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8.1  Introductie

In dit hoofdstuk belicht ik het belang van netwerkend wer-
ken in ecosystemen. In tijden van disruptieve veranderin-
gen is samenwerking tussen concullega’s of co-competitors 
noodzakelijk om sneller te leren, te innoveren en te excel-
leren. Het leiderschap in ecosystemen is horizontaal, want 
in de samenwerking rondom complexe vraagstukken ben je 
afhankelijk van elkaars kennis. Hiërarchie is uit en de meer-
waarde van samenwerken is in. Het scheppen van horizon-
tale relaties en kennisverbindingen is essentieel om vernieu-
wend te kunnen werken en kennis optimaal te benutten om 
toegevoegde waarde voor klanten en stakeholders te gene-
reren. De rol van webbers als horizontale netwerkleiders is 
daarin cruciaal.
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Horizontale netwerkleiders verrichten meerdere activiteiten en spe-
len meerdere rollen tegelijkertijd. Daarbij is het vitaal houden van 
netwerkrelaties een van de essentiële taken. We noemen ze ook wel 

‘webbers’, omdat ze de strategie overzien, de relaties in het netwerk ontwik-
kelen, voeden en productief maken en het netwerk naar een nieuw niveau 
tillen. Naarmate innoveren meer rond complexe vraagstukken in ecosyste-
men plaatsvindt, zullen horizontale netwerkleiders, of webbers dus, onmis-
baar zijn om de samenwerking soepel te laten verlopen.

8.2  Netwerkend leiderschap in ecosystemen

Disruptieve technologische vernieuwingen hebben impact op de manier 
waarop organisaties en bedrijven zich aan het transformeren zijn. Het inter-
net of things, blockchain, robotica, big data en kunstmatige intelligentie zijn 
in korte tijd een onderdeel van het dagelijks werk geworden. Het zijn techno-
logieën die een netwerkstructuur kennen en erop gericht zijn verbindingen 
te maken met informatiedragers in de fysieke wereld en dataopslagcentra 
in de cloud. Ze zijn voortdurend in beweging door connecties en updates 
te maken. Het is daarom niet zo vreemd dat de dominante organisatievorm 
van een statische, hiërarchische hark met daaronder stevige silo’s aange-
stuurd door directies met managementteams hevig onder druk is komen te 
staan. Deze organisatiestructuur past niet meer bij de nieuwe technologi-
sche mogelijkheden die vragen om dynamische, netwerkende organisaties 
die zich organisch aanpassen aan de omstandigheden. Er is behoefte aan 
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agile werken, aan integratie tussen IT en business en aan verbindingen tus-
sen silo’s om de data beter te kunnen beheren. Bovendien zijn hoogopgeleide 
medewerkers hun knellende jasje beu en willen ze zelf nadenken en meer 
vrijheid om kennis en contacten te organiseren. 
Het netwerkend werken bevordert de koppeling van kennis en informatie 
binnen en buiten de organisatie om beter zicht te krijgen op het geheel, het 
grotere plaatje. Het vereist ruimte voor (kennis)werkers om over de grenzen 
van afdelingen, divisies, silo’s heen te gaan. Het gaat naast interne netwerk-
vorming met name ook om externe samenwerking met andere bedrijven. 
Er is een transformatie gaande in bedrijven en organisaties: van verticale 
hiërarchie naar horizontale organisatievormen waarin netwerkend werken 
het nieuwe normaal wordt. Wat binnen en buiten is, vervaagt. We gaan van 
functies naar rollen met meer inhoud. Het werken aan vraagstukken komt 
centraal te staan. Een vraagstuk kan van meerdere kanten belicht worden en 
hiervoor is samenwerking nodig. 
Met deze netwerkende stijl van werken wordt de basis gelegd voor samen-
werken in ecosystemen. Ecosystemen vormen de setting waarin het nieuwe 
organiseerparadigma van netwerken optimaal gepraktiseerd wordt. Eco-
systemen zijn netwerken van netwerken waarin kennis en kunde rondom 
vraagstukken, innovaties of maatschappelijke uitdagingen op een netwer-
kende wijze productief gemaakt worden. Hier is een ander type leiderschap 
voor nodig: de horizontale netwerkleider of de webber, die zich als ultieme 
connector in het ecosysteem tussen en in de netwerken begeeft om de in-
houdelijke koppelingen te maken door de mensen, bedrijven en instituties 
met elkaar te verbinden en te zorgen dat het organisch geheel vitaal blijft en 
productief wordt. Zonder netwerkend werken en horizontale netwerkleiders 
of verbindende webbers is dat niet mogelijk. Welkom in de nieuwe wereld 
van netwerken in ecosystemen.

8.3  Netwerkorganisaties

Bedrijven die optimaal gebruikmaken van de kennis binnen en buiten de 
organisatie kunnen niet anders dan meer ruimte geven aan medewerkers 
en managers om verbindingen te maken. In de tijd dat bedrijven eenduidige 
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producten leverden, zoals koekjes, matten of buizen, was een top-down, 
hiërarchisch aangestuurde organisatie efficiënt en effectief. Maar in een 
tijd dat complexere producten en kennisintensieve diensten de kern van 
bedrijven vormen, blijkt deze organisatievorm niet meer te passen. Steeds 
vaker blijken de starre, statische structuren van piramideorganisaties een 
belemmering te vormen voor de vernieuwing waarnaar uitgekeken wordt 
door jongere generaties hoogopgeleide kenniswerkers. Sterker nog: jongere 
generaties kenniswerkers voelen zich enorm onderbenut in de traditione-
le, gelaagde organisaties met veel ‘bazendom’. Zij willen juist werken aan 
meerkantige vraagstukken en vernieuwingen. Ze zoeken uitdagingen in het 
werk. Ze hebben er de kennis voor, maar ze kunnen in een hiërarchische 
organisatie nauwelijks uit de startblokken komen. 
Het zittend management hoeft in zo’n starre structuur niet zo nodig te ver-
nieuwen, lijkt het. In een dergelijke context komen originele ideeën nauwe-
lijks buiten de burelen van een businessunit. Veel wordt binnenskamers al 
van tafel geveegd door angstige managers die op cijfers sturen en niet op 
creativiteit. Zij schatten het kennispotentieel van hun medewerkers niet op 
waarde, luidt de kritiek. Zij hebben (denken ze zelf) de waarheid in pacht 
en hebben weinig zin om te luisteren naar voorstellen die ze niet zelf heb-
ben bedacht. Beter gezegd: niet bedacht zouden kunnen hebben, omdat veel 
oudere managers de benodigde kennis voor vernieuwing en technologische 
toepassingen vaak al lang niet meer hebben. In menige organisatie is er nog-
al wat onvrede en frustratie bij zowel degenen die wel vernieuwend vooruit 
willen als degenen die het bestaande willen blijven verdedigen. Hoe kun je 
uit deze onvruchtbare impasse komen? Wat is een nieuwe organisatievorm 
die wel ruimte laat voor strategische innovaties, vernieuwing en creativiteit? 
Waarom houden jonge mensen het steeds sneller voor gezien in traditionele, 
hiërarchische organisaties? Wat betekent het voor het zittende management 
en hoe ziet het nieuwe netwerkleiderschap eruit?

8.4  Netwerken levert sneller innovaties op

Ik ga het hebben over horizontaal netwerkleiderschap in netwerkende orga-
nisaties en zal dat afzetten tegen command-and-controlmanagement. Het 
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specifieke van netwerkorganisaties is dat er uitgegaan wordt van open ken-
nisstromen en veel eigen initiatief. Er wordt expliciet aan kennisuitwisseling 
gedaan en er is ruimte om met vernieuwende ideeën te experimenteren. Dat 
kan niet alleen binnen de eigen organisatie, maar juist bewust met bedrij-
ven en instellingen van buiten. Netwerkorganisaties werken eraan om met 
anderen een interessant en uitdagend netwerklandschap te scheppen. Hier 
gedijt innovatief ondernemerschap en wordt een heel divers potentieel van 
medewerkers en externen aangeboord. Dat kan prima in open space en met 
behulp van cloudcomputing waarbij iedereen met elkaar verbonden kan 
zijn, ongeacht tijd en plaats. 

