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EEN VERDIEPENDE CASESTUDIE1

Vernieuwing in grote succesvolle netwerkorganisaties vraagt veel interac-
tie tussen de vernieuwers en de diverse leden van het netwerk: de spelers.
Handboeken voor organisatieverandering ondersteunen deze interactie
niet goed, zij bieden een statisch perspectief. Dit artikel benadert de inter-
actie tussen vernieuwer en de andere spelers in het netwerk vanuit een
dynamisch perspectief. Daarin speelt vertrouwen een sleutelrol. Een con-
clusie is: vernieuwers kunnen hun effectiviteit vergroten als zij de dyna-
miek en ontwikkeling van het veld begrijpen vanuit de optiek van ver-
trouwen. Dit betekent onder meer dat zij hun aandacht richten op de risi-
co’s die de andere actoren ervaren op gebieden die voor hen relevant zijn,
én dat zij zich bewust zijn van hun eigen risico’s. Als vernieuwers situaties
creëren waarin de wederzijdse risico’s open aan de orde komen, wordt
leren bij beide partijen gestimuleerd en ontstaat er een basis voor goede
samenwerking om de vernieuwing gestalte te geven.

Inleiding
Vernieuwingsprocessen in (netwerk)organisaties zijn vaak gepolariseerd. Bestaan-
de belangen blokkeren niet zelden de ontwikkeling; succes van vernieuwing is
beslist niet verzekerd (Oosterhaven, 2000). Dat bestaande belangen domineren is
te verklaren uit differentiatie van volgroeide subculturen (Schein, 1989) en ook
uit structurele inertie: men hecht al te zeer aan procedures die in het verleden
effectief waren, en verliest een kritische blik op hun effectiviteit in veranderde
omstandigheden (Hannan en Freeman, 1984). De Geus (1997) wijst erop dat
men vernieuwing veelal tolereert zolang die perifeer blijft en gevestigde belangen
niet bedreigt. Zodra vernieuwing de gevestigde praktijken, belangen en coalities
raakt, verandert tolerantie in tegenwerking. Samenwerken met een vernieuwer
wordt dan een uitzondering. Dit is niet nieuw. Machiavelli stelde al in 1513:
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‘[...] Laat men goed beseffen dat niets zo lastig, zo onzeker en gevaarlijk is als
de onderneming van iemand die het initiatief neemt om ergens een nieuwe
orde te vestigen. [Hij] [...] vindt tegenstanders in al diegenen die gebaat zijn bij
de oude orde, en weifelende medestanders in degenen die gebaat zouden zijn
bij de nieuwe’ (Machiavelli, 2006, p. 111).

Hij wijst op vijandigheid en waarschuwt dat men medestanders niet moet over-
schatten. Bij hen speelt angst, ze aarzelen en dat komt voort uit hun angst voor
de tegenstanders van de vernieuwing, maar ook uit ‘[...] ongeloof omdat mensen
geen enkel vertrouwen in nieuwe dingen koesteren zolang die zich nog niet bewe-
zen hebben’ (Machiavelli, 2006, p. 111). Vernieuwers zijn snel geneigd de andere
spelers te benaderen vanuit een ‘wij-zij-’ of ‘vriend-vijandschema’ en ontwikkelen
een strategie om de weerstand van de spelers te breken: een machtsstrategie
waarin hiërarchische druk, extra controle, dwang of persoonlijke bedreiging een
rol spelen en die angst oproepen. Wij denken dat dit tot contraproductieve inter-
actie leidt. Zo’n ‘wij-zijschema’ is niet vol te houden. De vernieuwer kan niet
altijd op zijn medestanders bouwen, zo leert Machiavelli al: of je ‘vrienden’ ook
onder druk ‘vrienden’ blijven is bij vernieuwing altijd maar de vraag. Kortom:
het ‘wij’ in het schema is noch homogeen noch stabiel. En hetzelfde geldt voor de
‘zij’, ook daarin kan beweging zitten.
Daarom zijn we op zoek naar denkschema’s die meer diagnostische differentiatie
toestaan en vernieuwers meer handelingsruimte bieden. Een aantrekkelijk sche-
ma vinden we bij Rogers (1995), die de ‘zij’ in het ‘wij-zijschema’ verdeelt in vijf
adoptercategorieën: vernieuwers, vroege adopters, vroege meerderheid, late
meerderheid en achterblijvers. Dit maakt inzichtelijk dat actoren het op verschil-
lende manieren en momenten eens worden met de vernieuwing. Hiermee kan een
vernieuwer zijn gedrag differentiëren. Bij elke adoptercategorie past bijvoorbeeld
een specifieke set beïnvloedingstactieken (Yukl, 2004; Bennebroek Gravenhorst
en Boonstra, 1998). Block (1990) gaat weer een stap verder. Naast de mate van
overeenstemming wijst hij op de mate van vertrouwen tussen vernieuwer en spe-
lers in het veld. Met deze twee dimensies onderscheidt hij als posities in een speel-
veld (gezien vanuit de vernieuwer): bondgenoten, opponenten, coalitiepartners,
windvanen ofwel wiebelaars en echte tegenstanders. Hij geeft bij elke positie aan
hoe de vernieuwer zijn interactie kan inrichten om de steun voor de vernieuwing
te verbeteren, dan wel zo min mogelijk last van de ander te hebben.

Rogers’ en Blocks benadering staan variatie toe in de kijk op de spelers. Dit geeft
ruimte voor differentiatie in het gedragsrepertoire van de vernieuwer ten opzichte
van de spelers. In beide benaderingen staat echter de vernieuwer centraal: zijn de
spelers het eens met zijn doelen, vertrouwen de spelers hem? De doelen van de
andere spelers, hun visies en motieven en hoe deze zich ontwikkelen, blijven
buiten beschouwing. Verder lijken alleen acties van de vernieuwer relevant voor
vertrouwen of wantrouwen, ontwikkelingen in het vertrouwen van de spelers ten
opzichte van de vernieuwing en de vernieuwer blijven buiten beeld. Beide bena-
deringen reïficeren de ander, en dat zet de vernieuwer aan tot inflexibel gedrag.
Dat lijkt ons niet adequaat en daarom zijn we op zoek gegaan naar een funda-
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ment voor effectievere interactie tussen de vernieuwers enerzijds en de spelers in
het veld anderzijds. Hierna confronteren we daartoe bevindingen van een case-
study van een vernieuwingsproces binnen een Nederlandse netwerkorganisatie
met theoretische inzichten uit eerder onderzoek van de tweede auteur naar ver-
trouwen binnen organisaties.

