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Introductie

Toch blijkt samenwerking een veel
koppig monster te zijn dat lastig te 
beïnvloeden, laat staan te sturen is, 
ondanks tal van beleidsinitiatieven 
en uitvoerings programma’s om die 
samenwerking te verbeteren. Zo laat 
het zeer impactvolle onderzoek van 
de Algemene Rekenkamer zien dat de 
effectiviteit van de strafrechtketen onder 
de maat is.1 Dat staat niet op zichzelf, 
de Inspectie Veiligheid en Justitie en 
Agentschap Telecom constateerden 
in een gezamenlijk onderzoek naar 
de situatie van 25 meldkamers in 
Nederland dat deze elkaars taken niet 
of beperkt kunnen overnemen.2

Een ander terugkerend fenomeen is 
de ophef rond openstaande vrijheids
straffen, waar de politie, het Centraal 
Justitieel Incassobureau en het 
Openbaar Ministerie gezamenlijk aan 
werken. Op 1 mei 2015 waren er 2.843 
openstaande zaken, waar in media 
veel aandacht voor was.3 Kortom, er 
is nog veel ruimte voor verbetering. 

Het veiligheidsdomein kent een bijzon
dere dimensie: er is sprake van een 
grote verscheiden heid aan doelstellingen 
en belangen. Want de ene organisatie 
heeft als hoogste prioriteit het opsporen 
van misdadigers, terwijl de andere 
organisatie de hulp aan slachtoffers 
als de hoogste prioriteit ziet. Dat kan 
in de praktijk met elkaar botsen.

Dat mag dan lastig zijn, het is ook weer 
niet helemaal uniek. Waar partijen 

samen werken zijn er immers vrijwel 
altijd belangen die niet in lijn met elkaar 
zijn. Zowel bij de overheid als in het 
bedrijfsleven. Een van de uitdagingen 
is juist om boven organisatiebelangen 
uit te stijgen en ondanks de eigen 
belangen een overkoepelend belang te 
vinden. De scheiding der machten en 
de scheiding van bevoegdheden maken 
het vinden van zo’n overkoepelend 
belang nog lastiger; in die zin is het 
veiligheidsdomein wél uniek. 

Hoe het ook zij, er is al jaren duidelijk 
behoefte aan verdere en betere 
samenwerking, die echter maar beperkt 
van de grond komt. De vraag is wat 
daaraan veranderd kan worden. We zijn in 
gesprek gegaan met zowel bestuurders 
en managers die verantwoordelijk zijn 
voor samenwerking, als een jonge 
generatie professionals die barst van 
de ambitie om voorgoed voorbij de 
verkokering te komen en daar ook goede 
ideeën over heeft. We organiseerden 
twee sessies met groepen jonge 
professionals van onder andere de 
Nationale Politie, het Centraal Orgaan 
opvang Asielzoekers, het Openbaar 
Ministerie en de Brandweer en gingen 
met hen de diepte in over welke blok
kades samen  werking in de weg staan 
én hoe we die weg kunnen nemen. 

In deze publicatie treft u daarvan 
de resultaten aan. Het spreekt 
voor zich dat we graag verder het 
gesprek erover aangaan met u. 

Betere samenwerking in 
het veiligheidsdomein. 
Zowel binnen organisaties 
als tussen organisaties 
in verschillende ketens 
en/of netwerken. Bittere 
noodzaak, want het 
kan nog zoveel beter. 
Efficiënter en effectiever 
samenwerken is nodig in 
antwoord op complexe 
veiligheidsvraagstukken. 
Alleen zo kunnen de 
maat schappelijke ver
wachtingen waar gemaakt 
worden. Dat is en blijft de 
essentie.

1 Algemene Rekenkamer, Prestaties in de Strafrechtketen, 2012
2 Inspectie Veiligheid en Justitie & Agentschap Telecom, Meldkamers - Een onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie en Agentschap Telecom, 2015
3 Ministerie van Veiligheid en Justitie, Stand van zaken openstaande vrijheidsstraffen, 13 augustus 2015, kenmerk 668095. 
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De context van 
samenwerking: 
een turbulente 
wereld 

De wereld verandert in rap tempo. Dat is een cliché, maar 
ook een waarheid als een koe. In die veranderende wereld 
is samenwerken haast een randvoorwaarde om effectief en 
efficiënt te kunnen opereren, ook in het veiligheidsdomein. 
Want veiligheidsvraagstukken zijn nauwelijks nog in isolement 
op te lossen, maar vragen om samen  spel tussen specialisten. 
Een korte schets van de context die invloed heeft op 
(samenwerking binnen) het veilig heidsdomein. 

© 2016 KPMG Advisory N.V.
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Digitale transformatie
Het zal niemand ontgaan dat informatie 
en communicatietechnologie (ICT) een 
grote impact heeft op de samenleving. 
Bedrijven en overheden zetten steeds 
meer in op digitale producten en 
diensten, de snelheid van de dienst
verlening is omhoog gegaan, en 
burgers zijn gewend geraakt aan 
snelheid en hoge kwaliteit. Zij hebben 
dan ook hoge verwachtingen. Zoals 
het geval is met vrijwel elke nieuwe 
technologie, is er sprake van een lichte 
en een duistere kant. De lichte kant 
van digitalisering zorgt voor snelheid, 
kwaliteit en gemak, ook in de interactie 
met de overheid. De keerzijde hiervan 
is onder meer te zien in de opmars 
van cybercrime, variërend van hacken 
en online pesten tot identiteitsfraude 
en het misbruik van technologie 
door terroristische netwerken. 

Urbanisering 
Een andere belangrijke trend is en 
blijft urbanisering. Het leven verplaatst 
steeds meer naar de grote stedelijke 
gebieden. Dit is niet alleen een trend in 
Nederland (denk aan de zogenaamde 
krimpregio’s), maar ook in de rest van 
de wereld. Een steeds groter deel van 
de wereldbevolking woont in (mega)
steden: sinds 2006 meer dan de helft van 

de wereldbevolking. Naar verwachting 
loopt dit verder op naar 80% in 2050.
Het verschil tussen het platteland en 
steden neemt dan ook snel toe. De 
heersende opvatting is dat steden een 
steeds grotere rol gaan spelen bij het 
aanpakken van grote maatschappelijke 
vraagstukken. Dit vraagt om een 
op de context toegesneden aanpak 
van veiligheidsvraagstukken in 
zowel de steden als het platteland.

Afbrokkelen oude structuren 
De vorige eeuw was de eeuw van de 
instituties. Deze is echter ten einde. 
Nederlanders worden minder actief in 
grote formele instituties zoals kerken of 
vakbonden. In een samenleving waar 
steeds mondigere burgers acteren, 
waar een roep om meer openheid 
en transparantie is, en toegenomen 
informatiestromen bestaan, volstaat 
het traditionele bestuurlijke en politieke 
systeem niet meer. We gaan naar (of 
zijn al) een netwerksamenleving. Met 
alle voor en nadelen van dien voor het 
aanpakken van veiligheidsvraagstukken. 

Internationalisering 
Het thema veiligheid houdt niet op bij 
(lands)grenzen. Dat was altijd al het 
geval, maar de noodzaak tot een meer 
internationale aanpak wordt groter. 

Criminele organisaties werken niet 
binnen landsgrenzen. Van drugssmokkel 
tot mensenhandel, van cybercrime 
tot vastgoedfraude: vele vormen van 
criminaliteit zijn niet binnen de eigen 
landsgrenzen op te lossen. Dit is onder 
meer zichtbaar in (het bestrijden van) 
terrorisme; aanslagen worden door 
internationale netwerken voorbereid 
en uitgevoerd. Daarnaast komt er als 
gevolg van de aanhoudende instabiliteit 
van landen in het MiddenOosten 
en NoordAfrika een enorme stroom 
vluchtelingen af op het Europese 
continent. Dit had in eerste instantie 
betrekking op de zuidelijke landen 
van Europa, maar treft nu ook andere 
Europese landen zoals Frankrijk, 
Duitsland en Nederland. De Europese 
Commissie ontwikkelt voorstellen 
om de grote stroom vluchtelingen 
– en de daarmee gepaard gaande 
uitdagingen – het hoofd te bieden.