Een goed voorbeeld is New10, een innovatieve fintech die opgezet is vanuit 
ABN AMRO Bank om blockchaintechnologie toe te passen in het krediet-
proces aan het midden- en kleinbedrijf. Binnen een kwartier na het up-
loaden van de gegevens weet de aanvrager of het bedrijf een krediet kan 
verkrijgen van de bank. New10 is bewust op een netwerkende manier met 
een aantal medewerkers van de bank en specialisten van daarbuiten opge-
zet in een locatie buiten de bank. Binnen een jaar is dit nieuwe bedrijf live 
gegaan. Klanten en adviseurs van klanten zijn enthousiast, want het werkt 
supersnel en het proces is transparant. New10 functioneert als een levend 
lab voor blockchain waar de hele bank van kan leren. 

8.5  Kenniseconomie drijft op netwerken 

Nu we sinds enkele decennia in een kenniseconomie zijn beland, is het virtu-
ele landschap van netwerkverbindingen steeds belangrijker geworden. Waar 
zouden we zijn zonder internet, WhatsApp, sociale media? Compleet nieu-
we bedrijven en sectoren zijn door de digitalisering opgekomen, van Netflix 
tot Spotify, van zelfrijdende auto’s tot operatierobots. Wie had er dertig jaar 
geleden gedacht dat we overal op de wereld, van arm tot rijk, massaal mobiel 
zouden telefoneren? Dat allerlei diensten van mobiel betalen tot informeren 
over je gezondheid digitaal zouden gaan? Als je beweerd had dat miljoenen 
mensen dagelijks aan wereldomspannende games zouden meedoen en daar 
ook nog voor zouden betalen, zou niemand je geloofd hebben. Hetzelfde 
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geldt voor uitbesteding van softwareontwikkeling en klantenservices naar 
India of researchafdelingen van multinationals naar China. Juist de hoog-
waardige sectoren zijn enorm bewegelijk geworden en dat maakt dat de ken-
niseconomie zo’n totaal ander landschap kent. 
We leven volgens Thomas Friedman in deze eenentwintigste eeuw in een 
platte wereld (flat world). Daar kijkt niemand meer van op. In die platte 
wereld zijn de digitale verbindingen de belangrijkste mondiale infrastruc-
tuur om kennis van honderden miljoenen mensen uit bedrijven en organi-
saties te laten stromen. De kennisstromen bestaan uit allerlei vormen van 
informatie die met producten en diensten te maken hebben. De informatie 
is afkomstig van mensen, van kenniswerkers. Want ook al lijkt het in de flat 
world vooral om digitale netwerkverbindingen te gaan, essentieel blijft dat 
mensen met elkaar in contact staan. Mensen zoeken elkaar op via inter-
net, via websites van bedrijven, via allerlei sociale media. Met name ken-
niswerkers weten dat goed verbonden zijn met anderen van groot belang 
is om te weten wat er speelt, om bij te blijven, maar ook om de waarde van 
jezelf te vergroten. Deelname aan levende netwerken is waardevol, omdat 
het kan laten zien met wie je in contact bent en hoe snel je contact op kunt 
nemen met relevante personen. Waren vroeger diploma’s en referenties van 
voormalige werkgevers doorslaggevend voor het aannemen van medewer-
kers, tegenwoordig kijken slimme bedrijven steeds vaker naar het levende 
netwerk van medewerkers. Wat je meebrengt aan contacten is van waarde. 
Om dat netwerk levend te houden, moet je elkaar ook wel ontmoeten. Dat 
kan natuurlijk op het net, maar echt ontmoeten blijft het belangrijkst om tot 
inhoudelijke netwerkverbindingen tussen mensen te komen. Als je elkaar 
in de ogen gekeken hebt en ook informele zaken hebt uitgewisseld, is de 
kans veel groter dat je beter met elkaar werkt. Al kan daar een oceaan of een 
continent tussen zitten. 
In een project bij een groot energieconcern heb ik uitgetest wat het effect was 
wanneer een internationale groep voorafgaand aan een netwerkproject de 
tijd nam om op een fysieke locatie elkaar te leren kennen en de vraagstelling 
voor het netwerkteam uitvoerig met elkaar te bespreken en wat het effect 
was in een andere groep die alles alleen online deed. Het eerste netwerk-
team had een vliegende start en bleek daarna online goed met elkaar samen 
te werken. Het tweede netwerkteam dat niet de moeite nam elkaar te leren 
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kennen en alles digitaal wilde doen, kwam moeizaam op gang en kampte 
tijdens de rit met problemen om resultaten te behalen. Men kende elkaar 
niet en er ontstonden misinterpretaties en misverstanden. Fysiek samenzijn 
en een combinatie van formeel en informeel kennis uitwisselen, zijn van 
grote waarde om een netwerk goed te laten functioneren. Vanuit het leider-
schap moet dan ook de ruimte gegeven worden om elkaar te ontmoeten en 
inhoudelijk de diepte in te kunnen gaan. Vanuit deze informele, horizontale 
vorm van netwerken, ontstaan organisch professionele netwerkrelaties die 
zorgen voor kennisuitwisseling, relaties en ideevorming om tot oplossingen 
voor vraagstukken te komen.

8.6  High Tech en High Touch

De externe blik van kenniswerkers zorgt voor een uitgebreid netwerk van 
nieuwe contacten buiten de eigen organisatie. In die zin is de wereld van de 
netwerkende medewerker grenzeloos geworden. De bestaande, starre, hië-
rarchische organisatievormen worden omzeild en in het beste geval onder-
geschikt gemaakt aan het netwerkend creëren van innovatieve diensten en 
producten in meta-structuren, zoals ecosystemen.

Het gaat in de kenniseconomie om high tech en high touch en om formele 
connecties en informele kennisuitwisseling. Alles draait om betekenisvolle 
verbindingen en de inhoud die er overheen gaat met als doel om tot betere 
diensten, producten en technische toepassingen te komen. De moderne me-
dewerker maakt deel uit van een wereld waar connectivity een sleutelbegrip 
is voor het bedrijf en de professional om vooruit te komen. Je bent voort-
durend in beweging en je speelt diverse rollen tegelijkertijd. Soms kom je 
kennis halen, dan weer informatie brengen, of even later kun je weer een 
initiator van een digitale of fysieke netwerkgroep zijn om een vraagstuk 
met mensen op te lossen die je daarvoor waarschijnlijk niet kende. Van de 
tegenwoordige kenniswerkers vragen we andere competenties dan van de 
voormalige kantoormedewerkers of technische medewerkers. Je wordt nu 
geacht om naast marktkennis en klantgerichtheid ook innovatief onderne-
merschap te tonen en netwerken te kunnen ontwikkelen en te kunnen on-
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derhouden. Daarvoor is een andere sensitiviteit nodig, omdat je steeds vaker 
afhankelijk bent van zeer diverse mensen. Bewust omgaan met inclusiviteit, 
diversiteit, interculturaliteit en respectvolle bejegening is een belangrijk ele-
ment in netwerkend werken. 

8.7  Leiders uit hun comfortzone

Hoewel vrijwel iedere kenniswerker dagelijks digitaal werkzaamheden 
uitvoert, is het nog niet zo dat iedere kenniswerker een netwerker is. Ook 
zijn er nog ministeries en overheidsorganisaties (zoals de politie) waar het 
internet afgeschermd wordt. Voor jongere mensen is dit niet uit te leggen. 
En wanneer het web niet als een verlengde van je bureaublad gezien wordt, 
houdt het verbindingen maken snel op. De kern van horizontale netwerk-
leiders is dat ze medewerkers de ruimte laten om creatief met innovatie of 
strategische vraagstukken bezig te zijn. Dat klinkt eenvoudig, maar het is 
nog uitzonderlijk. Vanwaar de discrepantie tussen wat nodig is en wat lo-
gisch lijkt? Vanwaar de verkrampte houding van de meeste managers als het 
gaat om structuren loslaten en kennis laten stromen?
Voor managers is het vaak heel comfortabel om te functioneren in organi-
saties met veel functiescheidingen in divisies, businessunits en afdelingen. 
Het is geen geheim dat managers vaak niet staan te trappelen om hun do-
meinen prijs te geven. Hun domein is waar zij de scepter zwaaien en waar 
hun machtswoord geldt. Dat wordt lang niet altijd zo expliciet gezegd, maar 
door veel medewerkers wel zo gevoeld. Het geven van leiding volgens een 
command-and-controlstijl schept duidelijkheden. Hierover zijn boekenkas-
ten vol geschreven. Die boeken en praktijken legitimeren de top-downbe-
nadering met veel controle en risicomijdend gedrag. Je weet wat er gedaan 
moet worden volgens de vooraf afgesproken businessplannen. Je voert uit en 
zorgt dat de cijfers behaald worden. Je kunt als manager je mensen hierop 
aan het werk zetten en je controleert vervolgens of dat ook gedaan wordt. 
Als dat zo is, rapporteer je de behaalde resultaten, de cijfers, naar boven. 
Een manager is een uitvoerder van plannen met cijfers die vaak door de top 
bepaald zijn. Hij of zij is de beheerder van het proces om tot die resultaten 
te komen. Je moet streng en rechtvaardig zijn, maar vooral controleren of er 
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geen kink in de kabel komt om de cijfers te halen. Innovatie, vernieuwing, 
creativiteit, of out of the box denken, komen hier niet voor. Je medewer-
kers strategisch laten meedenken, ruimte laten, vertrouwen hebben in sa-
menwerking met externen en openstaan voor nieuwe inzichten van jonge of 
nieuwe medewerkers staan niet op de lijstjes van managers. 
Eigenlijk zijn managers helemaal geen leiders, want het nemen van initiatief 
om iets anders te doen en uit de rij te stappen, doen ze bij voorbaat liever 
niet. Zie hier waar de schoen wringt: medewerkers zijn vaak al veel verder 
in hun netwerkende stijl van werken, maar zij voelen de beknelling van de 
verticale machtsverhoudingen en de incompetentie van het zittende ma-
nagement. Het zijn eigenlijk twee logica’s die met elkaar botsen. De jongere 
generaties kenniswerkers willen tot ontplooiing komen door te netwerken 
en de zittende managers willen hun afspraken met de top nakomen om zelf 
niet in de problemen te komen. Om anders leiding te geven, moeten er dus 
de nodige heilige huisjes afgebroken worden. En dat gaat niet zonder slag of 
stoot. Er is veel te verliezen voor managers die hun domein willen behouden 
en niet willen delen met netwerkende medewerkers. Het dominante leider-
schap is daarom nog altijd gebaseerd op macht en command-and-control. 
Maar er gloort hoop, want het horizontale netwerkleiderschap komt op.