1. Van statica naar vertrouwensdynamiek
Wat is nu de onderliggende dynamiek bij de spelers in innovatieprocessen? We
kunnen die spelers in een veld zien als een soort intuïtieve boekhouders (Kramer,
1996). Zij maken voortdurend een balans op in een proces van betekenisgeving.
Hoe gaat dat? Samenwerken met een vernieuwer vraagt van de spelers in een net-
werk om vrijwillig, niet-contractueel afdwingbaar gedrag, ook wel extra-role
behaviour genoemd, waaraan risico’s kleven. De spelers kijken scherp naar risi-
co’s die vastzitten aan samenwerken met de vernieuwer. Die risicoperceptie
wordt in een situatie van verandering vaak intenser. De spelers komen op scherp
te staan. Zelfs spelers die bereid zijn tot samenwerken, weten immers niet op
voorhand of zij voordeel halen uit de vernieuwing of dat de vernieuwing nadeel
zal brengen.
Een vertrouwensrelatie met de vernieuwer stimuleert samenwerking en daarmee
extra-role behaviour en de bereidheid om risico’s te nemen. Waarom denken we
dat vertrouwen dit bevordert? Vertrouwen is de algemene verwachting dat een
ander je niet zal schaden. In de literatuur over vertrouwen zijn de meeste auteurs
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Coalitiepartners maak je bondgenoot door:
Te benadrukken waarover je het eens bent
Moeilijkheden in de relatie te bespreken
Helder te zijn over wat je van hen verwacht in
  de samenwerking
Hen hetzelfde te vragen
Het eens te worden over de werkwijze

Bondgenoten behoud je als je
De overeenstemming bevestigt
De kwaliteit van de relatie roemt
De twijfels die je zelf hebt openlijk bespreekt
Hen om hulp en advies vraagt
Hen hulp en advies biedt

Bij wiebel/windvanen:
Ben je helder over het project
Vraag je wat hun positie is
Pas je lichte druk toe
Vraag je onder welke voorwaarde ze jou 
  zouden willen steunen

Bij tegenstanders:
Ben je helder over je project
Leg je neutraal voor hoe jij denkt dat zij erin zitten
Leg je zo nodig uit wat jou eigen bijdrage aan een
  eventueel probleem is
Geef je aan wat jij gaat doen en je vraagt niets
  van ze

Opponenten maak je bondgenoot als je
Het vertrouwen benadrukt
Je eigen standpunt helder uiteenzet
Neutraal benoemt hoe je denkt hoe zij erin zitten
Hen consulteert om jou helpen bij probleem-
  oplossing

Laag

Hoog

Mate van
overeen-

stemming

Mate van vertrouwen HoogLaag

Afbeelding 1. 

Differentiatie van actoren

(naar Block, 1990)



het erover eens dat vertrouwen en risico’s nauw verbonden zijn (voor een over-
zicht zie Bijlsma en Van de Bunt, 2003). Luhmann (1988) stelt bijvoorbeeld dat
vertrouwen een oplossing is voor bepaalde problemen in relaties tussen actoren,
omdat het een houding is die het nemen van risico’s toelaat:

‘Als actoren een bepaalde actie verkiezen boven alternatieven ondanks de
mogelijkheid dat zij teleurgesteld kunnen worden door de actie van anderen,
dan definiëren zij de situatie als een vertrouwenssituatie’ (Luhmann, 1988).

Gambetta (1988, p. 217-218) koppelt vertrouwen expliciet aan samenwerking:

‘Wanneer we zeggen dat we iemand vertrouwen of dat iemand te vertrouwen
is, dan bedoelen we impliciet: de kans dat een actie van de ander voor ons
gunstig is of ten minste niet nadelig zal zijn, is groot genoeg om te overwegen
met hem een vorm van samenwerking aan te gaan.’

De vraag is nu welke factoren vertrouwen bevorderen. Er is in de literatuur
behoorlijke overeenstemming over waartoe vertrouwen leidt. Vertrouwen bevor-
dert soepele economische transacties, omdat het de verhoudingen tussen actoren
‘smeert’ en zo de transactiekosten voor toezicht vermindert (Williamson, 1975;
Powell, 1990; Creed en Miles, 1996). Vertrouwen leidt tot het accepteren van
invloed (Blau, 1964; Tyler en Degoey, 1996), acceptatie van informatie, betrokken-
heid bij de organisatie, betrokkenheid bij het uitvoeren van beslissingen, extra-rol-
gedrag (Bijlsma-Frankema, Rosendaal en Van de Bunt, 2005), plezier in het werk,
tevredenheid met leiders (Dirks en Ferrin, 2002), van elkaar leren (Nonaka en
Takeuchi, 1995; Boisot, 1995; Bijlsma-Frankema, 2004; Janowicz en Noorder-
haven, 2002), toeschrijven van positieve motieven aan de vertrouwde ander (Kra-
mer, 1996), tot intentie om te blijven en tot een hoog niveau van samenwerking en
prestaties (Morgan en Hunt, 1994; Costa, Roe en Taillieu, 2001; Bijlsma-Franke-
ma, Rosendaal en Van de Bunt, 2005, 2005; 2007; Bijlsma-Frankema en Smid,
2006).
Wat tót vertrouwen leidt, welke factoren vertrouwen bevorderen, ook wel ante-
cedenten van vertrouwen genoemd (Bijlsma en Van de Bunt, 2003), is minder
scherp. Het sociaalwetenschappelijk onderzoek naar antecedenten biedt nog geen
heldere en ondubbelzinnige uitkomsten. Dit komt wellicht doordat antecedenten
van vertrouwen gebonden zijn aan de context. De gedragssignalen waar actoren
zich op concentreren als zij vertrouwen schenken aan een ander, kunnen van situ-
atie tot situatie en van relatie tot relatie verschillen en hangen ook samen met de
aard van de waargenomen risico’s. Vertrouwen wordt bovendien beïnvloed door
ervaringen uit het verleden en de kansen op interactie in de toekomst. De ver-
wachting dat het handelen van de anderen positief uitwerkt, is sterker als dat
handelen eerder ook al positief is ervaren. Als anderen zich gedragen conform 
de eerdere verwachtingen, dan bevordert die reputatie ook weer positieve ver-
wachtingen in de toekomst, vergroot ze de mate van vertrouwen en stimuleert 
ze de bereidheid tot samenwerking (Lewicki en Bunker, 1996; Buskens, 1999; 
Gautschi, 2002). Vertrouwensprocessen kunnen we daarom beter begrijpen met
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een dynamisch model. March en Olsen (1975) bieden aanknopingspunten voor
zo’n model. Zij stellen een cyclisch model voor. Zij hanteren de notie van ‘rele-
vantie’ die ook in het werk van Weick (1995) te vinden is, en analyseren de rela-
tie van vertrouwensprocessen en integratie. Zij stellen dat medewerkers in orga-
nisaties vertrouwen schenken aan diegenen, die naar hun verwachting, op voor
hen relevante terreinen, gunstige gebeurtenissen teweegbrengen, of ongunstige
gebeurtenissen weten te voorkomen. Als mensen anderen vertrouwen, zoeken ze
interactie met hen, neigen ze ernaar om prettig te vinden wat de anderen prettig
vinden, waar te nemen wat de anderen waarnemen en dezelfde zaken relevant te
vinden, hetgeen verdere integratie tussen hen tot gevolg heeft. Wantrouwen daar-
entegen leidt tot disharmonie. Want zij die anderen wantrouwen, neigen ernaar
om juist niet prettig te vinden wat die anderen prettig vinden, niet te willen zien
wat die anderen waarnemen, en niet dezelfde zaken relevant te vinden. Ze zullen
interactie zoveel mogelijk proberen te vermijden. In het proces van vertrouwens-
vorming schrijft men gunstige gebeurtenissen toe aan degene die men vertrouwt,
en nadelige gebeurtenissen aan degene die men wantrouwt. Vertrouwen roept
vertrouwen op, terwijl wantrouwen wantrouwen voortbrengt (March en Olsen,
1975). Sitkin en Stickel (1996) merken een vergelijkbaar cyclisch proces op. Zij
stellen dat wantrouwen, gebaseerd op de notie van waarde-incongruentie, barriè-
res oproept die een escalerende spiraal kunnen opwekken van formaliteit en
afstand tussen partijen.
Deze ideeën over vertrouwen confronteren we met bevindingen van een case-
study van een netwerkorganisatie. Omdat betekenisgeving (Weick, 1995) cen-
traal staat bij vertrouwen, is de betekenisgeving van actoren en ontwikkelingen
daarin een belangrijke bron van informatie. We gaan ook in op de specifieke
organisatorische context, het veld waarin de processen zich afspelen en op de
onderlinge relaties tussen spelers, naast de (verticale) relatie tussen de spelers in
het veld en de vernieuwer. We verwachten dat dit zal bijdragen tot een dynami-
scher begrip van spelers in het veld. Wat ons daarbij in het bijzonder intrigeert, is
wat er gebeurt als die betekenisgeving omslaat van ‘gebaseerd op vertrouwen’ in
‘gebaseerd op wantrouwen’. Is er zoiets als een omslagpunt of tipping point zoals
het werk van Baumeister en Newman (1994) lijkt te impliceren? Zij stellen:

‘Betekenis is een kwestie van associaties – van dingen met elkaar verbinden in
brede patronen. Als het dominante brede patroon gelukkig en optimistisch is,
dan worden geïsoleerde tegenstrijdige gebeurtenissen afgedaan als kleine pro-
blemen en ergernissen. Ieder probleem lijkt klein en triviaal in vergelijking tot
het geheel aan positieve aspecten. Het cruciale moment doet zich echter voor
als deze tegenstrijdige gebeurtenissen zich aaneenrijgen tot een groter patroon
van negatieve, dissonante gedachten’ (Baumeister en Newman, geciteerd in
Kramer, 1996, p. 236).

Als een dissonant patroon tot ontwikkeling komt, dan worden gebeurtenissen tij-
dens vernieuwingsprocessen steeds meer vanuit een wantrouwensperspectief
geïnterpreteerd.
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2. Een casestudy
Onze case betreft een netwerkorganisatie in Nederland, met als gefingeerde
naam: Netwerk. Er zijn tal van dit type netwerken in ons land. Netwerk is een
succesvol commercieel dienstverleningsnetwerk van enkele honderden zelfstandi-
ge lokale bedrijven met in totaal enkele duizenden werknemers en een enorme
groep klanten. Geïnterviewden kenmerken Netwerk als een organisatie met een
sterke cultuur en een sterke identiteit. Meedoen in Netwerk is volgens sommigen
een manier van leven. Mensen die bij een van de organisaties van Netwerk wer-
ken, zijn daar trots op. Veel van de lokale bedrijven zijn al oud. Zij bieden dienst-
verlening aan zeer uiteenlopende sectoren. Netwerk heeft een landelijke organi-
satie met daarin een Raad van Bestuur, een ondersteuningsorganisatie voor de
lokale organisaties, met onder andere nieuwe productontwikkeling en een ICT-
bedrijf. Deze landelijke organisatie bewaakt ook de financiële prestaties en
levensvatbaarheid van de lokale bedrijven. De Raad van Bestuur rapporteert aan
een comité van vertegenwoordigers van de lokale bedrijven.
Het personeel dat zich op landelijk niveau bezighoudt met nieuwe productont-
wikkeling voor gebruik in de lokale bedrijven, organiseert dit soort werk in ont-
wikkelprogramma’s. Lokale bedrijven kunnen zelf beslissen of zij aan zo’n pro-
gramma willen meedoen of niet. Deelname hangt af van de verwachting hoeveel
extra waarde dit toevoegt aan de prestaties van het lokale bedrijf. In de onder-
zoeksperiode was de deelname van lokale bedrijven aan de centrale ontwikkel-
programma’s afnemend, soms zelfs gering: lokale managers verwachtten weinig
toegevoegde waarde van participatie. Dit leek niet in overeenstemming met de
opdracht van de ondersteuningsorganisatie. Die hoort de lokale ondernemingen
van dienst te zijn.
Op een gegeven moment vroeg een aantal managers van lokale bedrijven de
Raad van Bestuur stappen te zetten om tot een beter gebruik te komen van inter-
nettechnologie. De Raad van Bestuur stelde een apart innovatieteam in, onder
leiding van een externe manager. De opdracht was: wees snel, de lokale managers
wachten. Het team stond los van de landelijke ondersteuningsorganisatie in de
verwachting dat het vernieuwingstempo dan hoog zou zijn. Het team stelde een
grote investering voor in externe en interne webportals, customer relations
management, verbetering van de inkoopprocessen, in integratie van mobiele
technologie in de dienstverlening, et cetera.
Een belangrijk doel van deze investering was om in de lokale bedrijven de relatie
van de werknemers met hun klanten te verbeteren, hen te helpen tot maatwerk-
dienstverlening te komen, om zo de omzet van het lokale bedrijf te vergroten en
de toegevoegde waarde voor klanten te verhogen. Als een eerste stap ondersteun-
de dit team veranderprocessen in een beperkt aantal lokale proefprojecten. In een
volgende stap wilde men nog eens tien lokale ondernemingen erbij betrekken.
Daarna zouden alle andere lokale bedrijven fasegewijs kunnen instappen. Het
vernieuwingsteam werkte nauw samen met lokale managers. In en rond de lokale
bedrijven stuitte het team op problemen zoals een sterke polarisatie tussen de
lokale bedrijven en de landelijke ondersteuningsorganisatie en geringe deelname
aan al bestaande landelijke programma’s. Het team wist niet zeker hoe het dit
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soort problemen moest aanpakken en was bang dat verkeerde acties de kans op
vernieuwing zouden schaden en een laag rendement zouden opleveren op de
grote investering. Om dit te voorkomen investeerde het team in onderzoek naar
de dynamiek van het veld. Op basis van een evaluatie van de praktijk van de lan-
delijke ondersteuningsorganisatie zou het team kunnen leren en een grondslag
ontwikkelen voor het ontwerp van succesvolle acties.