Deze internationale dimensie maakt de 
uitdagingen die op organisaties afkomen 
en de context waarin ze opereren nog 
complexer. Dit vraagt niet alleen de 
juiste (juridische) kaders en verdragen, 
maar ook aanvullende vaardigheden 
van de professionals in het veld.

Maarten Smidts, ministerie van Veiligheid en Justitie

“Maakbaarheid, hiërarchie en control 
passen niet meer bij hoe de samenleving 
nu werkt en georganiseerd is. Alles is 
nu toegankelijk en transparant, dat is het 
nieuwe normaal.”
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Initiatieven in het veilig
heidsdomein    
De organisaties actief in het veilig heids 
domein ontwikkelen zich continu, mede 
onder impuls van de hier voor genoemde 
factoren. Enkele relevante initiatieven zijn:

Verbeteren processen in de ketens
Er zijn verschillende initiatieven om 
processen binnen de ketens in het 
veiligheidsdomein te verbeteren. De 
programma’s Identiteitsmanagement 
en Immigratie (IDMI), Versterking 
Prestaties Strafrechtketen (VPS) en 
Uitvoeringsketen Strafrechtelijke 
Beslissingen (USB) zijn voorbeelden 
van door het ministerie van 
Veiligheid en Justitie geïnitieerde 
programma’s om respectievelijk de 
migratieketen, de strafrechtketen en 
de executieketen te verbeteren. 

De DG’s die verantwoordelijk zijn voor 
deze ketens zetten hiernaast in op 
ketenregie of ketensturing om uit
voerings organisaties binnen ketens 
beter te laten samenwerken. De 
meningen over het nut en noodzaak 
van deze maatregelen zijn verdeeld, 
maar er is wel behoefte aan een betere 
samenwerking bij alle partijen. Dit wordt 
onder andere gestimuleerd door het 
oprichten van zogenaamde ketenbureaus 
of ketenunits binnen de DG’s. Ook 
wordt er steeds meer op topniveau 
tussen de organisaties overlegd 
over de gezamenlijke uitdagingen 
en prestaties in ketenberaden. Een 
opvallende gemene deler hierin is de 
breed gedragen behoefte aan goede, 
betrouwbare ketenoverstijgende 
managementinformatie. Pas als iede

reen de informatie waarover wordt 
gesproken herkent, ontstaat er een 
solide basis voor samenwerking. 

Daarnaast zijn er ook programma’s 
door organisaties zelf geïnitieerd, 
zoals: ‘Zorgvuldig Snel Maatwerk’ 
(ZSM), waarbij ketenpartners in de 
strafrechtketen nauwer samenwerken 
aan de voorkant van het proces; 
verkeerstoren++, waarin het Openbaar 
Ministerie (OM) en de Rechtspraak 
samen zorg dragen voor het correct 
en tijdig aanleveren van strafzaken ter 
zitting; en het programma Vernieuwing 
Grensmanagement (VGM), waarbij 
de Immigratie en Naturalisatiedienst 
in een publiekprivate samenwerking 
met onder andere de Koninklijke 
Marechaussee, de Douane en 
Schiphol een snellere en efficiëntere 
grensovergang hebben gerealiseerd. 

Keteninformatisering en digitalisering
Tegelijkertijd zijn diverse organisaties 
binnen het veiligheidsdomein bezig 
met keteninformatisering en keten
digitalisering. De Rechtspraak focust met 
het programma Kwaliteit en Innovatie 
(KEI) op een vereenvoudigde, digitale, 
toegankelijke en efficiënte rechtspraak en 
het OM zet tevens in op het beter laten 
functioneren van de logistieke processen. 
Dit alles gebeurt met behulp van ICT. 
Naast het verbeteren van de interne 
processen binnen de eigen organisatie 
bevordert dit ook in de samenwerking 
tussen organisaties binnen de keten. 
Het programma Digitaal werken in de 
strafrechtketen (DWS) zet expliciet in 
op digitale informatieuitwisseling; dit 
moet de norm worden binnen de keten. 

Ook de vreemdelingenketen zet in op 
digitaal werken met het programma 
Keteninformatisering Vreemd lingenketen.

Private spelers
Het aanpakken van veiligheidsvraag
stukken is niet meer een zaak van 
overheidsorganisaties alleen. Zo worden 
bijvoorbeeld steeds meer private 
beveiligers ingezet, helpen particuliere 
onderzoekers het Openbaar Ministerie bij 
rechtzaken en is er sinds een aantal jaren 
The Maastricht Forensic Institute die net 
als het Nederlands Forensisch Instituut 
technisch forensisch onderzoek uitvoert.

Samenwerking tussen publieke en 
private organisaties is ook steeds meer 
gemeengoed. Op luchthaven Schiphol 
werkt Schiphol Airport intensief samen 
met de Douane en de Koninklijke 
Marechaussee en wordt al sinds een 
aantal jaren samengewerkt tussen 
verschillende partijen als de Nationale 
Politie, de RDW en de ANWB om 
voertuigcriminaliteit aan te pakken.

Rond Cybersecurity werkt het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie samen met 
verschillende maatschappelijke én 
private partijen om de weerbaarheid 
van de Nederlande samenleving te 
vergroten. In de zogenaamde Cyber 
Security Raad zijn onder andere KPN en 
Siemens vertegenwoordigd, maar ook 
de politie en een aantal hoogleraren.

Echt grote veiligheidsvraagstukken lijken 
dan ook niet meer door de overheid 
alleen aangepakt te kunnen worden.

Wim van Amerongen, Nationale Politie

“Elke verbeteractie die een organisatie 
alleen uitvoert, leidt tot suboptimalisatie.”

© 2016 KPMG Advisory N.V.
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Samenwerking 
is (geen) rocket 
science
De geschetste maatschappelijke ontwikkelingen 
vragen om meer en vooral betere samen werking. 
Om beleidsdoel stellingen tegen accep tabele 
kosten te verwezen  lijken, levert de over heid van 
de toekomst over heids diensten gecoör dineerd en 
samen met andere overheids instanties, private 
organisaties en burgers. Door ICTontwikke lingen 
wordt het ook makkelijker om deze samen
werkings   verbanden te coördi neren tegen minder 
kosten.

(Veiligheids)vraagstukken vragen al langer om 
een beter samenwerkende overheid. Er zijn tal 
van modellen ontwikkeld om vorm te geven aan 
samenwerking. Op papier is samenwerking niet 
zo lastig. Welke perspectieven en denkkaders zijn 
relevant? Een beknopt overzicht.
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Er is de afgelopen decennia veel 
gepubliceerd over samenwerken binnen 
en tussen organisaties, zowel tussen 
private als tussen publieke organisaties. 
Denk aan bijvoorbeeld onder zoeken 
naar het fenomeen partnerships4 
en de karakteristieken van succes
volle partnerships.5 Organisaties 
functioneren namelijk veelal niet meer 
los van andere organisaties, mede door 
steeds verdergaande specialisatie. In 
vrijwel alle sectoren is het simpelweg 
onmogelijk om zelfstandig – zonder 

samenwerking – de beoogde doelen 
te bereiken. Korsten6 geeft, bij het 
beschouwen van het functioneren van 
private organisaties, dan ook terecht aan 
dat deze vaak een schakel in een keten 
zijn en dus een belang hebben dat verder 
reikt dan het optimaal functioneren van 
de eigen organisatie: een ketenbelang.

Dit geldt bij uitstek voor publieke 
organisaties: er zijn bijna geen maat
schappelijke problemen die niet 
in samenwerking moeten worden 

opgelost. Op het eerste gezicht lijkt 
de beste oplossing dan misschien om 
alle benodigde resources, expertise 
en budgetten te organiseren in één 
organisatie. Dat is echter geen goede 
oplossing en is bovendien niet mogelijk. 
Denk alleen maar aan de bewuste 
scheiding tussen de opsporing van 
criminelen door de politie, de vervolging 
door het OM en de berechting door de 
rechtspraak. Dat willen we vanuit een 
ander perspectief juist niet vormgeven 
in één organisatie onder één leiding. 