8.8  Ruimte bieden voor initiatief en innovatie

Laten we een paar voorbeelden van netwerkorganisaties bekijken. Kijk naar 
wat we bij FinExt zien in de gespecialiseerde financiële dienstverlening. Dit 
bedrijf, dat in 1999 opgericht is als onderdeel van The Vision Web, is van 
meet af aan een netwerkorganisatie geweest. De basiswaarde is vertrouwen. 
Er is veel ruimte voor initiatief, innovatie en ideeën. Voor talent is altijd 
ruimte. Teams bepalen zelf of er mensen aangenomen kunnen worden. De 
salariëring wordt ook door de teams bepaald en medewerkers zorgen zelf 
voor hun beoordeling door feedback te vragen aan hun omgeving en hun 
klanten. Toen ze overgenomen werd door Ordina, was de eigen kracht van 
de organisatie zo sterk dat zij met honderdvijftig professionals op de eigen 
wijze bleef werken. Dat wil zeggen: praktisch zonder hiërarchie. Later kwam 
er een management buy-out, waardoor FinExt een zelfstandig bedrijf werd.
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Er wordt nog steeds gewerkt op basis van capaciteiten en niet op basis van 
functieomschrijvingen. Iedereen kan dus veel meer rollen vervullen en is 
dienstbaar aan de klant en aan elkaar. Binnen FinExt gaat men ervan uit 
dat je het beste uit jezelf haalt en dat je inzet is om betrokkenheid naar de 
klant te tonen, creativiteit in je werk aan de dag te leggen en ondernemer-
schap voor de hele club te tonen. Over de resultaten die geboekt worden, is 
men heel transparant. Iedereen kan elkaars salaris bekijken en zelf beslissen 
hoeveel hij verdient. Je hebt zelf de verantwoordelijkheid om het ook waar 
te maken. En omdat iedereen het kan zien, wordt er geen onverantwoorde 
greep uit de kas gedaan. Integendeel, bij FinExt draait het om waarden, niet 
om materieel vertoon. FinExt heeft op papier een directeur, maar feitelijk 
speelt dat geen grote rol. Ondertussen is FinExt uitgegroeid naar een familie 
van jonge, dynamische en frisse consultancybedrijven die vanuit dezelfde 
filosofie werken. 

Een ander voorbeeld van een netwerkorganisatie is CPI Risk Finance Gover-
nance. Opgezet in 2005 om dienstverlening op een andere manier te doen 
dan de grote accountancybedrijven is het nu een vernieuwende speler in 
de markt geworden en behoren grote ondernemingen tot de klantenkring. 
CPI gaat uit van ‘connecting business and talent in a flexible way to create 
social and economic impact’. De kern van het bedrijf wordt gevormd door 
een aantal partners en vaste medewerkers. Eromheen is een kring van meer 
dan driehonderd zelfstandige professionals die in de uitdagende projecten 
van CPI voor langere tijd meewerken. Zo ontstaat er een professionele bin-
ding en wordt er door CPI geïnvesteerd in nieuwe kennis in de flexibele 
schil. Net als FinExt geeft CPI veel aandacht aan het plezierig werken met 
elkaar en aan meerwaarde voor de klant. Bij CPI gaat het om delen, gun-
nen en verbinden. De activiteiten breiden zich uit van compliancyprojecten 
tot boardroomevaluaties en digitalisering van bedrijfsprocessen. CPI maakt 
zich sterk om vanuit hearts en minds te werken. Als mensen het intrinsiek 
snappen, gaan ze het ook doen; wanneer het opgelegd wordt, werkt het niet. 
De netwerkende manier van werken trekt professionals aan die een grote 
verantwoordelijkheid combineren met expertise en samenwerking.
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Het zijn niet alleen innovatieve adviesbedrijven waarin netwerkende profes-
sionals kennis en ideeën uitwisselen om de klant beter van dienst te zijn. Het 
gaat ook om innovatieve onderdelen in gemeenten, zoals de Belastingdienst 
van de Drechtsteden, een van de eerste netwerksteden in ons land. Burgers 
beter bedienen vraagt om betere communicatie en slimmere producten. 
In interactie met burgers en bedrijven ontwikkelen de medewerkers van 
de Gemeentelijke Belastingdienst in Drechtsteden de vernieuwing van de 
dienstverlening. In Zwolle zijn de afgelopen jaren speciale trajecten opgezet 
om leidinggevenden netwerkend te laten werken en hun medewerkers meer 
verbinding met de stakeholders in de stad te laten maken. 
Ook in de gezondheidszorg zien we het netwerkend werken terug, bijvoor-
beeld in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). In de 
strategie staat samenwerking met regionale ziekenhuizen en gezondheids-
centra centraal. Er is geïnvesteerd in grote groepen leidinggevenden om het 
netwerken te praktiseren. Daarmee is een voedingsbodem gekweekt om de 
meerjarenstrategie vanuit een netwerkvisie met de regio en stakeholders te 
gaan opzetten.

Netwerkorganisaties kunnen bij uitstek hun klanten met betere en nieuwe 
producten verrassen. Het bekendste voorbeeld is Apple, waar wereldwijd 
klanten reikhalzend uitkijken naar een nieuw Apple-product. Juist Apple 
weet als netwerkorganisatie samen te werken met honderden andere, vaak 
concurrerende bedrijven in innoverende ecosystemen. De samenwerking 
met concurrenten drijft de excellentie in de eindresultaten op, niet alleen 
voor Apple en zijn klanten, maar ook voor de concullega’s in de concurre-
rende bedrijven. De collectieve intelligentie van al die experts uit concur-
rerende bedrijven komt samen in de Apple-productenrange. Daarmee is het 
ecosysteem van Apple te zien als een netwerk van netwerken waar op allerlei 
onderdelen externe partijen samenwerken en concurreren. Ze maken elkaar 
sterk, hoewel Apple als de grote organisator van het ecosysteem er de meeste 
vruchten van plukt. Het merk Apple heeft de kracht om talloze netwerkcon-
necties wereldwijd te laten werken aan nieuwe producten voor loyale klanten. 
Zonder die kennisstroom te benutten, zou Apple niet telkens kunnen ver-
rassen en niet zulke enorme winsten kunnen boeken. Het kan dus heel goed 
samengaan: samenwerken, concurreren, innovatief zijn en winst maken.
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8.9  Netwerkleiders gaan op pad

Het is best lastig om je weg te vinden in de huidige overvloed aan kennis. 
Dan is het veilig en rustig om je terug te trekken op je eigen honk. Dat is de 
rust die een functionele organisatie je biedt. Maar naast deze traditionele en 
defensieve managers zijn er ook managers die eropuit trekken om te  ont-
dekken wat er voor nieuwe kennis en inzichten zijn. Zij gaan, liefst met hun 
medewerkers, naar conferenties en beurzen, struinen het web af, gaan naar 
netwerkbijeenkomsten van beroepsverenigingen, volgen trends in de media, 
lezen kranten en voelen aan wat er in de lucht hangt. Ze zijn in contact met 
de wereld om hen heen en schakelen voortdurend tussen binnen (Wat heeft 
het bedrijf nodig?) en buiten (Met wie kunnen we wat samen gaan doen?). 
Jaap Boonstra spreekt in dit verband over ‘omgevingssensitiviteit’ en ‘soci-
aal bewustzijn’. De managers die zelf op pad gaan en hun medewerkers mee-
nemen, worden gewaardeerd om hun openheid en nieuwsgierigheid. Het is 
een plezier met en voor hen te werken. Je kunt er wat van leren en de ruimte 
om mee naar buiten te gaan wordt als bevrijdend gezien.

