Hoe ontwikkelen interne niet-geformaliseerde organisatienetwerken zich en hoe wordt deze
ontwikkeling door actoren in het netwerk ervaren?

-

Hoe is het netwerk ontstaan?
Hoe is het netwerk door de tijd heen ontwikkeld?
Hoe wordt het huidige netwerk beschreven door actoren in het netwerk?
Hoe wordt het huidige netwerk ervaren door actoren in het netwerk?
Hoe zien de actoren de toekomst voor dit netwerk?
Op welke manier kan een organisatie een bijdrage leveren om netwerken te
stimuleren?

Definitie

Niet-geformaliseerde organisatienetwerken zijn netwerken rondom een bepaald thema binnen de
organisatie, waarbij het thema geformaliseerd is, maar waarbij het netwerk een informeel
karakter heeft doordat de informatie niet (alleen) de formele functionele lijnen volgt.
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-

Hoe is het netwerk ontstaan?
Hoe is het netwerk door de tijd heen ontwikkeld?
Hoe wordt het huidige netwerk beschreven door actoren in het netwerk?
Hoe wordt het huidige netwerk ervaren door actoren in het netwerk?
Hoe zien de actoren de toekomst voor dit netwerk?
Op welke manier kan een organisatie een bijdrage leveren om netwerken te
stimuleren?

Case 1

“Ja er is toch wel een overkoepelend doel voor de organisatie, zo van hoe kunnen wij
nou in die organisatie instrumenten inzetten die uiteindelijk tot grotere effectiviteit en
efficiency leiden binnen die organisatie. Dus betere samenwerking eigenlijk ook.”

Ontstaan

Overgangsfase

Huidig

Toekomst

Figuur 5

“Nou het is ontstaan vanuit de behoefte van Loes en mijn behoefte om me in die
richting te gaan bekwamen. En toen kwam dat op een gegeven moment samen met de
behoefte van de directeur om iets met houding en gedrag te doen”

“Op een gegeven moment heb ik een presentatie gegeven in het MT (..) dus toen werd in
één keer het netwerk uitgebreid naar al die afdelingshoofden (..)”

“(..) Op een gegeven moment wordt het wel geformaliseerd doordat je dan in een MT
staat.”

“Informeel, ja, het wil toe naar groei van de mensen, dus de contacten zijn heel sociaal.
Ja, een heel sociaal netwerk”.

“Waarbij je eigenlijk een intensivering krijgt van onderlinge relaties, meer begrip, meer
inzicht in anderen, meer binding eigenlijk. Sociale binding en persoonlijke binding.”

“het doel van buddyen is om los van de inhoud elkaar te helpen in
competentieontwikkeling […] en dat gaat steeds over de individuen in het netwerk”

“De organisatie soepeler laten veranderen”.

“Je zou nog eens kunnen kijken of de juiste netwerken er zijn, maar er wordt hier aan
alle kanten heel veel overlegd.”

“Ik denk dat het heel belangrijk voor een netwerk is de energie die mensen erin
stoppen. En dat hangt mede samen met de gelegenheid die mensen krijgen om die energie
erin te stoppen.”
“Ik vind dat er weinig tijd is over het algemeen [..] mensen willen snel aftikken. En dan
is er weinig ruimte om af en toe echt met die club na te denken van wat willen we, welke
koers slaan we in. Dus af en toe wat meer rust nemen.”

Ambtenaar 2.0 en de communities en dat soort dingen, daar maken wij echt veel te
weinig gebruik van. Van dat soort nieuwe media, sociale media.”

Case 2

Ontstaan
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Huidig

Toekomst

“Ja nouja, eigenlijk vanuit de ontwikkeling dat de organisatie tot de ontdekking komt
dat de infrastructuur en verkeer en vervoer niet op zichzelf staat.”

“Ja, vanuit routeontwerp is dat ook gerelateerd aan mijn functie en wat betreft
gebiedsgericht werken eigenlijk ook vanuit mijn functie (…) maar dat is ook iets waar mijn
interesse ligt. Dus ik vond het gewoon leuk om te doen.”
Ik ben bij dat project terechtgekomen vanuit mijn achtergrond (..) en dat vind ik een
leuk onderwerp om me mee bezig te houden en vond het leuk om daar vanuit mijn
achtergrond naar te kijken.”

Als je niet meer voor het zelfde project aan de gang bent is dat contact minder.(..) Je
krijgt dat je een aantal mensen, de afstand groter is geworden (..)”

“Er zijn een aantal veranderingen geweest in het hele proces van routeontwerp die ervoor
hebben gezorgd dat er niet altijd een even helder kader is. En op een gegeven moment
wordt zo’n project of proces zo persoonsafhankelijk dat het bijna alleen drijft op
persoonlijke drijfveren of persoonlijke interesse. (…) Er moet nu veel uit eigen initiatief
komen.”