Ook de Raad voor het openbaar 
bestuur buigt zich in een recent advies 
met de veelzeggende titel ‘Sturen én 
verbinden’ over de rol en organisatie 
van de rijksoverheid. De zeer lezens
waardige achtergrondstudie geeft 
een mooi overzicht van trends en 
literatuur over coördinatie binnen de 
overheid die ook interessant is voor 
samenwerking tussen organisaties.7

Van ketens naar netwerken  
Een vaak gehanteerd perspectief om 
de samenwerkingen binnen de publieke 
sector te beschouwen is de ‘keten’. 
De meest gehanteerde (Nederlandse) 
definitie is die van Luijendijk, in zijn 
optiek is een keten “een verzameling 
van (…) samenhangende (…) activiteiten 
(schakels)”. Korsten omschrijft deze iets 

Michel Groothuizen, NIFP 

“Als mensen beseffen dat ze deel 
uitmaken van een keten, kunnen ze zich 
niet meer voorstellen dat ze ooit anders 
dachten.”

4 Wildridge, V., Childs, S., Cawthra, L. en Madge, B. 2004, How to create successful partnerships – a review of the literature, Health Information & Libraries Journal 21
5 Mohr, J. en Spekman, R. 1994, Characteristics of partnership success: Partnership attributes, communication behavior, and conflict resolution techniques, Strategic management journal 15
6 Korsten, A.F.A., Samenwerken in ketens en ketenmanagement - Organisatiekanteling en samenwerking ten behoeve van betere overheidsdienstverlening, 2006
7 Raad voor het openbaar bestuur, Sturen en verbinden - Naar een toekomstbestendige Rijksoverheid, 2015

© 2016 KPMG Advisory N.V.
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8 Kreijveld, M., De kracht van platformen. Nieuwe strategieën voor innoveren in een digitaliserende wereld, 2014

uitgebreider als een “samenhangend 
geheel van geschakelde input en 
outputprocessen, gericht op de voort
brenging van een product of dienst”. 

Een bepalend kenmerk van beleidsketens 
is het ontbreken van een centraal 
gezag, waardoor er maar tot op zekere 
hoogte sprake is van invloed op de 
volgende (of vorige) schakel. Coördinatie 
kan plaatsvinden door onder andere 
zelforganisatie, geformaliseerde coör
dinatie of strategische coördinatie. Dit 
geldt ook voor netwerken, een term die 
met betrekking tot organisaties in zwang 
raakte aan het einde van twintigste 
eeuw. De volgordelijkheid die ketens 
typeert hoeft niet aanwezig te zijn, maar 
er is ook hier per definitie geen sprake 
van een centraal gezag. Overigens 
typeren verschillende wetenschappers 
beleidsketens dan ook als netwerken. 

...en nu platformen? 
In 2014 schreef Maurits Kreijveld 
De Kracht van platformen,8 een boek over 
samenwerkende partijen in platformen. 
Het boek gaat in op de opkomst van plat
formen zoals Uber, maar ook plat formen 
in de maakindustrie rond 3Dprinten 
en bijbehorende innovatiestrategieën. 
Kreijveld definieert een platform als “een 
fundament van producten, diensten of 
technologieën waarop diverse spelers 
aanvullende toepassingen kunnen ont

wikkelen”. Een verschil met het denken 
in beleidsketens is de hoge mate 
van gelijkwaardigheid. Wat Kreijveld 
betreft zijn “platformen steeds meer de 
bepalende regisseurs in … de toekomst”. 
Dit biedt voor overheidsorganisaties 
belangrijke stof tot nadenken: welke 
kansen biedt deze ontwikkeling?

De modellen voorbij? 
Stuk voor stuk zijn de hiervoor genoemde 
denkkaders en perspectieven nuttig. 
Maar uiteindelijk gaat het om de 
vraag of deze in de praktijk ook echt 
van de grond komen. Daarbij is het 
– zo blijkt in onze praktijk en uit de 
gevoerde gesprekken – steeds weer 
de vraag hoe mensen elkaar weten te 
vinden, los van organisatiegrenzen en 

modellen. Het is interessant om te 
merken dat bijvoorbeeld het denken 
vanuit het concept ‘ketens’ en de 
eigen rol daarbinnen, mensen kan 
helpen om te beseffen dat hun werk 
onderdeel is van een groter geheel. 
Tegelijkertijd blijkt in de praktijk dat 
er continu met wisselende partijen 
wordt samengewerkt om veiligheids
vraagstukken aan te pakken, dit is niet 
altijd sequentieel en voorspelbaar.

Samenwerking in welke vorm dan ook 
– binnen organisaties, tussen organi
saties, in ketens, in netwerken – gaat 
over hoe mensen samenwerken: of 
ze de juiste prikkels krijgen, of het 
gezamenlijke belang helder is en of er 
een duidelijke visie is waarbinnen ze 
handelen. Vanuit dat perspectief kijken 
we hierna dan ook naar de problematiek 
en hoe er verbetering mogelijk is. Dat 
is eigenlijk ook het enige perspectief 
dat ertoe doet. Werken vanuit klassieke 
organisatievormen volstaat immers niet 
om de huidige problemen op te lossen 
voor de burger. Het maakt de burger 
niet uit hoe de overheid zich organiseert. 
Als de maatschappelijke problemen 
maar met verve worden aangepakt.

Een keten is 
“een verzame
ling van (…)   
samen hangende 
(…) activi teiten 
(schakels)”. 

Een sprong voorwaarts      9
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Papier is geduldig, 
de praktijk weer 
barstig
Samen de problemen aanpakken is natuurlijk hartstikke 
effectief en efficiënt. Niemand is tegen meer en betere 
samenwerking. De praktijk laat gelukkig zien dat er 
veel goede initiatieven zijn die naar tevredenheid 
functioneren. Dat is mooi. Toch is het niet altijd 
eenvoudig en bestaan er in de praktijk de nodige 
drempels die samenwerking bemoeilijken, zo blijkt 
uit de gesprekken in het kader van deze publicatie. 
Van verkeerde prikkels en indicatoren tot wantrouwen 
en gebrekkige communicatie. Het gevolg: we praten 
veel over samenwerking, maar we doen veel minder. 
Wat zijn de belangrijkste drempels?

© 2016 KPMG Advisory N.V.
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Het veiligheidsdomein ligt onder een 
maatschappelijk vergrootglas, niet alleen 
door de aard van de taken die binnen dit 
domein worden uitgevoerd, maar ook door 
het rechtstreekse effect op burgers. Zo is 
jaarlijks een op de vijf burgers slachtoffer 
van veelvoorkomende criminaliteit. En 
er wordt naar de overheid gekeken om 
veiligheidsvraagstukken aan te pakken. 

Om deze taken goed en efficiënt uit te 
voeren is een naadloze samenwerking 
nodig: tussen specialisten in een organi
satie; tussen verschillende publieke, 
maar ook private organisaties; binnen 
een keten of netwerk en ook daartussen. 
Dat blijkt echter lastig in de praktijk. Een 
belangrijke achtergrond hierbij is dat de 
maatschappelijke druk vrij hoog is. Burgers 
– en daarmee ook politici – verwachten dat 
alle betrokke nen in het veiligheidsdomein 
krachtig en zichtbaar ingrijpen als dat 
nodig is. Er is weinig geduld en weinig 
begrip voor fouten. Die snelheid en 
daadkracht moeten worden geleverd 
in situaties waarbij haast per definitie 
meerdere organisaties zijn betrokken. 

Bovendien is de sector sterk in bewe ging. 
Organisaties schalen op en taken worden 
herverdeeld (centraaldecentraal). Ook 
is er de afgelopen jaren sterk bezuinigd 
op verschillende overheidsorganisaties 
in het veiligheidsdomein. Dat maakt 
dat er ook bestuurlijk veel verandering 
is: (management)struc turen gaan 
op de schop en er wordt soms nog 
gezocht naar hoe de nieuwe structuren 
precies functioneren. Samen werking 
blijkt in deze dynamiek een veel koppig 
monster te zijn dat maar lastig te 
beïnvloeden, laat staan te sturen is. 

Uit de gesprekken die we voerden in 
het kader van deze publicatie is af te 
leiden wat in het veld wordt ervaren 
als belangrijke belemmeringen. Als 
we daad werkelijk willen komen tot 
een betere samenwerking, dan is 

het essentieel om deze belemme
ringen goed te doorgronden. 