3. Onderzoek en methodologie
In 2001-2003 onderzocht een onderzoeksteam met ervaring in naturalistic inquiry
(Erlandson et al., 1993; Guba en Lincoln, 1989) de dynamiek binnen Netwerk.
Een van de onderzoeksvragen was: ‘Hoe kunnen we de afnemende deelname aan
vernieuwingsprogramma’s begrijpen?’ Er werden diverse informatiebronnen
gebruikt: observaties tijdens vergaderingen, werkconferenties en workshops voor
senior management. Het onderzoeksteam hield interviews aan het begin en het
einde van de lokale proefprojecten. De geïnterviewden waren zowel managers
van lokale bedrijven die meededen aan de proefprojecten, als managers die niet
meededen aan zo’n proefproject. Na 28 interviews was het criterium ‘verzadi-
ging’ bereikt, er werd geen nieuwe informatie meer aangeboord. De interviews
waren zwak gestructureerd en gingen in op een aantal topics. De onderzoekers
bleven zo dicht mogelijk bij de wijze waarop de gesprekspartners hun ervaringen
en omgang met de programma’s van de landelijke ondersteuningsorganisatie ver-
woordden. Aan de orde kwamen: de lokale en landelijke context van de vernieu-
wingsprogramma’s, overwegingen en acties in verband met deelname aan pro-
gramma’s, relaties met andere actoren en patronen die vernieuwing stimuleren of
in de weg staan. Alle lokale managers legden hun business uitgebreid uit, gingen
in op hun ambities en strategieën om hun prestaties te verbeteren en waarom ze
al dan niet deelnamen aan vernieuwingsprogramma’s. Het waren open en
reflexieve gesprekken.
De verzamelde informatie is gestructureerd in kaarten met behulp van causal
loop modelling (Vennix, 1996). Deze kaarten geven weer hoe de actor oorzakelij-
ke samenhang in de context waarneemt, de voorafgaande geschiedenis, de latera-
le en verticale relaties tussen de verscheidene actoren en de gedragspatronen van
de actoren. De onderzoekers organiseerden een member check zoals gebruikelijk
in naturalistic inquiry: in een aantal terugkoppelingssessies werden de relaties die
in deze kaarten getekend zijn, ‘getest’.

4. Onderzoeksresultaat: het speelveld, een spiegel van
ervaringen in het verleden

Hoe kunnen we afname van deelname aan vernieuwingsprogramma’s verklaren?
We verwachten die verklaring te vinden door in de analyse van het gedrag ook de
context waarin dat gedrag verankerd is, te betrekken. Het karakter van het speel-
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veld kunnen we ook zien als een neerslag van eerdere relaties en ervaringen in het
verleden. Tijdens de interviews kwamen verschillende karakteristieken van het
speelveld naar voren zoals de betrokken leden van Netwerk die ervaren. Ten eer-
ste: men ziet twee partijen in het veld met elk een eigen betekenisgeving met
betrekking tot de aard van de onderlinge relaties. De vertegenwoordigers van de
landelijke ondersteunende organisatie, de landelijke experts, denken in termen
van producten, marketing en programma’s, terwijl veel lokale managers denken
in termen van klantrelaties en het helpen van klanten. De landelijke spelers
beschreven de relatie als: ‘Wij zijn het hoofdkantoor, zij zijn filialen, wij zijn in
the lead en houden toezicht op hen’, terwijl lokale managers zeiden: ‘Wij zijn
onafhankelijke bedrijven, zeker geen filiaal of een lagere laag in een hiërarchie,
zij zijn er voor ons en zij moeten ons ondersteunen.’ De landelijke experts
beschouwen zichzelf als leidend in productontwikkeling; lokale managers
beschouwen zichzelf als ondernemers die waarde creëren in hun zakelijke relaties
met klanten, waarbij ze ook vernieuwende ideeën ontwikkelen. Men vat de rela-
tie tussen de mensen uit de centrale organisatie en de lokale managers in het sche-
ma ‘wij-zij’, een begrippenpaar dat gemakkelijk geladen wordt met negatieve
emoties. Een van de lokale managers die we interviewden, zei:

‘Lokale managers zijn net ezels: wanneer de landelijke organisatie wil dat we
naar voren gaan, stappen we allemaal achteruit.’

Ten tweede is karakteristiek dat de lokale managers de relatie tussen de landelij-
ke organisatie en de lokale bedrijven als onevenwichtig ervaren. De landelijke
organisatie is een organisatie van experts en heeft grote hoeveelheden hulpmidde-
len. Lokale managers runnen hun ‘toko’, hebben minder hulpmiddelen en moe-
ten steeds meer van hun opbrengsten afstaan aan de landelijke organisatie. Wat
ze daar aan ondersteuning voor terugkrijgen, ervaren ze vaak niet als positief.
Ten derde spelen in dit veld drie onderling verbonden concepten een sleutelrol in
de betekenisgeving en het opmaken van de balans: profijtelijkheid, reputatie en
participatie aan vernieuwende programma’s. Profijtelijkheid is de weerslag van
het kernbeginsel van de lokale bedrijven. De spelers koppelen dan ook de risico’s
die ze ervaren, en hun zorg voor hun reputatie of carrière aan financieel succes.
Deelname aan vernieuwingsprogramma’s – formeel een vrije keuze – hangt sterk
daarmee samen. Ook de innovatoren zien sterke relaties tussen profijtelijkheid,
reputatie en participatie, maar voor hen is participatie de sleutel tot succes. Elke
innovator is bij het uitvoeren van zijn taak – het creëren van een succesvol pro-
gramma dat bijdraagt aan zijn eigen reputatie – afhankelijk van de participatie
van lokale managers. Een zeker niveau van participatie aan een programma is
nodig om de juiste economische schaal te bereiken. Profijtelijkheid is echter
belangrijker dan het aantal deelnemers. Een programma waaraan bijvoorbeeld
vijftig lokale bedrijven deelnamen, werd niet voortgezet, omdat de profijtelijk-
heid te laag was.
Als lokale managers over deelname moeten besluiten, dan zetten zij de kosten van
de tijdsinvestering en mogelijke verstoring van de dagelijkse gang van zaken af
tegen de al dan niet verwachte voordelen van participatie voor hun eigen bedrijf.
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Ook kijken ze naar de persoonlijke kosten. Als we naar deze factoren kijken, dan
lijkt deelname een kwestie te zijn van ‘damn if you do and damn if you don’t’. Als
het programma na verloop van tijd niet profijtelijk blijkt te zijn, dan loopt de
lokale manager het risico zijn reputatie te beschadigen en krijgt hij een strenger
toezicht van het hoofdkantoor, wat hij beslist wil vermijden, omdat dat zijn eigen
handelingsvrijheid inperkt. Zij hebben het idee dat als een vernieuwingsprogram-
ma niet profijtelijk blijkt te zijn in hun onderneming, zij daar de schuld van krij-
gen en de negatieve consequenties moeten dragen. Niet deelnemen brengt echter
ook risico’s met zich mee: dat kan een negatief effect hebben op zijn reputatie,
want samenwerkingsbereidheid van de lokale manager is nu juist een kritieke suc-
cesfactor voor een carrière binnen Netwerk. Een van de geïnterviewden zei:

‘Ze zien je als iemand met een grote mond als je niet meedoet. Later betaal je
daarvoor de prijs.’

Het centrale risico in Netwerk is de beoordeling dat investeringen of deelnames
niet profijtelijk zijn. Iedereen doet zijn best om dat te voorkomen of de kans op
zo’n beoordeling in te perken. Alle spelers, ook de experts van de landelijke orga-
nisatie, onderhielden dan ook hun reputatie door verhalen over resultaten te ver-
tellen die positiever waren dan de werkelijkheid vaak rechtvaardigde, een
patroon dat wij de naam ‘oppoetsen’ gaven.
Ten vierde is karakteristiek voor het veld dat lokale managers een scherp onder-
scheid maken tussen het podium waar de formele relaties vorm krijgen, en de
coulissen, het netwerk van informele relaties met andere lokale managers. Door
het oppoetsgedrag van vernieuwers én spelers biedt het podium geen betrouwba-
re informatie over de profijtelijkheid van een programma. Veel meer letten de
lokale spelers op wat zich in de coulissen afspeelt. Dat is een netwerk van colle-
ga’s waarbinnen informatie over tegenvallende resultaten zich vlug verspreidt,
waardoor lokale managers de profijtelijkheid van programma’s waaraan colle-
ga’s al deelnemen goed kunnen monitoren. Juist deze informatie beïnvloedt hun
beslissing tot deelname. Als de winstgevendheid van een bepaald programma
laag is, dan zijn de reputatiekosten die gepaard gaan met non-participatie, lager
dan wanneer het programma zeer profijtelijk blijkt te zijn. De beslissing om wel
deel te nemen zal waarschijnlijk sneller genomen worden als er een bepaald
omslagpunt is bereikt in de perceptie op profijtelijkheid.
Een vijfde kenmerk van het veld is dat lokale managers een groot aantal verzoe-
ken krijgen om mee te doen. De lokale managers willen focus en doen daarom
niet met alles mee. Een geïnterviewde stelde dat deelname aan alle programma’s
van de centrale organisatie hem veel te veel managementinspanning zou kosten.
Daarom deed zijn bedrijf alleen mee aan die programma’s die direct bijdragen
aan zijn vijf belangrijkste zakelijke doelstellingen. Afnemende deelname stimu-
leert andersom de landelijke organisatie om het aantal nieuwe programma’s en
producten voortdurend te verhogen. De managers van die landelijke program-
ma’s concentreren zich op hun eigen programma en besteden weinig aandacht
aan het verband tussen programma’s en kijken ook niet naar het absorptievermo-
gen van de lokale bedrijven. Sommige lokale managers gaven aan dat zij – omdat
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zij als loyaal te boek willen staan – soms alleen deelnemen aan die programma’s
die zij het minst schadelijk beschouwden voor hun eigen bedrijf.
Ten zesde speelt cumulatie in de betekenisgeving van de lokale managers een
belangrijke rol, vooral door de doorwerking van schadelijk gedrag van anderen in
eerdere relaties en onplezierige herinneringen. Het kan daarbij om eigen ervarin-
gen gaan of om in het netwerk verspreide ervaringen van anderen, die de cumula-
tie stimuleren. In het interviewmateriaal worden de verhalen over vertrouwen en
succesvolle samenwerking tussen partijen overheerst door verhalen die gekleurd
zijn door wantrouwen en uiterste waakzaamheid (vigilantie, paranoia). Op basis
van ervaringen uit het verleden noemen lokale managers als succesfactoren voor
vernieuwingsprocessen: heldere en ondubbelzinnige doelstellingen, een duidelijk
verband met hun businessdoelstellingen, snelle terugkoppelingslussen en corrige-
rende acties en snelle resultaten. In hun reflecties ging het echter voornamelijk om
processen waarin dit alles ontbrak. Zij gaven aan dat de landelijke programma’s
vaak niet passen bij hun eigen businessprioriteiten. Ze klaagden over het gebrek
aan duidelijke en positieve resultaten van de landelijke programma’s, over de kwa-
liteit van de concepten en de kwaliteit van de praktische ondersteuning. Samen-
werking met de landelijke organisatie garandeerde hen geen snelle resultaten en zij
waren daarom vaak niet bereid om deel te nemen.

5. Dynamiek van deelname
Na deze karakterisering van het veld kunnen we ons richten op de gedragspatro-
nen die op een dynamische manier op elkaar inwerken. Hierna beschrijven we
zeven subpatronen, lussen of loops en vervolgens het allesomvattende patroon.
In de beschrijving staat de letter ‘R’ voor een zichzelf versterkende lus. De letter
‘B’ staat voor een lus die het evenwicht handhaaft: de effecten worden gedempt.
Het symbool ‘+’ betekent: een verandering in de ene factor beïnvloedt de volgen-
de factor in dezelfde richting. Het symbool ‘-’ betekent: een verandering in de ene
factor heeft een tegenovergestelde invloed op de volgende factor. Een klok in de
afbeelding betekent: het effect wordt vertraagd.