“Doordat het netwerk relatief klein en relatief gesloten is zorg je ervoor dat de afstand
van je netwerk en de rest van de organisatie steeds groter wordt. Je mist een beetje de
aansluiting met elkaar.”
“… dat het intern verankerd wordt, ja dat wordt dan weggewuifd van ja dat komt wel
goed…”

“Ik vind mezelf wel aan de rand van het netwerk staan.”

“Omdat je geen hiërarchische middelen hebt om iets af te dwingen moet je veel harder
je best doen om de gang van zaken te beïnvloeden (...) nou ik weet niet of dat sneller zou
gaan als het hiërarchisch bepaald zou zijn, want dan zou het namelijk beter zijn. Maar dan
zou het minder diffuus zijn, want dan weet ik namelijk wie jij bent, dan ben je mijn baas en
dan weet ik met wie ik te maken heb. En nu is het interessant omdat je iets intellectueels te
bieden hebt en een bijdrage kan leveren aan een verbetering van de werkwijze en wat dus
wel de moeite waard is om kennis van te nemen. Het is geen hiërarchische relatie, dat moet
het ook niet worden […] want het belang ervan is plaats en tijd afhankelijk”.

“Het zijn verschillende netwerken, ik noem het altijd een soort spinnenweb. Wij zijn de
spin, maar je hebt lijntjes alle kant op en ook dwarslijntjes dus verschillende netwerken
opereren binnen dat thema. Dus er is een overkoepelend doel, maar er zijn ook subdoelen.”

“Uiteindelijk is het netwerk dienend aan het verankerd krijgen van de werkwijze, dat je
dat als organisatie als vanzelfsprekendheid doet.”

“Dus dat je snel met elkaar kunt sparren, van gedachten kunt wisselen, klankbord, op
zowel inhoud als proces elkaar kunt ondersteunen en een stapje verder kunt komen.”

“Dat het flexibel is. Het kan zich snel aanpassen op veranderende omstandigheden. Het
kan inspelen op kansen. Het kan snel reageren bij bedreigingen. Ik weet vlug wie ik moet
bellen omdat ik mensen ken. (…) Het voordeel is dat je er dingen mee op de agenda kunt
zetten. Dus een netwerk is eigenlijk een instrument om aandacht te trekken.”

“Dan kom je gelijk op het nadeel, dat is namelijk dat het een heel klein netwerk is waar
heel vaak dezelfde personen inzitten waardoor je een cultuur van elkaar gelijk geven krijgt.
En dat er dan te weinig diversiteit is om er echt iets van te kunnen maken.”
“Dat er toch een beetje een groep is van buiten die wel even zegt hoe het moet. Dus een
beetje een belerend netwerk.”

“Ik zou het van begin af aan.. ze hebben het vanuit een project ingestoken, maar meer
vanuit een proces gedaan hebben. (…) Op het moment dat je het in een project giet.. en het
moment dat het projectteam ontbonden wordt dan heb je of de kans dat je je netwerk kwijt
bent dus dan hangt het heel erg van de personen af of je daar een klik mee hebt en ook
inhoudelijk gezien of dat je ze competent acht om bepaalde moeilijke dingen op te pakken
of daar wel hun expertise ligt.(…) En als je dat op een slimmere manier (…) dus niet vanuit
een project maar meer vanuit de organisatie en dat goed op de rails zet, dan denk ik dat je
de kwetsbaarheid een stuk vermindert”

“Ja dat is wat ik al zeg, die deur iets meer openen en er wat meer mensen bij
betrekken.”

“Meer nog dan stimuleren ook, faciliteren eigenlijk. (…) men steunt je effort om je in
een netwerk te begeven, netwerken op te bouwen en ze te onderhouden. Alleen die
facilitering die erop zit daar ontbreekt het eigenlijk aan. Omdat je toch vaak in een hoekje
zit of ergens mee bezig bent, ontbreekt de mogelijkheid om je echt goed in een netwerk te
kunnen verdiepen.”

“Met een gekoppeld doel (…) dus dat van te voren duidelijk is wat de uitkomst is van
zo’n netwerk en wat je er aan hebt.

Case 3

“Toen de CEO het stokje van de vorige overnam (…) heeft hij op een intern congres
gezegd (…) van ik wil het duurzaamste bedrijf in mijn sector ter wereld worden.”

Ontstaan

Overgangsfase

Huidig

Toekomst
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“De meeste contacten zijn ontstaan omdat ik aan die cursus mee heb gedaan. (..) Twee
jaar terug ben ik op reis geweest voor de organisatie (…) het ging twee weken lang alleen
maar over duurzaamheid. En van daaruit ken ik de tweede groep (…) dat zijn dus weer 12
mensen. Dan ben je al met 24 duurzaamheidsmensen die elkaar allemaal kennen.”