In die buitenwereld waar van alles gebeurt, heb je wel bakens nodig, ofwel 
mensen die visie hebben en weten hoe je koers moet houden. Strategische 
oriëntatie wordt heel vaak gemist in bedrijven en dan raken medewerkers 
verloren. Uit enquêtes over medewerkerstevredenheid komt vaak naar voren 
dat er op het senior management het nodige valt af te dingen en dat men 
een visie mist. In netwerkorganisaties is er altijd sprake van een duidelijke 
visie en zijn er leiders die de visie actief uitdragen en samen met hun me-
dewerkers de koers in de praktijk uitzetten. Netwerkorganisaties zijn in dat 
opzicht enorm hands-on, praktisch en pragmatisch. Het vereist dat mana-
gers in bedrijven up-to-date zijn met de nieuwe technologische kennis en de 
wensen van klanten. In zorginstellingen betekent het dat leidinggevenden 
aansturen vanuit het concept de patiënt te dienen. In het onderwijs zijn het 
bevlogen docenten met inhoudelijke kennis en passie voor de groei van leer-
lingen en studenten. Bij deze mensen ga je graag langs, je wordt door hen 
geïnspireerd en komt met relevante kennis terug.
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Netwerkleiders weten dat ze aan een baken niet genoeg hebben, maar dat 
je eigenlijk een infrastructuur, een netwerk van bakens nodig hebt. Im-
mers, de vraagstukken zijn niet altijd hetzelfde, de aanpak kan anders zijn, 
nieuwe inzichten heb je nodig, net als andere technieken. Bakens vormen 
met elkaar een systeem dat je op koers houdt. In een virtuele netwerkwereld 
zijn deze bakens heel gevarieerd: van zoekmachines, zoals Google, tot aan 
persoonlijk opgebouwde netwerkrelaties. Kennisdragers die als bakens fun-
geren worden vaak direct herkend en erkend door hun omgeving. Je kunt 
er terecht voor vragen of voor het reflecteren over mogelijke oplossingen 
voor een probleem waar je mee zit. Ze zijn toegankelijk, open en ze kunnen 
luisteren. Plus dat zij weer de kennis en contacten hebben naar andere ba-
kens, hun netwerken. Een goede netwerkleider is zelf ook een baken, maar 
niet nadat hij of zij zelf gewerkt heeft aan het opbouwen van netwerken met 
mensen waarin kennis vanuit diverse kanten samenkomt.

8.10  Netwerkleiders creëren een open atmosfeer

Soms kom je op je tocht naar kennis en contacten bij een bedrijf of organi-
satie of een persoon waar het allemaal klopt. Het gaat er dan nog niet eens 
om of je precies het antwoord op je vraag hebt gevonden, maar je voelt dat er 
een sfeer is in dat bedrijf die openheid uitstraalt. Je bent welkom om je aan 
een kennisbron te laven, maar ook vrij om met allerlei mensen te spreken. 
Het gaat niet om snel scoren en competitie, maar om oprechte belangstelling 
en meedenken. Je wordt opgenomen door mensen die je misschien daarvoor 
niet, of niet zo goed kende. Maar dat geeft niet, ze begrijpen waar je mee 
bezig bent, vragen nauwkeurig verder en helpen je vooruit. 
Deze stijl van werken wordt gecreëerd door leiderschap dat ruimte biedt aan 
netwerkend werken. Hier is een sfeer van openheid en bedrijvigheid. Je ziet 
dat mensen voortdurend met elkaar in contact staan en met elkaar bezig 
zijn. Geen kamertjes met gesloten deuren waar directeuren of managers zich 
teruggetrokken hebben. Geen duidelijke statusverschillen tussen medewer-
kers, maar open ruimtes met ontmoetingsplekken. Vaak werken er ook col-
lega’s van andere vestigingen mee of externen. Het werk is projectmatig en 
gebeurt in tijdelijke teams met wisselende samenstellingen. Leidinggeven-
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den werken vanzelfsprekend mee met medewerkers. Ze zijn inhoudelijk des-
kundig en zijn zowel vraagbaken als meewerkend voorman of voorvrouw. 
De inhoud staat centraal, niet de status of de hiërarchie. Hier is een sfeer ge-
schapen van vertrouwen in elkaar, waardoor je elkaar ruimte kunt geven om 
eens een andere weg te kiezen om een probleem van een klant op te lossen.
Netwerkleiders weten ook goed hoe je het best kunt afstemmen. Juist in 
complexere projecten of ingewikkelde vraagstukken lijkt het vanuit het net-
werken vanzelfsprekend om iedereen erbij te vragen. Maar dat is het dus 
niet. Dan wordt het weer polderen en vergaderen en dat is niet effectief om 
snel de gezochte kennis en informatie bijeen te krijgen. Netwerkleiders heb-
ben hun interne en externe netwerken en maken gebruik van de netwerken 
van hun medewerkers. Optimaliseren van kennis en kennissen doe je door 
af te stemmen wie je voor welke kennis nodig denkt te hebben. Dat houdt 
in dat je vooraf met je medewerkers een soort netwerkplan maakt met een 
overzicht van de kernonderdelen van het vraagstuk, de kennisdragers, de 
klanten waar je het voor doet en de belanghebbenden eromheen. Wie heb je 
wanneer, waarvoor nodig? En hoe benader je hen zo, dat het ook voor deze 
contacten interessant is om mee te denken, mee te werken en zo mogelijk 
een deel van het werk uit te voeren? Ook hier geldt dat de inhoud centraal 
staat. Het gaat niet om de politieke belangenafweging wie belangrijk is, 
maar om wie goed is in zijn of haar vak en wie vooral ook heel prettig is om 
mee samen te werken. Geen baasjes, ego’s en mannetjesputters. Die zijn niet 
geschikt om in een open werksfeer netwerkend te werken. Een netwerklei-
der kan dan wel individueel deze mensen benaderen, maar niet om intensief 
met hen samen te werken. Bij het afstemmen houd je dus ook bewust men-
sen uit je netwerk buiten de deur om je open werkklimaat te beschermen.

De open werksfeer is de basis van een netwerkende werkwijze. Managers en 
leidinggevenden zijn cruciaal in het scheppen van zo’n open werksfeer waar 
het samenspel van kennis delen, ontvangen en doorgeven een tweede natuur 
geworden is. Het lijkt zo simpel ... 
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8.11  Institutionele barrières