Bij de start van een programma gaat een nationale programmamanager – die we
hier ‘de vernieuwer’ noemen – zijn programma aanprijzen bij lokale organisaties.
Hij wil deelnemers rekruteren onder de managers in de lokale bedrijven die nog
niet deelnemen. Deze promotieactiviteiten kunnen bestaan uit presentaties, toe-
spraken, discussies met een manager van een lokale organisatie, brieven, een arti-
kel in het interne bulletin, et cetera. Deze activiteiten moeten het vertrouwen
winnen van de lokale managers. Zij moeten de boodschap van de vernieuwer
geloven dat het programma positief bijdraagt aan hun businessdoelstellingen. Als
het aantal deelnemers achterblijft bij het beoogde aantal, dan intensiveert de ver-
nieuwer de promotieactiviteiten. Als het beoogde aantal bijna is bereikt, stoppen
de promotieacties. Deze lus (B1) heet Toenemend aantal deelnemers door promo-
tie en gedraagt zich als een lus die zichzelf in evenwicht houdt. De deelname
neemt sneller toe als het programma bijdraagt aan de lokale businessdoelstellin-
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gen en als de Raad van Bestuur er aandacht aan geeft. Onder deze voorwaarden
kan het programma worden ‘verkocht’.
De effectieve werking van lus B1 hangt af van het vertrouwen van lokale
managers in de vernieuwer. Vertrouwen in de vernieuwer zorgt voor geloof in de
informatie die door de vernieuwer wordt verschaft. Als men verwacht dat het
programma bijdraagt aan de lokale businessdoelen, groeit het vertrouwen in ver-
nieuwers, omdat dit het perspectief op voordeel vergroot en ook het idee vestigt
dat de vernieuwer en de lokale manager op een lijn zitten (waardecongruentie).
Dit perkt het centrale risico in dat niet winstgevende samenwerking met de ver-
nieuwer leidt tot reputatieschade en meer toezicht vanuit de landelijke organisa-
tie, en draagt ook bij tot vertrouwen in de vernieuwer.
De reputatie en het (informele) netwerk van de vernieuwer zijn nog een factor in
het effect van de promotieacties op de verwachtingen van de effectiviteit van par-
ticipatie in het programma. Hoe beter de reputatie van de vernieuwer dat hij pro-
gramma’s organiseert die tot profijt leiden, en hoe sterker zijn netwerk, des te
sterker is en wordt het vertrouwen in de vernieuwer. Als het aantal deelnemende
lokale organisaties toeneemt, neemt het netwerk van de vernieuwer ook toe, et
cetera. Deze lus (R1) heet Reputatie van de programmamanager als versterkende
factor. Het is een versterkende lus die een positief effect heeft op de groei van de
medewerking. Wanneer de reputatie van de vernieuwer wordt beschadigd, werkt
deze lus negatief uit op de deelname van de lokale managers.
Als het programma succes heeft bij een eerste groep deelnemers, start er een nieu-
we lus. Goede resultaten, die razendsnel door het informele netwerk worden ver-
spreid, hebben een positief effect op het vertrouwen in de vernieuwer van
managers die nog niet deelnemen. Goede resultaten hebben twee effecten op het
vertrouwen in de vernieuwer. Aan de ene kant geven zij een signaal af dat het risi-
co minimaal is dat men investeert in een niet-winstgevend programma. Aan de
andere kant worden goede resultaten gezien als een actie van de vernieuwer met
een gunstig effect op een zeer relevant terrein, wat ook vertrouwen bevordert als-
mede de bereidheid om samen te werken met de vernieuwer. Het programma ver-
koopt zichzelf. Deze lus (R2) heet Resultaten zijn de drijvende kracht van het
programma en is ook een versterkende lus: de versterkende krachten versnellen.
Van belang is hier het niveau van de bijdrage van het programma aan de lokale
businessdoelen. Een grotere bijdrage betekent een grotere versnelling; een kleine-
re bijdrage betekent dat de drijvende krachten zwakker zijn. In de praktijk wor-
den de resultaten van programma’s pas na enige tijd zichtbaar (zie de klok in
afbeelding 2). Deze drijvende krachten hebben alleen op de lange termijn effect.
In een lokale organisatie laten de resultaten misschien op zich wachten. Proble-
men en gaten in het programma komen deels tijdens, maar grotendeels pas enige
tijd na de implementatie van het programma aan de oppervlakte. Hoe beter de
centrale ondersteuning vanuit landelijk niveau, des te minder de problemen
invloed hebben op de lokale resultaten. De kwaliteit van de centrale ondersteu-
ning is gerelateerd aan de reputatie van de vernieuwer: hoe beter de ondersteu-
ning, hoe beter de reputatie. Ondersteuning wordt door de lokale managers ook
gezien als een manier om het centrale risico van deelname aan niet-winstgevende
acties te beperken. Effectieve ondersteuning die is geïnitieerd door ‘hen’, zal daar-
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om het vertrouwen van de lokale managers in de vernieuwer aanwakkeren. Als
de resultaten ondanks de ondersteuning toch achterblijven, leidt dit tot centraal
geïnitieerde corrigerende maatregelen. Het centrale niveau toont extra aandacht,
wat onder meer blijkt uit de toename van het aantal gesprekken tussen centrale
functionarissen en lokale managers om achterblijvende resultaten in de lokale
organisatie te bespreken. In de context van het programma zijn ze bedoeld als
ondersteuning, maar in de context van de lokale organisatie worden ze beleefd
als bemoeizucht. We noemden deze lus (B2) Correctie van achterblijvende imple-
mentatieresultaten.

Wanneer de zaken goed lopen, zien we een patroon dat is samengesteld uit deze
vier lussen (B1, R1 en R2, B2). De kaart van dit samengestelde patroon is gete-
kend in afbeelding 2.
Promotieacties trekken een eerste groep deelnemers aan die het programma
implementeren. De eerste problemen bij de implementatie roepen corrigerende
acties in het leven. Promotie in combinatie met aandacht van de Raad van
Bestuur en de reputatie van de vernieuwer zorgen voor meer vertrouwen en gro-
tere deelname. Na enige tijd kunnen de positieve resultaten van de eerste deelne-
mers via het informele netwerk een effect oproepen dat zichzelf versterkt: het
programma verkoopt zichzelf.

Afbeelding 2 geeft echter de betekenisgeving weer van een beperkt aantal lokale
managers. Zij voelen een noodzaak om in te gaan op de kwesties die de vernieuwer
ter sprake brengt, en de vernieuwing in kwestie sluit naar hun oordeel zeer goed
aan op hun eigen prioriteiten. Bij deze managers heeft een programma zichzelf al
verkocht voordat het werd gepromoot. Te vaak echter is dit zichzelf versterkende
positieve proces afwezig ten gunste van een negatief versterkende dynamiek. Als de
resultaten van een programma niet op voorhand duidelijk zijn of ter discussie
staan, zijn de effecten van dit patroon zwak; het patroon wordt overschaduwd
door andere lussen. In de interviews kwamen veel signalen van strategisch gedrag
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en reputatiebeheer boven water. We hebben ze gegroepeerd in drie reeksen. Deze
reeksen geven we weer in een nieuwe serie lussen die de dynamiek weergeven.