“Van veel mensen weet je wel dat ze ergens mee bezig zijn dus in dat opzicht is je
netwerk veel groter (…) en waarom ken ik die, omdat ik interesse in het onderwerp heb en
onthouden heb van als ik een keer een losse opmerking van iemand hoor van hé jij hebt
daar interesse in.”

“Ja als ik voor die reis kijk en nu dan is het heel anders (…) en mensen kennen elkaar
ook meer dan voor die tijd (…) er zijn wel mensen bijgekomen maar het is minder hecht
geworden. Meer versnipperd. Want natuurlijk als je elkaar niet ziet, wordt het altijd
minder.”

“Ik denk voor heel de organisatie dat er een aantal mensen zijn die er officieel mee aan
het werk zijn. En ik denk dat er daarnaast ontzettend veel mensen in meer of mindere mate
zich ermee bezighouden. En dat die twee dingen niet altijd even lekker gekoppeld zijn.”

“Het doel van het netwerk is om duurzaamheid binnen de organisatie breder op de
kaart te krijgen en daarvoor een bijdrage vanuit de onderkant van de organisatie te
leveren. (..) En daarnaast ja, persoonlijke ontwikkeling van jezelf door kennis te delen met
mensen buiten je business unit en locatie.”

“Dat het gewoon flexibeler is dan een gewone hiërarchie, met veel meer mogelijkheden
erin.”

“Nou dat je veel sneller kortere lijnen hebt, dat je veel sneller dingen voor elkaar hebt.”

“Ik weet niet of het negatief is, maar ik vind die afstand soms wel heel groot. Want zij
doen ook dingen aan duurzaamheid, maar wij horen eigenlijk vrij weinig van wat zij aan
het doen zijn concreet En het zou kunnen zijn dat het via de officiële lijnen wel bij ons
terecht zou kunnen komen, maar ik denk ja, dat zou informeel waarschijnlijk.. Het zou
handiger kunnen.”

“Het mag van mij wel iets formeler worden (…) het zou helpen om de focus goed erin te
houden en dat versnipperde te voorkomen.”
“Door het netwerk meer structuur te geven kun je de motivatie hoog houden.”

“Ik denk misschien dat de hoofdorganisatie wat meer het belang zou kunnen
onderbouwen. Op een duidelijke manier. (…) Dus meer argumenten daarachter. Dan wordt
het denk ik automatisch beter gedragen.”

“Belangrijk of het eerst in het informele circuit rondzingt voordat het onderwerp
geformaliseerd wordt… (..) Wat leuk is van een informeel circuit is dat het dan ook, dan is
het niet alleen een soort top-down approach, maar er wordt dan ook iets met emotie
gedaan. (…) Alleen vind ik wel dat er op een gegeven moment een structuur omheen
gebouwd moet worden.”
“Een informeel netwerk is eigenlijk van hoe zet je iets op de kaart. En op de kaart zetten
is niet alleen het enige want daarna wil je het formaliseren. Want als je het niet
formaliseert dan heb je het voor niets op de kaart gezet.”

“Dus ik denk dat we aan het beschikbaar maken van informatie nog veel kunnen
verbeteren. Waardoor ook dat netwerk veel sterker zal worden. (…) We hebben sowieso een
heel stevig breed intranetportal nodig. Gewoon dat de informatie met een muisklik te
vinden is. Dat is één. Een tweede is dat.. Je moet niet alleen die informatie beschikbaar
maken, maar mensen moet ook weten dat ze die informatie kunnen vinden en wat ze ermee
kunnen doen.”

Samenvattende vergelijking netwerken

Functie netwerken
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Plaats van netwerken in model
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Aanbevelingen voor organisaties in het algemeen

* De schuingedrukte zinnen zijn aanknopingspunten voor de onderzoeker om door te vragen, maar
worden niet perse letterlijk gebruikt.

Naam van de functie
Omschrijving van de werkzaamheden

[Laat de respondent een organogram maken]

Wat is de werkverhouding tussen genoemde relatie en u?
Of en hoeveel hierarische lagen?

Middelen
Vorm
Taakgericht (puur op inhoud van thema)
Mensgericht (puur als vriendschappelijk, de ‘klik’)
Combinatie
Formeel, informeel
Vriendschappelijk, werkgerelateerd
Goed, slecht – HQC/LQC

Heeft u ook contact met mensen over dit onderwerp buiten organisatie om?
Onder werktijd?

Eigen initiatief of dat van iemand anders?
Wie?
Relevantie voor individu en organisatie

Wat spoort u aan?
Welke middelen kunnen gebruikt worden?

