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Niet alleen praten en 
netwerken, maar ook doen om 
de gewenste resultaten te 
behalen



Interdependentie

3



Grenzenwerk

§ Beleidsdomeinen

§ Schaalniveaus: 
bestuurslagen, KT/LT, tempo

§ Sferen: publiek-privaat-
sociaal

§ Binnen-buiten / politiek-
ambtelijk

§ Disciplines: technisch-
sociaal-juridisch-economisch
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Eilandjes van overeenstemming
§ Soort grenzen: 

● Fysiek (kans op ontmoeten)
● Cognitief (kennis, taal, logica’s, begrip)
● Sociaal (identiteit, wij/zij, vertrouwen, reciprociteit)

§ Configuratie: mensen die veel met elkaar interacteren en 
over veel zaken hetzelfde denken 
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De 
samenwerkende  

ambtenaar/
bestuurder

De 
samenwerkende 

organisatie/
overheid

De 
samenwerkende 

samenleving



Samen werken aan water en klimaat
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Wicked 
problems

Inzichten in 
probleem
ontstaan
tijdens

uitvoeren van 
oplossingen

Ieder probleem
symptoom ander

probleem op andere
schaal

Geen stop regel

Oplossingen
van vandaag

zijn problemen
van morgen

Variatie
actoren, 

normen en 
feiten

Kan altijd 
beter



Reflexen

• Overschatten: Behandelen als tam probleem. Creëren 
verwachtingen en onjuiste beloftes. 
• Verlamming: Er is toch niets aan te doen. Frustratie, 

cynisme, onverschilligheid.
• Ontkennen: Afdoen als ‘fake news’, diskwalificeren 

brengers slecht nieuws (wetenschappers/klokkenluiders) 
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Strategie van  “small wins” 
Geeft energie en creëert voortgang

1. Ambities formuleren die 
prikkelen en ruimte 
bieden

2.Werken aan deze ambitie 
door kleine betekenisvolle 
stapjes met zichtbare 
resultaten

3. Verspreiden, verbreden en 
verdiepen initiële kleine 
stapjes door middel van 
gerichte interventies
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Wat zijn small wins?

§ Kleine stap op weg naar systeemverandering/ambitie 
§ Tastbare resultaten voor direct betrokkenen
§ (Radicaal) nieuwe praktijken, inzichten en waarden
§ Overkomen bijbehorende wrijving en barrières
§ Verbinding inhoudelijke en sociale verandering
§ Plek met energie



Verbinding landbouw-water small wins
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De kracht van “small wins”

§ Diepgaander: kleinere schaal houdt mensen scherp en 
voorkomt cynisme of verlamming

§ Sneller: minder (politieke) risico’s en weerstand, starten 
met onvolledigere informatie 

§ In complexe niet-lineaire systemen kunnen kleine 
stapjes resoneren in systeembrede verandering



Een enkele  
small win

Interventies gericht op 
aanjaagmechanismes: 

Ø Energizing
Ø Experimenteren
Ø Logic of attraction
Ø Bandwagon
Ø Verbinden
Ø Robuustheid

Systeem
verandering

Verbreden 
Verdiepen 
Verspreiden 

Ambitie



Do’s: mogelijke 
overheidsinterventies

Don'ts: contraproductieve 
overheidsinterventies

Energizing • Respect voor relatie tussen 
initiatief en bevlogen LT-visie  

• Pamperen voor de bühne
• Diskwalificeren oud denken

Experimen-
teren

• Ook experimenteer ruimte 
voor andere vormen van 
samenwerking

• Stoppen bij tegenvallende 
resultaten

• Gedetailleerde 
subsidieregelingen

Logic of 
attraction

• Successen laten zien
• Vertrouwen geven zodat 

andere partners volgen

• Verwachtingen/hoop 
creëren die niet zijn waar 
te maken

Olievlek-
werking

• Netwerken of communities of 
practices creëren

• Teveel van bovenaf 
beheersen.

• Laten voortbestaan 
beperkende wetgeving

Verbinden • Toegang bieden tot andere 
netwerken

• Deuren openen
• Ontschotten

• Bureaupolitiek
• Zelf niet over grenzen 

kijken
• Gelabeld geld

Robuustheid • Opnemen in regulier 
beleid/voorlichting/ 
wetgeving

• Eeuwige pilots
• Gebrek aan continuïteit in 

beleid



Samenwerken vergt de juiste capaciteiten



Conclusies

§ Samenwerken over grenzen
§ Doen i.p.v. over praten 
§ Kleine stapjes blijven zetten
§ Deze oogsten door ze tastbaar 

te maken 
§ Aanjagen en accumuleren
§ Proces ondersteuning 

(platform) nuttig 
§ Nieuwe samenwerkingen ook 

binnen eigen organisatie
§ Rafelranden blijven
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Sterk bestuur via small wins

§ Kleine betekenisvolle stapjes met 
zichtbaar resultaat 

§ Diepgaande verandering die 
bijdraagt aan ambitie

§ Kleinere schaal houdt mensen 
scherp en voorkomt cynisme, 
verlamming en  weerstand 

§ Potentie voor systeem verandering

§ Via mechanismes als inspireren, 
logic of attraction of sneeuwbal 
effect   
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Tot slot

§Waarnemen, handelen en 
‘enablen’

§ Uitkomen voor ambities
§ Rafelranden blijven
§ Geen grote heldendaden
§ Gepassioneerde 

nederigheid
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