Zodra de eerste lokale manager begint deel te nemen, worden de andere op de
hoogte gebracht via het grote informele netwerk van collega’s waarbinnen zij
informatie uitwisselen over de effecten van programma’s. Lokale managers die
deelname aan een programma overwegen, trekken de informatie die via formele
kanalen komt, altijd na bij hun collega’s. Negatieve verhalen over en kritiek op
programma’s verspreiden zich makkelijk binnen dit collegiale netwerk en dit
beïnvloedt de verwachtingen omtrent een programma negatief (lus B5). Lokale
managers voelen een sterke drang om hun autonomie te behouden ten opzichte
van de landelijke organisatie, zij willen geen inmenging. Zij neigen ertoe om ach-
terblijvende resultaten van programma-implementatie te verbergen, omdat zij
bang zijn voor die inmenging van de landelijke organisatie. Zij houden negatieve
signalen binnen vier muren en maken deze zelden kenbaar via de formele kana-
len. We noemen dit ‘afscherming’ (lus B4). Afscherming roept ‘oppoetsen’ op.
Lokale managers en vernieuwers zien allebei negatieve berichtgeving als een
mogelijk risico voor hun reputatie en zij houden deze zo goed als zij kunnen weg
uit de formele kanalen. Zij proberen hun reputatie binnen Netwerk te beheersen
door op het podium een coöperatieve houding en intenties te ventileren en door
hun resultaten mooier voor te stellen dan ze zijn. Ze onderdrukken negatieve sig-
nalen en zenden positieve verhalen via de formele communicatiekanalen. De
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geïnterviewden wijzen erop dat veel programma’s dubbelzinnige doelstellingen
hebben, wat ruimte schept voor meer dan een interpretatie. Dit bevordert ‘het
vertellen van positieve verhalen’. Zolang het verhaal positief is, is er geen risico
van reputatieverlies. Deze lus, B3, noemen we ‘oppoetsen’. Hier spelen ervarin-
gen uit het verleden een rol. De lokale managers kennen de cultuur en het strate-
gische gebruik van positieve verhalen goed. Dit activeert hun alerte en wantrou-
wende zoektocht naar juiste informatie. Iedere tegenstelling tussen de positieve
verhalen en de kritiek die ze opvangen in hun collegiale netwerk, vermindert hun
vertrouwen in de vernieuwer. Daardoor lijdt de reputatie van de vernieuwer
schade, het effect van verdere promotieacties vermindert en de risicogevoeligheid
van deelnemen neemt toe in de perceptie van managers.
Door de lussen in één tekening te combineren (zie afbeelding 3) ontstaat een
complexe kaart die laat zien hoe de verscheidene processen op elkaar inwerken;
sommige elementen hebben een directe relatie, andere een inverse relatie, in een
aantal gevallen met een vertraging.

6. De dynamiek van verminderde deelname aan
vernieuwingsprogramma’s

Hoe kunnen we nu patronen van afnemende deelname begrijpen? We nemen als
vertrekpunt de oorspronkelijke bedoeling van deelname aan vernieuwingspro-
gramma’s: samenwerken met anderen in een leerproces om profijtelijke nieuwe
wegen te vinden in de business. Als deze intentie gerealiseerd wordt, dan is het
sleutelrisico van gebrek aan profijtelijkheid van acties optimaal afgedekt, wat
voordelig is voor de reputatie van de vernieuwer en de lokale spelers. Daar deel-
name, reputatie en profijtelijkheid sterk en positief aan elkaar zijn gekoppeld, is
deze karakteristiek heel belangrijk. De aangetroffen gedragspatronen wijken
daar echter sterk van af. Dat lijkt vooral te maken te hebben met de observatie
dat het veld vol zit met wantrouwen. Om samenwerking met anderen en weder-
zijds leren tot wasdom te laten komen en resultaten te boeken, is een zeker
niveau van wederzijds vertrouwen vereist. Dat niveau is hier onvoldoende aan-
wezig. Op basis van eerdere relaties en ervaringen uit het verleden is het veld
opgesplitst in twee partijen. Hun relatie kunnen we karakteriseren met een aantal
trefwoorden: ‘wij-zijgevoelens’, wantrouwen en verhalen die aan paranoia gren-
zen (Kramer, 1996). De lokale managers ervaren hun relatie tot de landelijke
organisatie als onevenwichtig. Zij hebben het idee dat als een vernieuwingspro-
gramma in hun bedrijf niet profijtelijk is, zij daarvan de schuld krijgen. Dit is een
belangrijke factor in het groeiende wantrouwen jegens de landelijke organisatie.
Hier zien we wat wantrouwen teweegbrengt: gewaarwordingen van waarde-
incongruentie (Sitkin en Stickel, 1996), vermijden van interactie, onwilligheid om
hetzelfde te zien en te waarderen (March en Olsen, 1975) en het toekennen van
negatieve motieven aan de gewantrouwde anderen (Kramer, 1996). De cyclus
van wantrouwen die in beweging is gezet, versterkt de ‘wij-zijgevoelens’ die het
veld in twee partijen verdelen.
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De strategieën die op het podium worden opgevoerd, afschermen en oppoetsen,
gekoppeld aan het vermijden van interactie, impliceren dat de partijen elkaar eigen-
lijk niet (meer) ontmoeten. Als ze elkaar tegenkomen, is dat in een ‘alsof-wereld’
waarin ze rollen spelen en strategische teksten uitwisselen in plaats van een werke-
lijke dialoog te voeren waarin partijen hun gevoelens, problemen en inzichten uit-
wisselen. Als gevolg van de ‘alsof-ontmoeting’ vindt er in de betekenisgeving op
basis van wantrouwen geen bijsturing plaats, en wordt het wantrouwen eerder ver-
sterkt door de voortdurende stroom van negatieve evaluaties binnen het collegiale
netwerk. Deelname aan programma’s wordt meer en meer een kwestie van lippen-
dienst bewijzen en er weinig energie in steken, wat de kans van slagen van een pro-
gramma vermindert, de reputatie van vernieuwingsmanagers schaadt en de deelna-
me van lokale managers verder vermindert. Is een organisatie, zoals hier het geval
lijkt, eenmaal het omslagpunt voorbij van betekenisgeving op basis van vertrouwen
naar betekenisgeving op basis van wantrouwen, dan zwengelt nog meer wantrou-
wen een vicieuze cirkel aan waarin voor de organisatie waardevolle hulpbronnen
zoals bereidheid tot participatie en open communicatie verder opdrogen.

