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Webinar 1: Over complexe organisatorische opgaven

Drie richtvragen:
1. Waar komt die complexiteit die organisaties zo treft vandaan, 
en wat is hun impact?

2. Wat zijn complexe opgaven en waarom kunnen die alleen vanuit 
netwerken opgepakt worden?

3. Hoe organiseer je tijdelijke netwerkorganisaties?

Over organisatorische fragmentatie en de behoefte/nood aan inte-
grale aanpakken voor wicked problems d.m.v netwerksamenwerking.
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Complexe opgaven uit de regionale praktijk 
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Wat zijn complexe opgaven?

Vloeiende scope
Vloeibare stakeholderomgeving
Verschillende werkwijzen +

Lerend (projectmatig) samenwerken =b
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Complexe vraagstukken/ opgaven: Leren centraal 

Kind of 
Challenge

Problem
definition

Solution Locus of work

Technical Clear Clear Authority

Technical & 
adaptive

Clear Requires
learning

Authority & 
Stakeholders

Adaptive Requires
learning

Requires
learning

Stakeholders
> Authority
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‘Vloeibare Tijden’:
Toenemende complexiteit en 
afnemende voorspelbaarheid 
a.g.v. de 5 motoren van 
verandering van Gratton:
1. Technologie        (digitalisering)
2. Globalisering      (glocalisering)
3. Demografie            (vergrijzing)
4. Kracht samenleving  (democr.)
5.   Energie (transitie)

Problemen zijn wicked & verwikkeld 

Organisaties en structuren veranderen 
• Van eenheid naar veelheid (fragmentatie)
• Brandpunt het primaire proces (efficiency; adaptief)
• Tijdelijk Werkbare Oplossingen/ Organisaties (projectificering) 
• Ondersteuning op basis van toegevoegde waarde          (netwerken)
• Denken in functies en rollen (verticaal en horizontaal)
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COMPLEXITEIT > > IMPACT
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Fragmentatie van het organisatie landschap 

Public 
Adminstration
1. Wet & regelgeving
2. Hiërarchisch o.b.v. silo’s
3. Beperkt doelbereik

New
Public 
Management
1. Efficiënte diensten 
2. Markten (prijsconcurrentie) & Contracten (transactionele) 
3. Gefragmenteerde uitvoeringspraktijk

New Public
Governance
1. Outcomes uit complexe opgaven
2. Horizontale samenwerking (netwerken)

& relationele contracten
3.     Rust op ‘Trust’ 

Digital Era
Governance
1. PPP Diensten & 
Beleidsimplementatie
2.     Platforms
3.     e-Kwetsbaarheid

1. ‘Product’
2. Coördinatiemechanisme
3. Nadelig effect

Neo
Weberian
State
1. Wet & regelgeving
2. Hiërarchisch o.b.v. professionele partners 
3. Beperkt doelbereik

’70 ’80 ’90 ‘10

Pollit & Bouckaert; Osborne; Blair
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• Van New Public Management naar New Public Governance

Groter dan het 
(organisatorische;
competenties; 
financiële)
vermogen van 
‘enkele’ organisaties

Wicked problems

Complexe opgaven 

Tijdelijke lerende,
samenwerkingen
vanuit netwerken

• Van Transactional naar Relational contracting

Conflict: Organisatie < Opgave(n)
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Netwerken volgens Prins (Sylvia)

‘Een proces waardoor partijen die verschillende kanten van een probleem zien, 
op een constructieve manier hun verschillen exploreren en samen zoeken naar
oplossingen die verder reiken dan hun eigen beperkte visie van wat mogelijk is’. 
- En hun eigen vermogen toelaat (toevoeging MMU)

Kenmerken:
(1) belanghebbenden netwerk zijn inter-afhankelijk; 
(2) constructief omgaan met verschillen leiden tot oplossingen; 
(3) samen beslissingen nemen; 
(4) nemen collectief verantwoordelijkheid voor de toekomstige ontwikkelingen;
(5) zien deze vorm van samenwerking als een groeiproces. 
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Human Action
1st dimension
of power

Ideas, Rules,
Modes, Media 
& Methods
2nd dimension
of power

Deep structure
3rd dimension
of power

Van Netwerk naar Netwerkorganisatie via initiatief naar/ in … 

… Forums Arenas en ‘Courts’

Communiceren
gericht op inzicht

Relevantie

Belangen

Projectificeren
o.b.v. inzicht

Relational
contracting

Macht

Sturen
vanuit inzicht

Conflicthanteren
& Onderhandelen

Rechtmatig

Half-
fabricaat

Half-
fabricaat

19-5-2020 ACTIVITY 10



Ter afronding, een voorbeeld 
Gemiste & gepakte kans: relational contracting

34%

33%

33%

Complexiteit

Inhoudelijke belangen (Waterveiligheid,
Economische, Esthetische)

Stakeholder belangen (Politiek-
bestuurlijke; Financiele; over Nut &
Noodzaak; over Tijdstip van betaling)

Methodische belangen (Rijksmethode
BO MIRT Spelregels vs Regionale en
lokale spelregels)
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Webinar 1: Over complexe organisatorische opgaven

Drie richtvragen:
1. Waar komt die complexiteit die organisaties zo treft vandaan, 
en wat is hun impact?

2. Wat zijn complexe opgaven en waarom kunnen die alleen vanuit 
netwerken opgepakt worden?

3. Hoe organiseer je tijdelijke netwerkorganisaties?

Over organisatorische fragmentatie en de behoefte/nood aan inte-
grale aanpakken voor wicked problems d.m.v netwerksamenwerking.
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Huiswerkopdracht:

Wat is een goed voorbeeld van een complexe opgave waarbij jezelf betrokken bent, of zich 
afspeelt in je eigen omgeving, en waarom? 

Optioneel: hoe zou je die vanuit een netwerk willen oppakken, en waarom?

• Werk je reactie uit op max 1 A4 of 2 power slides.
• Mail voor aanstaande donderdag 12.00 uur naar marcomud@activity.amsterdam

19-5-2020 ACTIVITY 13



Welkom op de Plek der Moeite
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The Wicked Problems Webinars
Over Complexe Organisatorische Opgaven, 
Lerend Organiseren vanuit Netwerken & 
Lerend Leiderschap.

Cleantech regio, 2020
MMU; LWI (ACTIVITY) 
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