Een overkoepelend thema daarbij is het 
gebrek aan een duidelijk geformuleerde 
gemeenschappelijke visie, of – naar 
analogie van het bekende Golden 
Circlemodel van Simon Sinek – het 
zicht op ‘het waarom’. Medewerkers 
– van hoog tot laag – moeten een 
volstrekt helder beeld hebben van wat 
het maatschappelijke doel van hun 
organisatie is in samenhang met andere 
organisaties – al dan niet in een keten 
of netwerk. Daarmee krijgen ze immers 
een duidelijk kompas voor hun handelen. 
Duidelijke beelden daarover ontbreken 
echter vaak blijkt uit de door ons 
gevoerde gesprekken. Daarmee is ook 
het beeld over hoe de eigen activiteiten 
zich verhouden in en tot de context van 
het samenwerkende geheel diffuus. 

Meer specifiek gaat het om 
de volgende hordes:

1. Indicatoren werken (nog 
steeds) als perverse 
prikkels 

 Zowel op het niveau van organisaties 
als op het niveau van individuen 
hebben we te maken met prestatie
indicatoren. Deze zijn echter vrijwel 
altijd gericht op de taakuitvoering 
van een deel van een proces. Er 
wordt nauwelijks afgerekend op de 
bijdrage aan het gezamenlijk oplossen 
of voorkomen van problemen. Met 
mooie woorden wordt beleden dat 
samenwerking belangrijk is. Echter, 
zodra het aankomt op beoordelen 
en belonen wordt er naar andere 
indicatoren gekeken en wordt het 
aspect samenwerking nauwelijks 
beloond. Denk bijvoorbeeld aan de 
spreiding van de opvang van asiel
zoekers. Voor de Dienst Terugkeer 
en Vertrek zou concentratie van 

asielzoekers die uitgezet moeten 
worden het makkelijkst zijn, maar 
dit komt beheersbaarheid op 
COA locaties niet ten goede. Hoe 
verzoenen we dit dilemma?  
   

 Dat speelt ook een rol bij de wijze 
van financiering van activiteiten. Deze 
is niet altijd goed afgestemd op het 
oplossen van problemen in de keten 
en is vaak sterk organisatie gebonden. 
Zo is bijvoorbeeld de financiering 
van Rechtspraak en het Openbaar 
Ministerie niet op elkaar afgestemd. 
De wijze van financiering ontmoedigt 

 veel goede samenwerkingsinitiatieven 
op lager niveau in organisaties; om 
een probleem goed op te lossen moet 
een organisatie nu vaak investeren ten 
gunste van een partnerorganisatie. 
In tijden van bezuiniging is dit echter 
lastig te bewerkstelligen. Pas als deze 
financiële prikkels zijn aangepast heeft 
een gezamenlijke aanpak echt kans. 

2. We praten veel over 
samenwerking, maar zijn 
niet in staat om er helder 
over te communiceren  
 

 De ambtelijke en politieke top begrijpt 
als geen ander dat samenwerking 
nodig is om het veiligheidsdomein 
goed te laten presteren. Maar het 
beleid dat uit die wens voortkomt, 
biedt de professionals in de praktijk 
eigenlijk geen goed kompas over 
wat het gezamenlijke doel precies is. 
Het ontbreekt niet aan beleid om te 
gaan samenwerken, maar dit kan wel 
door de verschillende organisaties 
anders geïnterpreteerd worden. 
Het ontbreekt hen aan inspirerende 
verhalen over het hoe en waarom 
van die samenwerking. Verhalen die 
de werkvloer raken en die in een klap 
duidelijk maken wat de top voor ogen 
heeft. 
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 Bovendien speelt hierbij ook nog 
mee dat organisaties verschillend 
jargon hanteren. Dat bemoeilijkt het 
gemeenschappelijke verhaal nog extra. 

3. We krijgen het niet voor 
elkaar om zelforganisatie 
goed tot haar recht te laten 
komen   

 Er is geen gebrek aan passie en 
professionaliteit onder professionals 
die elke dag in de praktijk aan de slag 
zijn. Zij hebben vaak ook uit stekende 
ideeën over hoe het beter kan door 
beter samen te werken in de primaire 
processen en in de praktijk is ook 
duidelijk dat ze die ideeën omzetten in 
resultaten zodra dat op kleine schaal 
kan of in zeer urgente situaties nodig 
is. Bij de ‘grote bulk’ krijgen we die 
zelforganisatie echter niet goed op 
gang, ook al hechten we veel belang 
aan het begrip professionele ruimte. 

 Bottomupsamenwerking is nodig en 
kansrijk. Zeker bij samenwerkingen 
waar de maatschappelijke perceptie 
zo’n belangrijke rol speelt is het 
minstens even zinvol om honderd 
kleinere maar zichtbare verbeteringen 
door te voeren dan een grootse 
blauwdruk voor de toekomst te 
ontwikkelen. Zonder het van onderaf 
aanvallen van de complexiteit om de 
slagkracht te laten toenemen, zullen 
van bovenaf opgelegde initiatieven 
nooit volledig tot wasdom komen. 
Uit verschillende gesprekken die 
we gevoerd hebben blijkt dat deze 
bottomupbenadering echter nu vaak 
wordt gesmoord in de middenlaag 
van organisaties. In een recente 
publicatie over zelfsturing in de 
zorg9 wordt zelfsturing verkend 
als middel om meer ruimte voor 
professionals te realiseren. Er worden 
drie dillemma’s geschetst die ook 
voor het veiligheidsdomein relevant 
zijn: hierarchische sturing versus 

zelfsturing, taken centraliseren 
versus decentraliseren en organische 
ontwikkeling of actief ontwerp.  

4. We zijn blind voor onze 
context   

 Het is een heel menselijke 
eigenschap om blind te worden voor 
de context van de eigen afdeling, 
organisatie of omgeving. Ook 
binnen het veiligheidsdomein is dat 
regelmatig het geval. Medewerkers 
redeneren bijvoorbeeld vanuit het 
perspectief van hun eigen organisatie 
en vinden het lastig om zich in te 
leven in het perspectief van een 
andere organisatie. We kunnen dat 
deels voorkomen door mensen af 
en toe uit hun omgeving te halen 
en met andere ogen naar hun taak 
en rol te laten kijken. Het gaat 
om het cultiveren van ‘the art of 
looking sideways’: als we met een 
andere blik durven kijken naar onze 

9 Zelfsturing in de zorg - Zes openhartige gesprekken over dilemma’s in de dagelijkse praktijk, KPMG, 2015
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eigen omgeving, dan ontdekken 
we misschien ook heel andere 
oplossingsrichtingen, zelfs met 
partners die misschien niet voor de 
hand liggen. Instrumenten om die 
blindheid te voorkomen of tegen te 
gaan zijn er genoeg. Een daarvan is 
het rouleren van medewerkers door 
een keten heen, zodat deze elkaars 
werelden gaan begrijpen. Dat gebeurt 
echter nog nauwelijks en wordt – zo 
geven jonge professionals aan – over 
het algemeen niet gewaardeerd door 
leidinggevenden.

5. Organisaties vertrouwen 
elkaar onvoldoende

 Samenwerking staat of valt niet 
alleen met de inhoud, maar ook 
met vertrouwen. Vertrouwen op 
elkaars kwaliteit en tijdigheid van 
producten en diensten, maar ook op 
gemaakte afspraken en de kwaliteit 
van informatie. In de praktijk blijkt 
het echter lastig om afspraken na 

te komen; door de werkdruk, door 
de complexiteit van dossiers, door 
de onvoorspelbaarheid van ‘klanten’ 
en omdat informatiesystemen geen 
betrouwbare managementinformatie 
leveren. Nieuwe initiatieven of 
verplichtingen worden met argusogen 
ontvangen; in het verleden is 
het immers ook vaak mislukt om 
afspraken duurzaam in stand te 
houden. Opvallend is dat waar 
professionals elkaar persoonlijk 
kennen, samenwerking beter gaat. 
Het blijft echter lastig om zulke 
relaties daarna te institutionaliseren: 
de samenwerking blijft dan te 
veel afhankelijk van personen. 

 Daarnaast is er in de cultuur van het 
veiligheidsdomein weinig ruimte voor 
fouten en mislukkingen. Als er op 
de werkvloer honderd initiatieven tot 
leven komen die potentieel kunnen 
leiden tot ver betering, kan er ook 
best eens een mislukking bij zitten. 