Het lijkt eenvoudig om een open werkklimaat te scheppen, maar de praktijk 
is weerbarstig. Eerder zagen we al dat managers vaak niet staan te trappelen 
om uit hun comfortzone te komen, omdat voor hen de risico’s toenemen. Nu 
zijn de opdrachten van boven helder, maar als je zelf moet gaan verzinnen 
wat interessant kan zijn en hoe het anders kan, dan komen de terugtrekken-
de bewegingen al snel in zicht. Managers zijn vaak wars van fouten melden 
en doen er alles voor om dat te voorkomen. De uitspraak ‘Fouten maken doe 
je maar na vijven’ zegt genoeg. Net als het voorkomen dat mensen buiten 
hun boekje gaan: ‘Wie heeft jou daar toestemming voor gegeven?’ of nog 
dodelijker: ‘Eigen initiatief staat niet in je contract!’ Vanuit de comfortzone 
is het voor managers ook heel eenvoudig om met een paar dooddoeners cre-
atieve medewerkers snel buiten spel te zetten. Een paar voorbeelden: ‘Maar 
dat kun jij toch helemaal niet’, of: ‘Met al het werk dat nog gedaan moet 
worden, durf ik die vernieuwing niet aan’, af te sluiten met: ‘Ik heb er geen 
vertrouwen in en geld is er ook niet.’ Zo druip je als initiatiefnemer van een 
innovatieve oplossing al snel af en bedenk je je wel drie keer voordat je weer 
met een idee naar je leidinggevende komt. 
Het demotiverende effect valt niet te onderschatten. Het zou goed zijn wan-
neer leidinggevenden vaker getoetst zouden worden om te zien of ze nog pas-
sen in de tijd en de omgeving; of ze nog bijdragen aan het scheppen van een 
lerende organisatie. Dan komt beter tot uiting wat hun bijdrage is aan een al 
dan niet innovatief werkklimaat en of ze institutionele barrières slechten of 
juist in stand houden. Institutionele barrières kunnen de onzichtbare killers 
zijn van vernieuwend denken, werken en innovaties. Het zijn de harken op 
de organogrammen. Kenmerk van institutionele structuren is dat ze vaak 
decennia achterlopen bij actuele ontwikkelingen. We kennen daarom in de 
meeste bedrijven nog de structuren uit het machinetijdperk, terwijl we al 
ver in het digitale tijdperk zijn aanbeland en de kunstmatige intelligentie en 
machine learning al om ons heen aan de orde van de dag zijn. 
De institutionele structuren veranderen langzaam, omdat mensen van laag 
tot hoog in deze structuren gesocialiseerd worden. Ze worden gedwongen 
zich ernaar te schikken. Dit wordt nog versterkt door het feit dat hogerop 
klimmen in organisaties betekent dat je jarenlang bezig bent om je door 
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dit woud van lagen, afbakeningen, hiërarchieën en machtspelletjes heen te 
wringen. Dit is waar de koele sfeer van wantrouwen vandaan komt. Het gaat 
om inschatten waar je vandaan komt en wat je plannen zijn en om het voor-
komen dat de eigen positie ondermijnd kan worden. Oppassen dus en poli-
tiek beleefd zijn. Dit gedrag werkt versterkend om de huidige structuren te 
behouden. Deze leidinggevenden zijn dan ook vaak de steunpilaren van de 
verstarde instituties. En de killers van creativiteit.

8.12  Een nieuwe generatie leiders treedt aan

Als er zoveel collectief wantrouwen is, hoe kan er dan toch een nieuw besef 
van vertrouwen tegenover gezet worden? Hier komt het leiderschap van de 
top van de organisatie om de hoek kijken. Juist in deze tijd is een bijzondere 
wending mogelijk vanwege de aflossing van de babyboomers door met name 
late dertigers en veertigers. Zij behoren tot generatie X. De babyboomers 
zijn degenen geweest die de instituties gebouwd hebben. Vanuit een destijds 
gelegitimeerd machtsdenken hebben zij daar met vele andere babyboomers 
invulling aan gegeven. De veertigers die hen gaan opvolgen zijn minder op 
macht belust, kennen nauwelijks ideologie en zijn veel minder politiek geïn-
teresseerd. Ze zijn zich zeker bewust van carrières en willen op hun merites 
beoordeeld worden. De veertigers hebben meer kennis in diploma’s dan de 
babyboomers en zijn ook internationaal beter onderlegd. Onderschat niet 
dat de generatie X materialistisch is. Vaak hebben ze een hoge hypotheek 
op een duur gekocht huis. Ze willen goed betaald worden en voorzien zijn 
van de beste secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Van leaseauto tot 
papa- of mamadagen. Ze zijn daarnaast in de omgang meer mensgeoriën-
teerd en hebben vanuit hun basisschoolbankjes al geleerd in groepjes te wer-
ken en later in de studie met vrienden langer op te trekken. Ze willen ook 
meer in balans zijn dan hun ouders, die de babyboomers waren. Doorgaans 
zijn het actieve mensen, die er goed uit willen zien en hun ambities spreiden. 
Het is de eerste generatie waarvan vrouwen op grotere schaal dan voorheen 
in leidinggevende posities zijn terechtgekomen. Er is dus meer diversiteit en 
dat verklaart ook waarom de waarden op de hogere sporten op de manage-
mentladders aan het veranderen zijn.
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Voorwaar, dit zijn belangrijke ingrediënten om tot andere verhoudingen te 
komen op het werk en om de luiken naar buiten te openen. Er gloort hoop. 
Denk bijvoorbeeld aan de verschuivingen die nu al volop gaande zijn in tra-
ditionele bastions zoals de accountancy en advocatenkantoren. Waren hier 
extreem lange werktijden regel, of beter aanwezigheidstijden, dat wordt nu 
anders. Veel professionals zien hun werk wel zitten, maar niet de manier 
waarop. Daarom zijn er de afgelopen jaren door voormalige medewerkers 
van de grote vier accountancybureaus of van grote advocatenkantoren en 
bekende adviesbureaus veel nieuwe bedrijven opgezet waar wel meer ruimte 
is voor werk, gezin en vrije tijd. De grote ondernemingen en kantoren zul-
len op den duur wel mee moeten gaan, omdat ze anders hun beste mensen 
verliezen. De logica van toen, van de babyboomers, is niet meer de logica 
van de generatie van de nieuwe netwerkende leiders.

Netwerkbedrijven die de voorhoede vormen, zoals Vitae (nu onderdeel van 
Manpower), Pentascope, FinExt, CPI, wisten dat ze het ánders wilden doen 
en dat ze daarvoor het best zelf bedrijven zouden opzetten, omdat ze dan hun 
andere manier van leidinggeven en samenwerken met de buitenwereld in de 
praktijk konden brengen. Ze pakten de handschoen van het ondernemer-
schap op en gingen hun idealen achterna. Ze waren in dat opzicht atypisch 
voor hun generatie. Deze vroege netwerkorganisaties hebben veel generatie-
X’ers aangetrokken en vertrouwd gemaakt met netwerkend werken met pro-
fessionals. Nu zien we dat zowel in de private als in de publieke sector de 
X’ers, de dertigers en jonge veertigers, aan het roer gaan komen. Horizontaal 
schakelen is voor hen gemakkelijker, want in hun professionele leven doen ze 
dat al. Maar voor het horizontaal leiderschap komt meer kijken. Hoe kan de 
transitie naar netwerkorganisaties onder hun leiding vorm krijgen? Wat zijn 
de aangrijpingspunten waarmee de overgang gefaciliteerd kan worden?

8.13   Strategie als schakelmoment voor invoeren van 
horizontaal leiderschap

Het aantreden van een nieuwe generatie die het roer overneemt, is een ge-
schikt moment om ook de bestaande strategie van een bedrijf of organisatie 
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scherper tegen het licht te houden. Uit de ervaringen met transformaties 
van hiërarchische organisatiestructuren naar horizontale netwerkstruc-
turen is naar boven gekomen dat het formuleren van een nieuwe strate-
gie een geschikte manier is om een veranderingsproces in gang te zetten. 
Om een organisatie te veranderen in termen van structuur en leiderschap 
is het noodzakelijk om de urgentie ervan te kunnen aangeven. Het is im-
mers nogal ingrijpend. Dus loopt een organisatie als een zonnetje, dan zal 
er weinig aanleiding zijn, al zou het dan juist wel gemakkelijker kunnen zijn 
om dan naar een netwerkende organisatie te bewegen. Zit een onderneming 
in zwaar weer, dan is de neiging groot om snel met top-downbeslissingen 
en beproefde besparingsrecepten te komen. Echt veranderen in termen van 
houding, gedrag, leiderschapscultuur is dan niet aan de orde. Soms is het 
dus ook beter om even af te wachten voordat de nieuwe garde haar stempel 
op de organisatie gaat drukken met een andere vorm leiderschap.

Laatst kwam er een vraag van iemand van een zeer grote organisatie in ons 
land of we een transitietraject naar een netwerkorganisatie konden begelei-
den, want ‘nu was de tijd er rijp voor’. Er was door die persoon al jaren naar 
uitgezien om de organisatie te transformeren naar een netwerkorganisatie, 
maar nu pas kon het gebeuren, omdat de samenstelling van de top veranderd 
was. Met een nieuwe CEO komt er vaak meer ruimte voor anders werken en 
een nieuwe strategie uitzetten is dan een logisch moment. Hetzelfde hebben 
we meegemaakt bij een ministerie, waar de overgang naar een netwerkorga-
nisatie al jaren geleden aangekondigd was, maar de condities er intern niet 
naar waren. Nog te veel oud denken en te weinig leidinggevenden die zouden 
willen loslaten. Op een gegeven moment kwam ook daar uit de top van dat 
ministerie een verzoek om nu wel zo’n traject te begeleiden, want ‘nu zijn 
we er klaar voor’. Intern is er vaak een voorhoede die al langer wil, maar die 
eerst moet wachten of ervoor zorgen dat de voorwaarden geschikt zijn. Dat 
kan een nieuwe leiding aan de top zijn, een fusie met een andere organisatie 
of het opschudden van de organisatie door een inhoudelijke aanleiding, bij-
voorbeeld het versneld moeten innoveren van een verouderd productenport-
folio of het invoeren van agile werken rondom IT-processen die steeds meer 
in de businesslijnen geïntegreerd raken. Kortom: er is een gevoel van urgen-
tie nodig om de strategische koers te gaan verleggen. Er is een vraagstuk dat 
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de hele onderneming aangaat. Juist dat is een moment om een verandering 
in de organisatievorm en de inhoud van het leiderschap ter hand te nemen. 

