdoor kan men niet stellen dat het beleid de oorzaak is van de verandering. Dit 

wordt door Bressers en Klok ook in de instrumententheorie betoogd (1983, 140). Een derde 

mogelijkheid is dat evaluatie te snel plaatsvindt, waardoor het beleid nog niet dusdanig is doorgewerkt 

dat de effecten goed meetbaar zijn. Tot slot wordt door Van der Aalst en Van Dijken gezegd dat de 

evaluaties vaak betrekking hebben op het proces of instrument, waardoor de effecten van het beleid 

niet gemeten worden. 

 

De Peuter et al. (2007, 103) komen tot de volgende problemen bij het meten van effecten. Allereerst 

maakt het nogal een verschil of men effecten meet of beleidseffecten. De eerste categorie is vrij 

gemakkelijk vast te stellen, de tweede levert meer problemen op. Men wordt verondersteld om kennis 

te hebben van de beleidseffectiviteit, maar zonder een gedegen evaluatieinstrument is dit niet mogelijk. 

Het vaststellen van effecten houdt ook verband met de ‘grijpbaarheid’ van effecten. Effecten op het 

gebied van verkeersveiligheid zijn makkelijker te meten dan effecten op het gebied van buitenlands 

beleid of cultuur. 

 

 
figuur 7-1: beleid, doelmatigheid en doeltreffendheid 17 
                                                        
16 http://www.research.nl/index.cfm/27,2235,125,89,html 
17 Bron: Regeling Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek Rijksoverheid, Ministerie van Financiën, Den Haag. 

maart 2002. blz. 18 
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Een andere mogelijkheid is om te bepalen in hoeverre bepaalde doelen van de netwerkactoren in het 

beleidsresultaat naar voren komen (Teisman, 1992). Op deze manier wordt er een ex post oordeel 

geveld door de onderzoeker. Dit criterium wordt ook wel ‘bevredigend beleid’ genoemd. Hieraan 

kleeft echter een belangrijk nadeel. Er wordt dan een uitspraak gedaan in termen van goed of slecht, 

of hoge danwel lage effectiviteit, maar er wordt geen rekening gehouden met andere belangen, die niet 

meegenomen worden in de metingen. Denk hierbij aan niet gerepresenteerde belangen. De Bruijn, 

Kickert en Koppenjan (1993) werpen de vraag op: wat als netwerken systematisch resultaten 

produceren die voor actoren die niet in het netwerk participeren, schadelijk zijn? Klijn (1996,85) vult 

het bovenstaande criterium aan met het criterium van openheid van proces. 