6. Er is geen sprake van één 
keten

 Als we specifiek spreken over 
ketens, hebben we het over dé 
strafrechtketen, dé jeugdketen, 
dé executieketen. Feitelijk zijn de 
meeste ketens echter regionaal 
of thematisch georganiseerd. De 
straf rechtketen bestaat bijvoorbeeld 
minstens tien keer. In elke regio van 
de gerechtelijke kaart wordt op papier 
hetzelfde proces uitgevoerd; in de 
praktijk zijn er vaak grote verschillen. 
Hierdoor is er geen goed overzicht 
van de werkelijke processen en is de 
impact van beleidsinitiatieven soms 
moeilijk te bepalen. Dit maakt een 
integrale aanpak om beter samen 
te werken lastig. Elke keer moeten 
landelijke initiatieven aansluiten bij de 
lokale werkelijkheid en moeten deze 
meerdere malen geïmplementeerd 
worden; een betere samenwerking 
bewerkstelligen in Rotterdam maakt 
de Limburgse strafrechtketen 
niet meteen efficiënter.

Olaf Wilders, ministerie van Veiligheid en Justitie 

“Het faciliteren van de strafrechtketen 
vanuit het ministerie van Veiligheid en 
Justitie vraagt andere oplossingen dan 
bijvoorbeeld de vreemdelingenketen. 
De sturing van de strafrechtketen is aan 
de ketenorganisaties en vindt op regionaal 
niveau plaats.”
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Een kikkersprong naar een 
naadloze samenwerking

Natuurlijk is de wereld complex en de 
praktijk weerbarstig. Maar dat is geen 
valide excuus voor een gefragmenteerde 
aanpak in het veiligheidsdomein. Het 
moet anders en het kan anders. In dit 
hoofdstuk presenteren we de handvatten 
voor een andere aanpak die ons het 
nieuwe tijdperk in leidt. Er is eigenlijk 
maar één vraag: waar wachten we 
nog op om dit vorm te geven?

Het harkje waarmee organisatiestructuren worden uit
getekend, werd meer dan tien jaar geleden al doodverklaard 
door ver schil lende managementauteurs. De terechte 
gedachte: wie in hiërarchische structuren denkt, miskent 
daarmee de snel veranderende omgeving en de noodzaak 
van vloeien de samenwerking. Toch zijn de harkjes anno 
2015 bepaald nog niet verdwenen. Gaat dat de komende 
tien jaar wel gebeuren? Niets is zeker. Maar er lijkt zich 
wel een fun damentele verandering te voltrekken. 

“It takes a network to fight a network.” Het is een van de 
belangrijkste conclusies die generaal Stanley McChrystal 
deelt met de lezer in zijn boek ‘Team of Teams’. De Ameri
kaanse generaal is vooral bekend geworden door zijn leider
schap over de Amerikaanse troepen tijdens de oorlog in 
Afghanistan. Zijn adviezen zijn voor alle organisaties – binnen 
en buiten de overheid – van groot belang want er ontstaat 
in rap tempo een nieuwe realiteit. De wereld ontwikkelt 
zich tot een netwerk waarin individuen zich voeden met 
informatie vanuit verschillende, zich steeds ontwikkelende 
bronnen. Een klassieke hiërarchische organisatie met 
functio nele verantwoordelijkheden heeft weinig bestaans
recht in zo’n wereld en kan het tempo niet bijbenen.

© 2016 KPMG Advisory N.V.
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Dat is precies wat McChrystal 
in extremis heeft ervaren toen hij het 
bevel voerde over de operaties in 
Afghani stan. Het Amerikaanse leger was 
zeer strak georganiseerd volgens de 
‘command and control’filosofie. Maar 
ondanks die professionaliteit wisten de 
Amerikanen keer op keer geen duurzaam 
succes te boeken. De ommekeer kwam 
pas toen de generaal zich realiseerde 
dat hij niet vocht tegen een structuur 
maar tegen een netwerk. De vijand was 
in die netwerken in staat om informatie 
veel sneller rond te pompen dan ooit 
mogelijk zou zijn in klassieke militaire 
structuren. McChrystal bleek in staat om 
zijn organisatie om te bouwen naar zo’n 
netwerk en boekte daarmee de nodige 
successen. Vandaar ook zijn overtuiging 
‘it takes a network to fight a network’.  

Deze denkwijze is niet alleen relevant 
voor een leger dat terroristische cellen 
bestrijdt, maar is eigenlijk relevant voor 
elke organisatie. Veel grote organisaties 
maken een flinke worsteling door. Vanuit 

de eigen specifieke interne situatie en 
context ervaart men, net als bij het 
Amerikaans leger, een groot gemis aan 
snelheid, daadkracht en flexibiliteit.

Dat moet anders, zeker met de 
komst van nieuwe generaties. Een 
groeiende groep mensen is niet alleen 
opgegroeid met alomtegenwoordige 
communicatietechnologie maar – 
minstens even belangrijk – heeft van 
kinds af aan haar leven georganiseerd 
in netwerken. Klassieke hiërarchische 
en verzuilde structuren sluiten niet 
meer aan bij deze realiteit, en het is 
vaak onmogelijk om deze netwerken 
te vatten in hiërarchisch denken. 

Die verandering is tamelijk fundamenteel 
en vraagt van veel bedrijven onder 
meer een andere klantbenadering. 
De klant is niet meer vatbaar voor 
een push strategy of hard selling. De 
commerciële strategie van bedrijven 
moet veel meer zijn gericht op het 
opbouwen van geloofwaardigheid door 

mee te doen in netwerken: producten en 
communicatie moeten viral gaan, er moet 
een presence zijn op social media. Voor 
overheidsorganisaties is die commerciële 
druk er uiteraard niet. Maar dat neemt 
niet weg dat ook zij voor dezelfde 
opgave staan: de burger bedienen op 
een manier die aansluit bij de netwerk 
modus operandi die hij heeft omarmd. 

Dat vraagt een flinke kanteling in het 
denken en een manier van samenwerken 
– binnen en tussen organisaties – die 
nu nog ver af staat van de praktijk. 
De rode lijn: meer empowerment 
van medewerkers. We kunnen hierbij 
ook leren van de ervaringen van 
McChrystal. Hij stelde vast dat het 
probleem niet schuilde in hoe zijn 
mensen hun taken vervulden, maar 
in hoe ze naar hun taken keken. Alle 
specialisten deden hun werk met grote 
snelheid, precisie en professionaliteit, 
maar de gedeelde missie – Al Qaeda 
verslaan – was uit het oog verloren. 

“It takes 
a network 
to fight a 
network.” 
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McChrystal zag het als een van zijn 
belangrijkste taken om dat te veranderen. 
Wat hij onder meer deed was het 
herontwerpen van de commandopost 
om meer interactie op gang te brengen; 
ook liet hij specialisten rouleren door de 
organisatie: intelligence professionals 
gingen met de commando’s mee het 
veld in en vice versa. Hij benoemde echte 
toppers tot liaison officers – een tot dan 
wat verwaarloosde positie. En hij startte 
dagelijkse telefonische updates waarin 
alle stakeholders meededen. Iedereen 
kon daardoor voorbij de eigen taken 
kijken naar hoe het hele systeem het 
deed. Dat alles legde de basis voor een 
scherpe visie op het gemeenschappelijke 
doel, en daarmee ook voor meer 
empowerment. Nadrukkelijk in die 
volgorde. Hij schrijft: “An organization 

should empower its people, but only 
after it has done the heavy lifting of 
creating shared consciousness.” Hij 
geeft overigens toe dat de nieuwe 
manier van werken wat druk zette 
op de efficiency van zijn teams, maar 
dat is nauwelijks relevant aangezien 
de overall productiviteit van zijn 
organisatie met een factor 19 groeide.

Natuurlijk is McChrystal niet de enige 
met goede ideeën en concepten om 
organisaties de nieuwe tijd in te leiden. In 
dit verband kunnen we ook niet heen om 
het boek ‘Reinventing Organizations’ van 
Frederic Laloux. Er zijn zeker parallellen 
te ontdekken met McChrystal, want 
ook Laloux bepleit dat zelfsturing en 
de daarbij horende processen breed 
toepasbaar zijn in tal van organisaties. 