8.14  Horizontaal netwerkleiderschap in actie

Is het haakje gevonden om een strategische interventie te plegen, dan kun-
nen we het horizontale leiderschap in actie beleven. Het begint bij interactie, 
het samenbrengen van heel diverse mensen uit allerlei delen van de organi-
satie. Mensen die niet zelf strateeg hoeven te zijn, maar die zin hebben om 
mee te werken aan strategische veranderingen. Gebaseerd op kennis en mo-
tivatie. Toppotentials, stille willies, ambitieuze jonge mensen en ervaren rij-
pe medewerkers kunnen elkaar in netwerkteams versterken. Deze mensen 
kunnen intekenen op een uitnodiging van de top van de organisatie. Vaak 
melden zich veel meer mensen aan dan er in de netwerkteams plaats kun-
nen nemen, maar dat is niet erg, want elk netwerkteamlid heeft een schaduw 
of een buddy. Deze schaduwleden weten evenveel tijdens het proces als de 
mensen in de netwerkteams en ze kunnen ook direct inspringen als een net-
werkteamlid niet kan komen. Door onderling over de inhoud van het traject 
te spreken, kunnen de netwerkteamleden kritisch bevraagd worden door de 
schaduwleden. Tijdens een kop koffie of een lunch worden de schaduwleden 
bijgepraat. Zij kunnen hun netwerkcontacten binnen en buiten de organi-
satie erbij betrekken, voor zover relevant voor de strategische doelstellingen 
en de uitvoering ervan. Zo wordt het netwerkareaal van contacten voor de 
onderneming enorm uitgebreid. 
Vergelijk dit eens met een traditionele strategie. Die wordt meestal vanuit de 
top uitgezet en wordt met de nodige geheimhouding en omzichtigheid om-
geven. Een extern bureau wordt vaak ingehuurd voor de cijfermatige analy-
ses en adviezen over de strategische koers. Hierbij is dan weinig interactie 
met de medewerkers. Het blijft vaak een black box waarop de aanbevelingen 
gebaseerd zijn, omdat de reken- en analysemodellen die gehanteerd worden 
niet prijs gegeven worden. Zo wordt strategie in de traditionele zin een mis-
tig proces. In netwerkorganisaties geldt juist het omgekeerde: het is een open 
proces waarin veel mensen met heel uiteenlopende achtergronden kunnen 
participeren en leren van elkaar. Als een strategie met netwerkteams ge-
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maakt wordt, is de kans ook veel groter dat de strategie geïmplementeerd 
wordt. Immers, een dwarsdoorsnede van mensen is erbij betrokken geweest 
en heeft vooraf een actieve stem gehad. Dat kweekt commitment en draag-
vlak, maar ook de drijfveer om een strategie te gaan realiseren. Je hebt im-
mers het grote plaatje gezien en begrepen.

Een strategietraject is een goede gelegenheid voor (opkomende) leiders om 
hun horizontale leiderschap in praktijk te brengen. Netwerkteams worden 
gevormd rondom de hoofdthema’s van een strategie. De koers hoeft zeker 
nog niet uitgekristalliseerd te zijn, maar een aantal hoofddoelen is wel be-
noemd. Die worden door de netwerkteams verder uitgediept. Ieder netwerk-
team heeft een netwerkteamleider of netwerkleider. Gemiddeld zijn er in een 
netwerktraject ten minste drie tot zes teams tegelijkertijd bezig. Dat kunnen 
er ook meer zijn. Daarmee wordt al direct een omgeving geschapen waarin 
nieuw netwerkleiderschap zich kan gaan ontwikkelen. In de netwerkteams 
wordt uitdrukkelijk horizontaal gewerkt met elkaar. Hiërarchie telt niet, in-
breng wel, net als het nemen van initiatief. Een netwerkleider zorgt ervoor 
dat de teamleden inhoudelijk en als mens goed op elkaar zijn aangesloten. 
Hij of zij schept het klimaat om prettig met elkaar te werken om in korte tijd 
tot aansprekende resultaten te komen. Er wordt gezorgd dat kennis stroomt 
binnen het team en dat er volkomen ‘ont-schot’ gewerkt wordt. Een digitale 
infrastructuur vergemakkelijkt de communicatie en is faciliterend. Een net-
werkteamleider zorgt ervoor dat de aansluiting binnen het team optimaal is, 
maar ook dat er goed geschakeld en afgestemd wordt met de andere netwerk-
teams. Met de andere netwerkteamleiders zijn er zogenaamde ‘webberover-
leggen’, waarin de uitkomsten van de netwerkteams bij elkaar komen en het 
proces van netwerkend werken al gaande, in the action, kritisch geëvalueerd 
wordt. Ook in het webberoverleg wordt horizontaal met elkaar gewerkt en 
gelden dezelfde principes als in de netwerkteams. Geen haantjesgedrag, geen 
egotripperij en geen baas boven baas. De deelnemers van de netwerkteams 
staan net zoals de netwerkleiders met elkaar voor het gezamenlijke doel om 
een aansprekende, uitdagende en realiseerbare strategie te ontwikkelen. In 
de teams zal een netwerkleider al snel voorstellen om uit te zoeken met welke 
interne en externe stakeholders samengewerkt kan worden. Wie heeft welke 
contacten en hoe kunnen die aangeboord worden? Het op pad gaan van duo’s 
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van netwerkteamleden naar de stakeholders om verkennende interviews te 
voeren wordt gestimuleerd. Zo komt de buitenwereld vanzelf naar binnen. 
De netwerkleider houdt het overzicht en zorgt zo mogelijk vooraf al voor het 
leggen van contacten, zodat de teamleden sneller op de juiste plaatsen bij de 
externe stakeholders binnenkomen.

Een belangrijke inhoudelijke rol die de horizontale netwerkleider (of web-
ber) speelt, is het samenbrengen van de informatie, het synthetiseren ervan 
en het stellen van vragen aan het team om de gezamenlijke richting te geven. 
Netwerkleiders die vanuit een afgebakende businessunit komen, zullen snel 
nieuwe kennis en inzichten moeten verwerven. Deze mensen gaan in het 
strategietraject leren dat het gaat om combineren van kennis, lateraal den-
ken en associaties maken, om niet alleen voor je netwerkteam een resultaat 
te behalen, maar te werken aan het samenspel van de netwerkteams. De 
netwerkteams zijn samen één en de netwerkleiders of webbers schakelen en 
makelen kennis en inzichten tot één overkoepelende strategie met heldere 
doelstellingen en uitvoeringspaden. Vergeleken met een leidinggevende in 
een businessunit of afdeling is het spectrum van een netwerkleider veel bre-
der. Een netwerkleider trekt zich niet terug op zijn honk om de deur achter 
zich dicht te doen. Hij of zij werkt in de rol van verbinder en vertolker trans-
parant met alle teamleden, stakeholders, contacten en kennissen.