7. Tot slot: wenken voor de interactie tussen vernieuwers en
spelers in het veld

We keren terug naar ons vertrekpunt. Het doel van vernieuwers is om samen te
werken met lokale managers in een netwerk om profijtelijke nieuwe wegen te
vinden in de business en in het netwerk. Vernieuwers die eenvoudige denksche-
ma’s gebruiken, lopen de kans dat ze hun gedrag gericht op de spelers in het veld
suboptimaal inrichten, omdat die schema’s geen rekening houden met de dyna-
miek van de relaties. Instemming met vernieuwing en vertrouwen zijn immers
dynamische fenomenen. Als vernieuwers de factoren begrijpen die deze fenome-
nen beïnvloeden, krijgen ze inzicht waarop ze effectief gedrag kunnen baseren.
Belangrijk in die diagnose is aandacht geven aan de mentale boekhouding met
betrekking tot vertrouwen, aan de betekenisgeving van de spelers en de veranke-
ring daarvan in de context van het veld. Deze betekenisgeving reflecteert ervarin-
gen in het verleden. De risicoperceptie van de spelers en de gebieden die voor hen
relevant zijn, zijn van essentieel belang om te begrijpen welke acties van vernieu-
wers vertrouwen inboezemen en bijdragen aan de bereidheid om met hen samen
te werken. Van belang is dat vernieuwers ook nagaan wie de spelers in het veld
zijn die rond het omslagpunt of tipping point de doorslag kunnen geven. Ze kun-
nen detecteren wie de tippers zijn die door hun gedrag in de coulissen, en door
hun boodschappen in het informele netwerk, het verschil maken, zodat de vicieu-
ze cirkel van wantrouwensvorming kan afnemen of zelfs kan worden omgescha-
keld naar een proces van vertrouwensvorming. Beide diagnostische invalshoeken
– factoren én actoren – hebben belangrijke gevolgen voor het handelen van ver-
nieuwers. Als de lokale spelers gedrag en houding van vernieuwers ervaren als
een inperking (en ten minste niet een vergroting) van voornaamste risico’s die zij
zich indenken, dan bevordert dat gedrag het vertrouwen in vernieuwers. Als de
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lokale spelers de houding en het gedrag van de vernieuwers ervaren als een ver-
groting van de voornaamste risico’s, dan zullen die gedragingen naar verwach-
ting escalerende spiralen van wantrouwen oproepen en een steeds negatievere
waardering van gebeurtenissen, ongeacht de positieve bedoelingen van de ver-
nieuwer.
We concluderen daarom dat succesvolle vernieuwers zich in hun gedrag en inter-
actie primair moeten concentreren op vertrouwen. Dat wil zeggen dat ze er goed
aan doen te weten wat de belangrijkste risico’s zijn van de spelers in het veld, te
begrijpen welke zaken relevant zijn voor de spelers, en te weten wie van de spe-
lers als tipper kan fungeren.
Het is ook van belang dat vernieuwers hun eigen risico’s kennen en begrijpen
welk soort handelingen van andere spelers deze risico’s kunnen inperken. Als ver-
nieuwers een balans weten te vinden in het inperken van de wederzijdse risico’s,
dan hebben zij een belangrijke voorwaarde voor wederzijds leren gerealiseerd.
Daarnaast is in een situatie zoals beschreven in de casestudy te verwachten – op
grond van onderzoek naar succesfactoren bij organisatieverandering waarin een
aantal cases is vergeleken (Bijlsma-Frankema, 2001) – dat die handelingen van
vernieuwers het meest productief zijn die een duidelijk respect uitdrukken voor
wat relevant is voor de lokale managers. Dat kan het beste gepaard gaan met het
geven van onverdeelde aandacht, aanvankelijk wellicht op een een-op-een basis.
Het creëren van psychologische veiligheid zal van groot belang zijn in bijeenkom-
sten met de lokale managers. De vernieuwers zullen er goed aan doen de deelne-
mers uit te nodigen om hun risicoperceptie te uiten en een sfeer te creëren waarin
risico’s kunnen worden gedeeld. Dit kan de weg openen naar samenwerking
gebaseerd op een echte dialoog en op het delen van inzicht over elkaars verwach-
tingen en relevantiecriteria. Het zal productief zijn om heel duidelijke afspraken
te maken, om het nakomen van afspraken te monitoren, actief op te treden als
afspraken worden geschonden en om vooraf afspraken te maken over de manier
van conflictoplossing (Bijlsma-Frankema, 2001). Zo’n monitoringproces is overi-
gens iets anders dan een praktijk van eenzijdige controle. Uit ander onderzoek
(Bijlsma-Frankema en Van de Bunt, 2003) blijkt namelijk dat monitoring door
actoren in een leidinggevende rol in hoge mate bijdraagt aan vertrouwensvor-
ming wanneer monitoring door de anderen ervaren wordt als zorg en gecombi-
neerd wordt met begeleiding om (individuele) prestaties te verbeteren, met het
geven van steun bij problemen met anderen, met een eerlijke en open wijze van
omgaan met – in dit geval – de managers en met het oplossen van problemen.
Deze verwachting klopt in hoge mate met observaties in de casestudy. In de eva-
luatie van het werk van het innovatieteam binnen Netwerk dat het hier bespro-
ken onderzoek initieerde, werd duidelijk dat de manier van benaderen van de
lokale managers cruciaal was. Kenmerken van de benadering: met hen in een vei-
lige omgeving in gesprek gaan als ondernemer met ondernemers, duidelijk begrip
tonen voor hun wantrouwen, maar ook hun ondernemersrisico en reputatierisi-
co, daarbij inzicht geven in het eigen risico, op een zuivere manier omgaan met
hun bezwaren tegen meedoen aan proefprojecten, geen standaardondersteuning
bieden maar een vorm van maatwerk (verschillende mogelijkheden bieden),
regelmatig op bezoek gaan bij de proeflocaties en daarbij hands-on steun leveren,
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gemaakte afspraken als heilig beschouwen – wat een ijzeren interne discipline
binnen het innovatieteam vereist – en nooit smoezen ophangen als iets niet lukt,
of de schuld oneigenlijk bij de ander leggen. Kortom: een volwassen business-to-
businesspraktijk vormgeven. Onderhoud aan de relatie tussen de vernieuwer en
de lokale managers bleek daarbij essentieel, en dat is begrijpelijk vanuit de dyna-
miek in de processen van betekenisgeving: een vertrouwensrelatie is nooit een
permanente garantie voor samenwerking en vernieuwing.
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