Laloux spreekt over evolutionaire 
organisaties waarin medewerkers echt 
zichzelf kunnen zijn en niet primair 
opereren vanuit een mandaat dat door 
de organisatie wordt opgelegd. Hij stelt 
ook dat er in het nieuwe paradigma 
geen sprake is van medewerkers die de 
organisatie beheersen, maar veel meer 
van medewerkers die zich richten op 
een goed begrip van hoe de organisatie 
zich wil ontwikkelen. Overigens claimt 
hij niet dat hij met deze evolutionaire 
organisatie een succesrecept in handen 
heeft. Hij beschrijft slechts wat hij bij 
pioniers waarneemt en beklemtoont 
dat dit concept alleen werkt als de top 
van de organisatie dit kader hanteert. 

Niettemin zijn er wel degelijk concrete 
handvatten om mee aan de slag te gaan. 
Een van de ideeën die prominent aan 
de orde komt in de analyse van Laloux 
is Holacracy. Dit idee gaat uit van de 
gedachte dat het klassieke organo
gram veel te rigide is en daarmee 
alleen maar demotiverend werkt. 
Holacracy is een alternatieve manier 
van organiseren en samenwerken, 
gebaseerd op een aantal beginselen: 

 – Gedistribueerde autoriteit:  
 Een combinatie van topdown en 

bottomup benadering, door een 
organisatie in te delen in ‘cirkels’, 
ieder met echte autoriteit maar 
wel in een duidelijke hiërarchie 
ten opzichte van elkaar.

 – Het verwerken van ‘tensions’: 
Dit gaat feitelijk over de eerder 
genoemde empowerment. 
Tension is het bestaande verschil 
tussen hoe het nu is (realiteit) en 

Generaal Stanley McChrystal

“An organization should empower its 
people, but only after it has done the heavy 
lifting of creating shared consciousness.”
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wat het zou kunnen zijn (het doel) en reikt medewerkers 
processen en regels aan om deze tensions te signaleren 
en er iets aan te doen. Omdat iedereen invloed heeft, 
treedt er ook geen demotivatie of frustratie op. 

 – Regels voor ‘Governance’ en ‘Operatie’: Zeer expliciet 
geformuleerde regels voor de samenwerking tussen teams 
– door de hele organisatie heen. Uitgangspunt daar bij is dat 
samenwerking en taakverdeling zich permanent ontwikkelen. 
Reorganiseren wordt daarmee feitelijk een constante.

In de Nederlandse context kunnen we niet heen om het boek 
‘Verdraaide Organisaties’ van Wouter Hart. Ook hij presenteert 
een concept om op een nieuwe manier om te gaan met de 
complexiteit van deze tijd. De ‘oude’ aanpak leidt nu tot een 
complexe bedrijfsvoering, enorm veel bureaucratie en grote 
stafafdelingen. Het probleem is dat deze ‘systeemwereld’ het 
dominante verhaal in de organisatie is geworden. De mindset 
van mensen in die organisatie richt zich hier meer en meer 
naar, evenals hun energie. Dat geeft houvast en dat lijkt heel 
prettig, maar omdat complexiteit zich niet laat vangen raken we 
gefrustreerd omdat we de boel maar niet op orde krijgen. 

Hart pleit voor een herbezinning door niet uit te gaan van het 
systeem, maar van ‘de bedoeling’. Vertaald naar de omgeving van 
overheidsorganisaties zouden we hier ook het maatschappelijke 
belang en het perspectief van de burger kunnen lezen. Het doet 
overigens ook denken aan de ‘why’ die Simon Sinek lang geleden 
al introduceerde. In de woorden van Hart: “Wat we zien bij 
highperformanceorganisaties is dat ook zij een systeemwereld 
hebben, ook zij een leefwereld hebben en ook zij een bedoeling 
hebben. Maar dat het grote verschil in alles wat zij doen is dat 
ze precies andersom denken: de dominante denkrichting begint 
steeds weer bij de bedoeling, waar dus ook heel veel aandacht 
voor is. Niet als een op de hei bedachte missie en visie die in de 
kast belandt, maar vooral als een continu reflectiemechanisme 
tussen de mensen die het werk doen. Een visie die echt effect 
heeft in het dagelijkse handelen én die vanuit de betekenisgeving 
in de praktijk continu weer verder wordt geladen en gedeeld.”

Tot slot
De wereld is complex, en die van het veiligheidsdomein mis
schien nog wel meer dan veel andere sectoren. Maar de midde
len om die complexiteit effectief te lijf te gaan zijn er. Als we de 
hiervoor geschetste concepten volgen kunnen we de komende 
jaren daadwerkelijk een revolutie doormaken op dit gebied en de 
publieke sector in het hele veiligheidsdomein laten uitgroeien tot 
een schoolvoorbeeld van samenwerking. Waar wachten we op? 
Zie de voorgestelde verbeterstappen in het volgende hoofdstuk.
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Van roze wolk 
naar kleine 
verbeterstapjes
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10 Beware the Next Big Thing, Harvard Business Review, mei 2015

1.  Meeslepende verhalen 

De gesprekken maken duidelijk dat 
samenwerking sterk afhanke lijk is 
van de mate waarin het duidelijk 
is wat het gedeelde doel is. Op 
hoog niveau wordt de urgentie tot 
samenwerken ook gevoeld, maar leidt 
het nogal eens tot een beleidsmatige 
aanpak die onvoldoende inspireert 
of aansluit. Het onderwerp samen 
werking is dan benoemd en daarmee 
verdwijnt het uit het gezichtsveld. Veel 
beleid om tot meer samenwerking te 
komen is goed bedoeld, maar werkt 
juist verstikkend omdat het verhaal 
erachter niet goed uit de verf komt.

Op de werkvloer ervaren medewerkers 
daar aan den lijve de maatschappelijke 
noodzaak om samen een probleem 
aan te pakken. Zij worden dagelijks 
geconfronteerd met de gevolgen van 
ondermaatse samenwerking. Met name 
wanneer de keten niet naadloos aansluit 
is het gedeeld doel onderwerp van dis
cussie. Vaak zorgen de verschillende 
uitwerkingen van beleid voor spanning 
in de keten. Er is geen eenduidig verhaal 
dat de uitvoering van beleid bindt, 
en daarmee het gezamenlijk doel. 

Dit valt niet los te zien van het thema 
leiderschap. Een goede leider geeft 
allereerst het goede voorbeeld en 
vertoont het gedrag dat bij het samen
werkingsverband past. Dit versterkt 
de gewenste cultuur, bindt, boeit 
collega’s en zorgt voor verbinding en 
betrokkenheid van de organisatie(s). 
Daarmee ontstaat ook ruimte om de 
ideeën van onderaf ruimte te geven.

Teruggrijpend op de woorden van 
generaal McChrystal: “an organization 
should empower its people but only 
after it has done the heavy lifting of 
creating shared consciousness”.

Een succesvol samenwerkingsverband 
vraagt daarnaast ook om bevlogenheid 
vanuit leiderschap. Deze moet op 
de figuur lijke zeepkist staan en met 
enthousiasme de visie, ambitie en de 
richting van het samenwerkingsverband 
uitdragen. En dat niet alleen doen 
bij het aangaan van samenwerking, 
maar ook daarna. Bij het praktisch 
vormgeven van de samenwerking 
moeten steeds de individuele en de 
gedeelde belangen worden benoemd.

Een goed verhaal over het doel of een 
sterke case over wat er in het veld 
gebeurt heeft een veel sterker effect 
dan een door timmerd beleidsplan. 
In de woorden van Hart: “Een visie 
die echt effect heeft in het dagelijkse 
handelen én die vanuit de betekenis
geving in de praktijk continu weer 
verder wordt geladen en gedeeld.” 

Er is dan ook behoefte aan ‘compelling 
stories’ die prikkelen om de juiste dingen 
te doen. Daarmee kunnen we een 
beroep doen op de professionaliteit van 
de medewerkers. Verleiden tot samen
werking in plaats van het opleggen van 
samenwerkingsdoelstellingen. Want 
zodra we die professionaliteit weten te 
raken is er een ongelooflijk sterke wil 
om het gezamenlijke doel te bereiken. 
Verhalen uit de praktijk laten dat ook zien. 