Werken aan de strategie in netwerkteams is een prima manier om het net-
werkgedrag in een organisatie snel van de grond te krijgen. Het is vooral de 
manier om te zien welke natuurlijke leiders er uit de teams opstaan en of de 
aangewezen netwerkteamleiders inderdaad horizontale schakelaars zijn die 
hun verantwoordelijkheid nemen. Blijken het toch baasjes te zijn die top-
down blijven commanderen, dan is duidelijk dat er nog veel geschaafd moet 
worden. Eenvoudiger is het om deze mensen uit hun rol van netwerklei-
der te halen, omdat ze de teams frustreren en niet zullen bijdragen aan het 
nieuwe gedrag. Netwerkorganisaties opbouwen gaat dus ook samen met een 
zekere discipline en strengheid. Niet iedereen is er geschikt voor en de rest 
van de organisatie mag niet lijden onder niet meer passend, hiërarchisch 
leiderschap.
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8.15  Eigenschappen van een horizontale netwerkleider

Zonder in eindeloze opsommingen te vervallen, vallen er wel eigenschap-
pen op bij netwerkleiders. Het zijn mensen die hebben leren samenwerken 
met uiteenlopende mensen en partijen en de meerwaarde daarvan inzien. 
Ze verbinden zich aan een organisatie en zijn daarin loyaal, zonder dociel te 
zijn. Het woord ‘engagement’ drukt dit mooi uit. Netwerkleiders opereren 
in het zicht en vrijwel altijd met anderen. Ze hanteren de dialoog en niet de 
discussie. Het gaat erom te zoeken naar het gemeenschappelijke, wat vaak 
meer is dan wat elkaar scheidt. Op die manier kom je eerder naast elkaar te 
staan dan tegenover elkaar. Zonder contacten binnen en buiten is een net-
werkleider nergens. Daarom zijn relationele competenties belangrijk. Als je 
geen contact met anderen kunt maken, kun je geen verbinder zijn. De rela-
tionele kant komt ook tot uiting in het feit dat netwerkleiders combinaties 
van kennis en kennissen maken en dat normaal vinden. Ze delen en hopen 
dat ook van de andere kant inspirerende inhoud, mensen, contacten komen. 
Ze zijn integer en worden vertrouwd door heel diverse mensen. Juist in heel 
divers samengestelde teams is het werkklimaat van belang. Het hoeden van 
de openheid naar elkaar, vertrouwen in elkaars inbreng en het delen van wat 
er al dan niet goed gaat, horen daarbij. Een netwerkleider kan in hoge mate 
de sfeer beïnvloeden en ervoor zorgen dat een team in the flow komt en op 
vleugels verder kan gaan.

Naast een teamplayer is een netwerkleider ook ondernemend. Hij of zij durft 
eropuit te gaan om nieuwe zaken uit te proberen. Een goed voorbeeld is een 
netwerkende ambtenaar in Zwolle. Hij was voor een klimaatadaptatiepro-
ject bezig in een woonwijk met de bewoners. Daar zag hij dat er zogenaamde 
‘kratjes’ in de grond onder de tuinen geplaatst moesten worden om bij harde 
regen het water geleidelijk weg te laten lopen en het water te bufferen. Die 
kratjes waren er niet bij bouwmarkten. Deze ambtenaar is toen naar WA-
VIN gegaan, een onderneming in Zwolle die bekend is van de pvc-buizen en 
onderdelen. WAVIN is met de vraag aan de slag gegaan, de burgers kregen 
de kratjes en de ambtenaar heeft met de bouwmarkt en WAVIN gezorgd 
dat er een grotere afzetmarkt gaat komen. Dit laat zien hoe ook ambtena-
ren oplossingsgericht kunnen netwerken en een grote positieve impact voor 
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burgers en bedrijven kunnen hebben. Het reframen van het bestaande naar 
andere mogelijkheden is daar onlosmakelijk mee verbonden.

In een netwerk is plaats voor heel verschillende mensen. Niet iedereen is een 
Leonardo da Vinci. En dat hoeft juist niet, want netwerkorganisaties com-
bineren talenten uit alle hoeken en gaten van de organisatie en daarbuiten. 
Dat is het ultieme wat je als netwerkleider doet: je bundelt kracht door de 
sterktes van elkaar te laten groeien. Daarmee groeien mensen en ontwik-
kelen ze zich, net zoals bedrijven daardoor organisch naar een hoger niveau 
groeien. Niet door in te zetten op exorbitante winsten en onrealistische doe-
len, maar door te gaan voor continuïteit op basis van innovatie, duurzaam-
heid en vernieuwingszin. Netwerkleiders zijn de hoeders van dit proces. 

Werk jij of wil je werken in een netwerkende organisatie? Hulpvragen die je 
jezelf of je leidinggevende kunt stellen, zijn:

 • Doen we aan het bouwen van relaties en netwerken buiten de eigen 
afdeling en eenheid?

 • Werken we aan gemeenschappelijkheid in plaats van aan de eigen 
autonomie?

 • Investeren we in sociale netwerkrelaties en externe contacten?
 • Geven we follow-up aan netwerkcontacten?
 • Zorgen we voor variatie in invalshoeken en diversiteit in de net-

werkteams?
 • Dragen we bij aan een positief en open werkklimaat door emoties 

te delen?
 • Herdefiniëren we situaties waardoor nieuwe mogelijkheden ont-

staan?
 • Reframen we een probleem naar een interessant vraagstuk?
 • Maken we de vraag breder, waardoor de relevantie voor anderen 

om mee te doen toeneemt?
 • Expliciteren we waar de sterke én de zwakke kanten liggen?
 • Vragen we hulp aan anderen?
 • Doen we aan reflection in action?
 • Zijn we kritisch genoeg over de impact?
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8.16   Het productief maken van kennis in een eco-
systeem 

Er is enorm veel kennis voorhanden, maar het verzilveren en productief ma-
ken ervan is nog niet zo eenvoudig. Dat probleem kwam bij de KNGF, een 
koepelorganisatie voor de fysiotherapie, op tafel. Er is een schat aan weten-
schappelijke kennis op de planken van bibliotheken en in de hoofden van 
wetenschappers. Valoriseren in de zin van vertaling van kennis uit labora-
toria en universiteiten naar de praktijk is minder vanzelfsprekend dan ge-
dacht. De roep om valoriseren wordt wel steeds luider. Professionals, in dit 
geval de fysiotherapeuten in de praktijk, wilden zien waar het onderzoeks-
geld aan besteed wordt en wat ermee gedaan kan worden om behandelingen 
te verbeteren en patiënten te voorzien van toegepaste kennis. Het Koninklijk 
Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) luisterde naar zijn leden, nam de 
uitdaging aan en startte ‘Waarde van Kennis’ als een interactief netwerk-
proces om te zien hoe kennis van de plank productief in de praktijk gebruikt 
kan worden. Hiervoor was het nodig te leren netwerken met stakeholders, 
interne webbers op te leiden en het valoriseren in een ecosysteem te laten 
plaatsvinden.
Er is vervolgens gekozen voor een procesaanpak die uit vijf strategische 
dialogen bestond en die gestoeld was op netwerkend werken tussen weten-
schap, hoger beroepsonderwijs, fysiotherapeuten in de praktijk, bestuurders 
van de KNGF en stakeholders zoals ondernemers en producenten van appa-
ratuur. Na de strategische dialogen is er met elkaar gewerkt aan een focus-
thema en is het eerste ecosysteem daaromheen opgebouwd. Vervolgens zijn 
er negen concrete praktijklocaties gekozen om valorisatie in de fysiothera-
piepraktijk al netwerkend gestalte te geven. De KNGF vervulde met de in-
terne webbers een intermediaire, verbindende en vertalende rol. De webbers 
waren de spil in het proces en activeerden het werkveld. Zij bevorderden 
door diverse personen en organisaties te verbinden een transformatie in de 
houding van ‘tegen elkaar’ naar ‘met elkaar’ om voor een gezamenlijk doel 
gaan. De deelnemers aan de dialogen en de betrokkenen in de valorisatie-
praktijk hebben veel input geleverd, ook buiten de sessies. In het proces is 
aan de communicatie veel aandacht geschonken. Het is ook een leertraject 
voor de KNGF zelf om van zenden naar luisteren te gaan en de interactie op 
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te zoeken. De strategische dialogen leverden in korte tijd een schat aan in-
formatie op over de behoefte van kennis in de praktijk en over wat de KNGF 
in een faciliterende en organiserende rol anders en beter kon doen om de 
kloof tussen wetenschap en praktijk te overbruggen. In die zin leverde het 
proces ook een extra legitimiteit voor de koepelorganisatie op. Door de hele 
KNGF-gemeenschap in het proces te betrekken en actief te luisteren en te 
communiceren, ontstonden er enthousiasme en een groot draagvlak om va-
loriseren in ecosystemen in de praktijk te brengen. Het proces bracht iedere 
partij in zijn kracht en dat levert respect en vertrouwen op. Doordat er be-
wust horizontaal gewerkt wordt, is de acceptatie van nieuwe methoden en 
inzichten veel soepeler verlopen.

