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Samenwerken in ketens 
is een vak  



PLATO

Wat is eigenlijk 
‘goed bestuur’?

Dialoog ‘Politheia’
380 BC



Kardinale deugden voor goed bestuur

Temperantia                   Prudentia Fortitudo Justitia
self control                                prudent thinking                                      courage                         fairness
moderate                                       carefulness strength firmness

Kardinale            deugden                  voor   goed               bestuur

BASIC VALUES BEHIND ALL  (GOOD) GOVERNANCE MODELS  



Goed slecht voorbeeld



De Ketenpartners
De Ketenpartners

Inkomsten
belasting

Statistiek



PROCES
Loonaangifteketen

PROCES
Loonaangifteketen



ECOSYSTEEM
Loonaangifteketen

ATR

ECOSYSTEEM
Loonaangifteketen



Verticale en horizontale krachtenvelden uitbalanceren

cc

Horizontale  samenwerking

Horizontale samenwerking

Hiërarchie Hiërarchie

De belangrijkste ketenuitdagingDe belangrijkste ketenuitdaging



KETENSAMENWERKINGS KWADRANT

- Vier besturings dimensies
- Acht pijlers als fundament

KETENSAMENWERKINGS KWADRANT

PROCEDURELE DIMENSIE
PIJLER 5

PIJLER 6

CULTURELE DIMENSIE

INHOUDELIJKE DIMENSIE

RELATIONELE DIMENSIEPIJLER 1

PIJLER 2

PIJLER 3 PIJLER 4

PIJLER 7 PIJLER 8

Vertrouwen 
tussen partners

Organisatie 
overschrijdende 
dialoog

Transparantie
over

resultaten

Organisatie
overstijgende  

ketenstructuur

Gedeelde kennis
over de keten

Een inspirerend 
ketendoel

Doelgebonden
speelruimte
op de werkvloer

Mindset
gericht op 
samenwerking

In deze dimensie komen de 
culturen van de partners bij 
elkaar. De uitdaging in deze 
dimensie is in de diversiteit van 
de culturen gemeenschappelijke 
grond te vinden om als één ‘single 
Intelligence’ te kunnen functio-
neren. In de gemeenschappelijke 
cultuur zal voldoende ruimte aan-
wezig moeten zijn voor de eigen
‘wil’ van de ketenpartners.

In deze dimensie komen de kennis 
en het begrip van de keten bij elkaar. 
De uitdaging in deze dimensie is een
gedeeld kennisfundament op te 
bouwen over alle aspecten van de 
keten om in de samenwerking mis-
verstanden en onbegrip te voor-
komen. Dit vraagt om een gezamenlijk 
leer- en denkproces dat in de praktijk
vaak onderschat wordt, met alle 
gevolgen van dien.  

In deze dimensie gaat het over de 
onderlinge relaties tussen de keten-
partners. De uitdaging in deze 
dimensie is persoonlijk en zakelijk ver-
trouwen op te bouwen dat ook in
mindere tijden overeind blijft. 
De basis voor dit ‘gevoel’  van ver-
trouwen is het tot stand brengen van 
een open en structurele dialoog met
elkaar over alle aspecten van de 
samenwerking ongeacht het resultaat.

In deze dimensie komen de verschil-
lende werkwijzen van de ketenpart-
ners bij elkaar. De uitdaging in deze 
dimensie is ten aanzien van het keten-
doel te komen tot tot een gezamenlijke 
doen en laten qua governance, bestu-
ring, processen, ict, transparantie over 
resultaten etc. De veel voorkomende 
neiging van ketenpartners om de eigen 
werkwijze aan de keten op te leggen zal 
getemperd moeten worden.



Pijler 1

Culturele 
dimensie

Mindset gefocused
op samenwerking

Leiderschap door voorbeeldgedrag



Pijler 2
Culturele
dimensie

Pijler 2

Doelgebonden
speelruimte
op de werkvloer

Manager, zit op je handen



Theater over 
leiderschap in 
organisaties

DE  MYTHE
PLEZANT



Pijler 3
Relationele 
dimensie

Geef vertrouwen

Pijler 3

Vertrouwen tussen 
de ketenpartners



Pijler 4
Relationele 
dimensie

Pijler 4

Organisatie
overschrijdende
dialoog

Creëer dialoog



Keten enquête

Jaarlijkse enquete over de 
beleving van betrokkenen
op de vier dimensies van 
samenwerking

Brede dialoog met 
astakeholders; gezamenlijk  
aandachtspunten voor de 
toekomst formuleren



Pijler 5
Procedurele
dimensie

Overbrug

Pijler 5

Organisatie
overstijgende 
ketenstructuur 



Keten structuur



Pijler 6
Procedurele 
dimensie

Volledige inzichtelijkheid in informatie 

Pijler 6

Transparantie 
over resultaten



Pijler 7
Inhoudelijke
dimensie

Kennisdeling

Pijler 7

Gedeelde kennis
over de keten



Kennisdeling tijdens bijeenkomsten met 
stakeholders

Kennisdeling tijdens bijeenkomsten met stakeholders



Pijler 8
Inhoudelijke 
dimensie

Geef betekenis aan de keten

Pijler 8

Een inspirerende 
ketendoelstelling



Van keten naar ecosyteem

A
T
R

Wkg BD          UWV       Afnemer

Van lineair (keten)denken (sequentiële samenhang)

Naar holistisch denken (kijken vanuit het geheel en de 
synchrone samenhang

Winst uit sessies met 
stakeholders 

• Meer inzicht voor stakeholders 
in de dynamische realiteit en 
onderlinge samenhang tussen 
de betrokken  organisaties;

• Meer inzicht in de betekenis 
en waarde voor elkaar en de 
eigen rol in het geheel;

• Meer gezamenlijk inzicht in de 
knelpunten en de hefbomen 
van het ecosysteem.