2.  Andere prikkels 

Organisaties en hun leiders worden 
beoordeeld op basis van bepaalde 
prestatieindicatoren en in veel gevallen 
is ook de financiering daarvan afhankelijk. 
Als deze prestatieindicatoren niet in 
verbinding met elkaar staan, krijgen 
organisaties in een keten tegengestelde 
of uiteenlopende doelstellingen. Dat is in 
de praktijk vaak een belemmering voor 
samenwerking, en die belemmering 
vergt feitelijk een fundamenteel 

In het voorgaande hoofd
stuk presenteerden we 
een visie op hoe we een 
einde kunnen maken aan 
de gebrekkige samen
werking binnen en 
tussen organisaties. We 
presenteren het bewust 
als een roze wolk waarin 
alle belemmeringen 
voor samen werking, alle 
vormen van verkokering 
en alle wantrouwen 
verdwijnen. Het klinkt 
als te mooi om waar te 
zijn, eigenlijk moeten we 
altijd argwanend zijn zodra 
‘the next big thing’ wordt 
gepresenteerd. Tekenend 
in dat verband: volgens 
een analyse van Harvard 
Business Review10 verliest 
maar liefst 90% van de 
managementideeën in tien 
jaar zijn popula riteit. Toch 
kunnen we hier wel een 
paar concrete leerpunten 
uit halen waarmee iede
reen morgen aan de slag 
kan. Op vier terreinen.
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herontwerp van deze prikkels. Hierbij is 
het van belang dat de waarden van het 
domein gevat worden in de prestatie
indicatoren. Juist in dit domein voelen 
professionals een sterk maatschappelijk 
verantwoordelijkheidsgevoel. Zo werkt 
een prestatieindicator die stuurt op tijdig 
en correct aanleveren van onder zoeks
rapportages beter dan een bonnenquotum. 

Samenwerking kan ook expliciet worden 
beloond, zowel op het niveau van 
mede  werkers als op het niveau van 
organisaties. Zo kunnen de prestaties op 
het gebied van samenwerking worden 
opgenomen in de beoordelingscycli 
van medewerkers, maar ook op 
organi  satie  niveau bij internal audits, 
evaluaties van inspectiediensten, checks 
door accountants en parlementaire 
commissies. In Engeland zijn er voor
beelden waarbij de aanpak van multi
probleemgezinnen op basis van een 
resultaatsafspraak worden bekostigd. 
Hiermee krijgt de hele keten een 
extra prikkel om gezamenlijk tot de 
juiste oplossingen te komen.11

Binnen het Veiligheidsdomein wordt al 
gestuurd op harde output en resultaten. 
Een belangrijke aanvulling zou zijn om 
hier een aantal soft controls naast te 
zetten. Denk hierbij aan het meten 
van maatschappelijk vertrouwen in 
het domein: in hoeverre is de burger 
tevreden met het werk van de respec
tieve ketens. Door deze externe prikkel is 
het veel makkelijker om een gezamenlijk 
doel te definiëren, elke organisatie in 
het veiligheidsdomein heeft immers 
een maatschappelijke missie: bijdragen 
aan de veiligheid in Nederland, en 
aan de Nederlandse rechtstaat.

3.  Gezamenlijk bouwen aan  
     kwaliteit

Medewerkers zullen pas initia tieven 
ontwikkelen en hun verantwoorde
lijkheden nemen in een samenwerking 

als ze het vertrouwen voelen dat hiervoor 
ruimte is en dat dit wordt gewaardeerd. 
Het management moet dan ook minder 
inzetten op (rigide) gedetailleerde 
controlemechanismen en uitgewerkt 
beleid, en meer op simpele leefregels 
om dat vertrouwen op te bouwen. 

Om dit voor elkaar te krijgen is het nodig 
om binnen de respectieve ketens een 
kwaliteitsstelsel te institutionaliseren, 
waarbij ketenpartners, ook op persoons
niveau, elkaar constant van feedback 
voorzien. Door bijvoorbeeld 360 graden 
feedback te organiseren in de keten, 
leren de actoren hun plaats en bijdrage 
in de keten kennen, en weten ze ook 
beter hoe zij zich verhouden tot het 
gezamenlijk belang. Dit helpt bij het 
vormen van een gezamenlijk geloof in 
het systeem, met de juiste prikkels, 
grenzen en controlemechanismen. 
Wederzijds vertrouwen tussen partijen 
is immers pas mogelijk wanneer partijen 
een gezicht hebben en wanneer ze 
elkaar en elkaars achtergronden kennen, 
zo blijkt ook uit wetenschappelijke 
onderzoeken. De juiste interacties 
en interfaces dragen daaraan bij.

4. Meer mobiliteit

Rouleren tussen functies en organi
saties is in grote delen van het veilig
heidsdomein bepaald geen routine. 
Meer inzetten op arbeidsmobiliteit kan 
bijdragen aan een betere samenwerking, 
omdat medewerkers de perspectieven – 
en soms ook het specifieke jargon – van 
een andere organisatie leren kennen. 
Het helpt bovendien bruggen te bouwen 
tussen organisaties, omdat er sociale 
dwarsverbanden met voormalige 
collega’s ontstaan. Het maakt het 
kortom simpelweg eenvoudiger om 
de samenwerking aan te gaan, zoals 
ook is terug te zien in de analyse van 
McChrystal. 

11 Changing the equation - Improving police services by reducing demand, KPMG, 2015 
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Op dit moment is roulatie – al dan niet in 
de vorm van detachering – echter geen 
vanzelfsprekendheid en heeft zij ook niet 
altijd een positieve perceptie in het kader 
van de loopbaanontwikkeling. Het is zaak 
om dat te veranderen en in dat kader is 
het goed dat minister Blok van Wonen 
en Rijksdienst onlangs een kamerbrief 
over dit onderwerp heeft geschreven. 
Weliswaar wordt daarin niet specifiek 
verwezen naar de positieve effecten van 
arbeidsmobiliteit op samen werking, maar 
de uitgangspunten van de Kamerbrief 
zullen daar zeker aan bijdragen. 

De agenda omvat een breed scala 
aan maatregelen zoals het wegnemen 
van belemmeringen om van functie te 
veranderen, het opnemen van mobiliteit 
als norm in het (vaste) arbeidscontract 
en het beoordelen van leidinggevenden 
op hun activiteiten om de mobiliteit 
van medewerkers te bevorderen.

Bijvoorbeeld het OM en de Rechtspraak 
onder kennen de meerwaarde van 
uitwisse lingen: in de opleidingen tot 
Officier van Justitie of rechter, maakt 
een stageperiode buiten de eigen 
organisatie deel uit van het programma. 

De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 
heeft een pool van professionals gefor
meerd van vanuit de verschillende 
organisaties betrokken bij de veiligheids
regio en daarbuiten zoals het Havenbedrijf.  
Hierdoor worden  nieuwe perspectieven 
ingebracht en wordt de uitvoeringspraktijk 
verrijkt. Ook geven de directies zelf 
het goede voorbeeld. Vier algemeen 
directeuren van veiligheidsregio’s 
wisselden al eerder een week van plek 
om te leren van elkaars organisatie. 
Ook de Algemene Bestuursdienst 
onderkent de meer waarde van 
roulatie; het is een voor waarde voor 
leidinggevenden om de stap naar hoger 
management te kunnen zetten. Rouleren 
wordt in bovengenoemde voorbeelden 
dan wel gezien als stap in de carrière 
van een individu, als onderdeel van 
de praktijkopleiding of als persoonlijke 
verrijking. Niet als institutionele uitwisse
ling van kennis en ervaring. Daarnaast 
wordt dan vergeten de gehele organisatie 
mee te nemen: ook op lager niveau 
zal uitwisseling van medewerkers 
grote positieve effecten hebben op 
de samenwerking en de kwaliteit van 
geleverde producten en diensten.

En hoe verder?
De gepresenteerde verbeterstappen 
zijn niet los van elkaar te zien en kunnen 
ook tegelijkertijd ingezet worden om zo 
de samenwerking te bevorderen bij het 
aanpakken van veiligheidsvraagstukken.