8.17  Aansluiting bij het aanstormend talent

In een netwerkorganisatie wordt bewust met heel diverse mensen gewerkt. 
Wat in de komende tijd cruciaal wordt, is om niet alleen diversiteit in net-
werkteams te praktiseren, maar vooral om aandacht te hebben voor interge-
nerationeel samenwerken. In het begin van deze bijdrage heb ik het al gehad 
over de verschillen tussen de babyboomgeneratie, die nogal top-down en 
institutioneel gericht is, en de generatie X of ook wel bekend als de millen-
nials: van dertigers en veertigers, die al meer netwerkgericht is en zich niet 
zo gemakkelijk laat inkaderen als de oudere generaties. 

Waar ik het nog niet over gehad heb, is het aanstormend talent uit generatie 
Y: de jonge mensen die na 1985 geboren zijn. Ik zou ervoor willen pleiten om 
30 procent van de mensen die in netwerkteams zitten en aan strategie doen, 
uit deze generatie te laten komen. Immers, zij zijn de klanten van vandaag 
en morgen. Zij hebben een realistisch beeld van wat hun leeftijdsgenoten 
voor ogen staat. Waarom zou je uitsluitend rijpe mensen de strategie laten 
bepalen, terwijl de producten en diensten veelal door jongere mensen afge-
nomen worden? Deze generatie Y kan van nature netwerken en is opgevoed 
met alle mogelijkheden die een mondiale, interculturele internetsamenle-
ving te bieden heeft. Het is de generatie die nooit een handleiding hoeft te 
lezen, omdat ze intuïtief begrijpt hoe features op een digitaal device werken. 
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Mensen van deze generatie kunnen zich de wereld niet voorstellen zonder al 
die digitale verbindingen. 
Tegelijkertijd is dit ook de generatie van de sociale media, waar ze in heel 
uiteenlopende communities rollen spelen, gamen, vrienden maken en kennis 
ophalen. Het zijn parallelle denkers en zeer pragmatische doeners. Anders 
dan de X’ers gaan zij niet voor materialistische carrières en leasebakken, 
maar voor inhoud in zinvol werk dat vanzelfsprekend in een duurzaam be-
drijf of organisatie plaatsvindt. Ze zijn ongedurig en vinden iedereen boven 
de 35 jaar oud. Het gebrek aan geduld is natuurlijk typisch iets van jonge 
mensen, maar deze generatie heeft het nog sterker.
Daar waar generatie X status putte uit het feit dat ze in managementde-
velopmentklasjes mocht meedoen, vindt generatie Y dit al snel zonde van 
de tijd ‘want je had het ook sneller met anderen op een relaxtere manier 
kunnen leren zonder al die poeha’. Anders dan bij de voorgaande genera-
ties vertrekken mensen van de jongste generatie snel bij bedrijven als het 
hun niet bevalt. Ze zijn niet bang voor status, materieel verlies of zekerheid. 
Op zoek naar nieuwe kansen, al weten ze vaak nog niet wat ze echt willen. 
Maar ze willen niet werken in de starre structuren van de meeste bedrijven 
en organisaties. Ze willen bewegen, in hun hoofd, met anderen, zonder last 
van muren en conventies. Deze generatie is een totale netwerkgeneratie en 
die wil de ruimte van het net en de interpersoonlijke verbindingen volledig 
benutten. Deze mensen weten niet anders en willen niet anders. Hen aan-
sturen, als dat al lukt, zal dus niet met command-and-control kunnen, maar 
wel via horizontale netwerkleiders die ruimte laten en uitdagen.

8.18  Intergenerationeel samenwerken

Het netwerkleiderschap zal in de komende jaren vooral veel aandacht moe-
ten besteden aan het gericht samenbrengen van generaties rond projecten, 
zodat de kennis- en competentie-uitwisseling geoptimaliseerd kan worden. 
Met het uitfaseren van de babyboomers zal dat steeds belangrijker worden, 
omdat daarmee ook historische kennis van producten, klanten en contacten 
verdwijnt. Omgekeerd brengt de jongste generatie Y heel veel sociale net-
werkkennis mee, die weer van belang is om met elkaar te blijven werken, 
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ook al zie je elkaar niet elke dag fysiek. Het informele leren van elkaar zal 
weer een plaats moeten krijgen en daarom is het belangrijk dat netwerk-
leiders de verbindingen tussen medewerkers maken die verleden, heden en 
toekomst met elkaar verbinden.

Met het toenemen van de complexiteit van projecten en de interactie met de 
netwerkpartijen die daarbij betrokken zijn, plus de stakeholders in de vorm 
van betrokken burgers en bestuurders, zal het steeds vaker voorkomen dat 
werken buiten de standaardkantooruren plaatsvindt. Optimale ondersteu-
ning met moderne digitale middelen en faciliteiten is daarom een voorwaar-
de. Immers, zonder die digitale verbinding zou het gevaar op de loer liggen 
dat medewerkers en managers zich overal verspreiden en nauwelijks meer 
het gevoel hebben gezamenlijk te werken aan de uitvoering van de strategi-
sche koers. Dit gevaar zien we nu reeds bij projectenmanagement, waarbij 
het voor de top (maar ook voor medewerkers) in grote organisaties schier 
onmogelijk is te overzien welke projecten er uitgevoerd worden, wie daar 
intern bij betrokken zijn en welke externe partijen hierin een rol spelen. 
Toch zijn juist deze zaken van belang voor netwerkleiders in organisaties. 
Als ware webbers zullen de netwerkleiders de verbindingspersonen moeten 
zijn die met elkaar het strategisch overzicht houden. In deze rol zijn web-
bers ook in staat om te zien of de prestaties behaald worden zoals ze vooraf 
zijn afgesproken, dan wel of er bijgestuurd moet worden. De teamprestaties 
zullen in toenemende mate een belangrijke invloed gaan hebben op de be-
loning die in netwerkorganisaties variabel is, namelijk afhankelijk van de 
mate waarin men succesvol duurzame, productieve netwerkrelaties inhoud 
gegeven heeft.

Het expliciet maken van wat er onder netwerken, netwerkgedrag en net-
werkprestaties verstaan wordt, heeft er in uiteenlopende publieke en private 
organisaties toe bijgedragen dat het netwerken verder ingedaald is en men-
sen zich sneller het netwerken als werkwijze eigengemaakt hebben. 
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8.19  Conclusie

In een netwerkorganisatie komt er door de intensieve manier van werken, 
het belonen van initiatief en de interactie van talent en kennis ruimte voor 
nieuw leiderschap. Immers, er wordt initiatief gevraagd van mensen, net als 
creativiteit en snelheid in het schakelen tussen collega’s en de buitenwereld. 
De decentrale werkactiviteiten worden door teams relatief zelfstandig uit-
gevoerd. Dat kan, omdat in een netwerkorganisatie iedereen weet wat de 
strategische koers is. In netwerkteams wordt aan de uitvoering van de stra-
tegie gewerkt, meestal in nauwe samenwerking met externe partijen en be-
langhebbenden. Voor het werken in deze netwerkteams is een open stijl van 
leiderschap nodig. Stimulerend, initiërend, samenwerkend en verbindingen 
leggend werken kenmerkt de werkwijze van de nieuwe leiders. Ze werken in 
wisselende rollen, zijn situatiespecifiek bezig en hameren niet op hun positie 
in de hiërarchie. Het zijn meewerkende voormannen en voorvrouwen in 
plaats van bazen of traditionele managers.

De nieuwe leiders zorgen voor de vertaalslag in de organisatie en daarbuiten. 
Zij denken als ondernemers in kansen, schatten risico’s in en acteren snel. 
In een traditionele setting zou het ‘de baas alleen’ zijn, maar netwerkleiders 
doen heel veel samen met hun medewerkers. Omdat we steeds meer profes-
sionals in organisaties hebben, die dezelfde of zelfs betere diploma’s hebben 
dan de leidinggevenden, is het voor netwerkleiders essentieel dat zij hori-
zontaal en vanuit materiedeskundigheid schakelen. Zij vertalen de visie, de 
strategie en de tactiek naar de operatie. Dat maakt dat ze voortdurend ook 
in gesprek zijn met de organisatie en met contacten hierbuiten. Ze kunnen 
daardoor ook sneller verbindingen maken waarop hun collega’s verder kun-
nen gaan. Zo weven de nieuwe leiders het kennisnetwerk van de organisatie 
en voeden netwerkleiders het grotere ecosysteem. Een ander element van 
de nieuwe leiders is dat ze talent aantrekken en aan zich binden. Zij creëren 
een open werkklimaat waar mensen elkaar vertrouwen en kunnen leren van 
elkaar. Het nieuwe organiseerparadigma van ecosystemen, netwerken van 
netwerken, webbers en horizontale netwerkleiders is aan het ontluiken.
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