We hopen dat de gepresenteerde 
verbeterstappen u inspireren om 
zowel binnen uw eigen organisatie 
als met uw partners aan de slag te 
gaan. We zijn benieuwd naar uw 
ervaringen en blijven hierover graag 
met u in gesprek om ook ons eigen 
denken hierop te blijven ontwikkelen.
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EPILOOG
Datagedreven samenwerking
In voorgaand hoofdstuk gaan we in 
op concrete verbeterstappen die met 
name gericht zijn op de menskant van 
het organiseren zoals het verbreden van 
het blikveld van de professional en het 
zorgdragen voor de juiste prikkels. De 
huidige ontwikkelingen op het gebied 
van Big Data bieden echter ook grote 
potentie voor het veiligheidsdomein, 
er zijn veel mogelijkheden om door het 
gebruik van Big Data sneller, beter en 
gerichter (samen) te werk te gaan.11 

Het potentieel van Big Data reikt daarbij 
verder dan het ontwikkelen van nieuwe 
toepassingen op basis van data. Het 
maakt het ook mogelijk om menselijk 
gedrag te begrijpen en te voorspellen, en 
zo wellicht ook te sturen. Management 
en sturing van organisaties is tot nu 
toe voor een belangrijk deel gebaseerd 
op inschattingen die we maken op 
basis van onze kennis en ervaring. We 
interpreteren het verleden en denken dat 
we daarmee een goede basis hebben 
voor beslissingen over de toekomst. Dat 
is in veel gevallen echter een foute – en 
soms zelfs rampzalige – aanpak. Onze 
ervaring kan ons immers flink voor de gek 
houden, omdat we zelf een persoonlijk 
gekleurde perceptie hebben gecreëerd 
van die ervaringen, of omdat we sterk 
beïnvloed worden door onze omgeving 
(group think). Dat kan beter in een tijdperk 
waarin we beschikking hebben over een 
rijkdom aan data en slimme algoritmen. 
Andrew McAfee – een van de auteurs 
van ‘The Second Machine Age’ – wijst 
precies daarop in een artikel met de 
kop: “Big Data’s Biggest Challenge? 
Convincing People NOT to Trust Their 
Judgment.” Om het management 
drastisch te verbeteren zullen we dus 
de macht minstens voor een deel uit 
handen moeten geven. Ian Ayres schreef 

in zijn boek ‘upercrunchers’: “Instead 
of having the statistics as a servant to 
expert choice, the expert becomes a 
servant of the statistical machine.”

Op dat vlak staan we waarschijnlijk 
ook voor een grote doorbraak en het is 
zinnig om stil te staan bij fundamenteel 
onderzoek dat wordt gedaan door 
MITprofessor Sandy Pentland. Zijn 
werkdomein Social Physics biedt 
nieuwe inzichten. De essentie is dat 
Pentland stelt dat in onze sociale wereld 
regels gelden, net als in de materiële 
wereld. In zijn bestseller ‘Social Physics: 
how good ideas spread’ schrijft hij dat er 
“statistische regelmatigheden [zijn] binnen 
menselijke beweging en communicatie”. 
Het doet denken aan een beroemd 
citaat van computerwetenschapper 
Stephen Wolfram: “Mensen zijn 
voorspelbaarder dan deeltjes.” 

Big Data – of specifieker: de toegenomen 
mogelijkheden om gedragsgegevens 
te verzamelen – biedt volgens Pentland 
mogelijkheden voor “een causale theorie 
van sociale structuur” en “een wiskundige 
uitleg van waarom de maatschappij 
reageert zoals zij reageert”. Pentland 
– die veel interessante experimenten 
heeft uitgevoerd om deze theorie 
te bewijzen – biedt ons kortom een 
nieuwe manier om menselijk gedrag te 
begrijpen met behulp van data. Dit leidt 
tot meer inzicht in hoe ideeën bewegen, 
zich ontwikkelen en zich verspreiden. 
Daarmee ontstaan kansen voor het 
opzetten van beter samenwerkende, 
productievere en creatievere organisaties.

In feite wordt het mogelijk om 
management   praktijken en dus 
ook samen werking te verbeteren, 
voortbouwend op de ideeën van 

social physics. Pentland stelt dat mensen 
tegenwoordig geneigd zijn management 
te zien als ‘kunst’. biedt volgens 
Pentland transformeert deze kunst in 
een wetenschap door besluitvormers in 
staat te stellen dingen te kwalificeren, 
de patronen te vinden, ze te visualiseren 
en ver volgens te beheren. Met andere 
woorden: met social physics wordt 
discipline aan de kunst toegevoegd. 

Dit perspectief van Big Data is voor 
een groot deel nog (verre) toekomst
muziek. Vanuit een andere context 
is de toepassing van Big Data in het 
veiligheidsdomein echter wel een 
thema dat zich nu al voltrekt. Door in de 
toekomst informatiestromen te koppelen 
en te analyseren, wordt inzichtelijk 
welke prestatieindicatoren van echte 
waarde zijn voor de ketens en hoe deze 
zich tot elkaar verhouden. De impact 
van het werk van zowel de individuele 
medewerker als van organisaties is 
daardoor beter te kwantificeren, wat de 
communicatie ten goede zal komen; de 
samenhang van verschillende processen 
en trends komt namelijk beter in beeld. 
Data wordt dan leidend in het dagelijks 
werk en geeft aan waar professionals 
hun expertise het best in kunnen zetten. 
En omdat er betrouwbare informatie 
voorhanden is, worden afspraken duur
zamer, is werkdruk inzichtelijker en 
zijn ‘klanten’ beter te voorspellen. 

Dit maakt een goede samenwerking 
minder afhankelijk van personen en zorgt 
er tegelijkertijd voor dat elk individu zo 
goed mogelijk zijn of haar talenten kan 
inzetten voor het gemeenschappelijk 
belang. Zodoende is het ook mogelijk 
om gezamenlijk gerichte interventies te 
plegen en te werken naar zo veel mogelijk 
uniforme en goed functionerende ketens.

11 Iedereen wil uiteindelijk die voorspellende glazen bol, Laat Big Data de maatschappelijke veiligheid vergroten, KPMG, 2015
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Verantwoording
Bij de totstandkoming van deze publicatie zijn we geïnspireerd 
door een tweetal sessies met een jonge generatie professionals 
werkzaam (of betrokken) bij verschillende organisaties in 
het veiligheidsdomein en door gesprekken met bestuurders 
en managers. Behalve waar expliciet anders vermeld 
reflecteert deze publicatie de mening van KPMG.

Deelnemers sessies
 – Fiona Adrichem  ministerie van Veiligheid en Justitie
 – Judith BeenOlsthoorn  Centraal Orgaan opvang asielzoekers 
 – Maarten van Boekel  Nationale Politie
 – Niels Donker  Algemene Rekenkamer
 – Lotte Hagen  ministerie van Veiligheid en Justitie
 – Ina Hendriks  Openbaar Ministerie ParketGeneraal
 – Ivo van Kollem  ministerie van Veiligheid en Justitie
 – Hayo Kuipers  Openbaar Ministerie ParketGeneraal
 – Janice Meerenburgh  Veiligheidsregio Twente
 – Jorie Mulder  Immigratie en Naturalisatiedienst

Geïnterviewden
 – Wim van Amerongen  Nationale Politie
 – Henkjan Derks  Centraal Justitieel Incassobureau 
 – Geke Faber  Veiligheidsberaad & Instituut Fysieke Veiligheid
 – Michel Groothuizen  Nederlands Instituut voor 

Forensische Psychiatrie en Psychologie
 – Joeri Kapteijns  ministerie van Veiligheid en Justitie
 – Maaike van Leuken  arrondissementsparket 

OostNederland OM
 – Arjan Littooij  Algemeen directeur veiligheidsregio 

 RotterdamRijnmond
 – Maarten Smidts  ministerie van Veiligheid en Justitie
 – Olaf Wilders  ministerie van Veiligheid en Justitie

Joeri Kapteijns, ministerie van Veiligheid en Justitie

“Onze ambitie is de doorontwikkeling 
van het managementinformatie systeem 
waarmee we kunnen analyseren hoe 
de Vreemdelingenketen functioneert, 
zodat het handelingsperspectief wordt 
vergroot.”
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