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Aan:   Gebruikersraad NORA 
Van:  Cor Franke (projectleider doorontwikkeling NORA)  
Datum:  20 november 2012 
Onderwerp: Concept katern ketenbesturing 
Kopie aan: Externe adviseurs doorontwikkeling NORA 
 
 
1. Inleiding 

 
Op 6 juni 2012 heeft de Gebruikersraad de notitie "Onderwerpen voor het katern over ketensturing" 
besproken. De gebruikersraad deed een aantal suggesties voor aanvulling en aanpassing van de 
onderwerpen die in het katern aan de orde zouden moeten komen. Ik heb toegezegd deze opmerkingen 
in te brengen bij de verdere uitwerking van het katern. Daarmee is de gewenste inhoud van het katern 
vastgesteld. 
 
2. Stand van zaken 

 
In de vergadering van de Gebruikersraad van 20 september 2012 heb ik aangegeven dat ik in de 
vergadering van 27 november het concept van het katern ketenbesturing voor zou kunnen leggen. 
 
Per eind oktober heb ik van de auteurs een eerste concept van het katern ontvangen. Daar heb ik een 
reactie op hoofdlijnen op geleverd. De auteurs hebben die reactie in het concept verwerkt en op 16 
november een tweede concept afgerond. Dat tweede concept, met als titel "Ketens de Baas" ligt nu voor 
bespreking voor in de Gebruikersraad. 
 
3. Leeswijzer 
 
Bij het lezen van het katern zijn de volgende aandachtspunten van belang: 
 
• het primaire aandachtsgebied van het katern is, in lijn met de titel, ketens. Echter, ketens zijn 

specifieke verschijningsvormen van organisatieoverstijgende samenwerking. Dat betekent dat de 
pijlers en bouwstenen uit het katern van toepassing zijn op alle situaties waarin organisaties 
samenwerken; 

 
• het katern richt zich nadrukkelijk niet op het "ketenprobleem" als zodanig (welk probleem aan de 

basis ligt van de wens of noodzaak tot samenwerking) maar op de aanpak en de besturing ervan. Of 
volgens de auteurs: 
 
"Niet het probleem bepaalt wat er voor de ketenspelers al dan niet mogelijk is, maar de ketenspelers 

zelf bepalen die mogelijkheden met als doel het probleem de ‘baas’ te worden. Dit gezichtspunt 

plaatst de mogelijkheden voor ketensamenwerking in een optimistischer perspectief."; 
 

• de auteurs gebruiken bij het uitwerking van de aanpak en besturing de contingentiebenadering. In de 
organisatiekunde gaat de contingentiebenadering uit van de gedachte dat elke omgeving aangepast 
gedrag verlangt en dat de vraag wat de beste organisatievorm is dus bepaald wordt door de specifieke 
context waarin die organisatie zich bevindt. 
 
In "normaal" Nederlands: er zijn geen standaard aanpakken en oplossingen voor organisatorische 
problemen en vraagstukken, wat werkt wordt bepaald door de specifieke omgeving waarin het 
vraagstuk of het probleem zich voordoet. 
 
Het logische gevolg daarvan is dat de inhoud van het katern niet normatief is (maar wel een 
uitstekend hulpmiddel vormt bij het oplossen van problemen en vraagstukken die een rol spelen bij 
samenwerken over de grenzen van organisaties).  
 

• het katern onderscheidt pijlers en bouwstenen. De auteurs hebben er bewust voor gekozen om geen 
één op één koppeling te leggen tussen de pijlers en de bouwstenen. Dat heeft als belangrijkste reden 
dat iedere koppeling die je legt discutabel is, je kunt feitelijk niet volledig zijn. Verder dient eenieder 
die zich met het inrichten van ketensturing bezig gaat houden, vanuit de contingentiebenadering, 
situationeel en contextueel vast te stellen welke bouwstenen de benodigde pijlers kunnen vormen en  
ondersteunen; 
 

• in de bouwsteen 'soft skills'  hebben de auteurs extra aandacht willen schenken aan het aspect 
houding en gedrag. Deze "skills" zijn namelijk van cruciaal belang voor het goed functioneren van 
ketens. 
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4. Vervolgacties 
 
Na bespreking van het concept katern in de Gebruikersraad zijn de volgende acties nog aan de orde: 
 
• bespreken van het concept met de externe adviseurs NORA; 

 
• bespreken van het concept met betrokkenen bij andere ketens dan in het katern genoemd (om zo de 

inhoud voor een laatste maal te toetsen en relevante voorbeelden ter illustratie te verzamelen); 
 

• (op verzoek van de Architectuur Board) afstemming van de inhoud met een tweetal departementen 
die wetgeving ten behoeve van organisatieoverstijgende samenwerking voorbereiden. 

 
Na verwerking van de (eventuele) opmerkingen van de Gebruikersraad en afronding van deze 
vervolgacties leg ik het katern opnieuw in de Gebruikersraad voor, zodat die de Architectuur Board kan 
adviseren over de formele vaststelling van het katern. 
 
 
5. Gevraagde besluiten 

 

• kennis nemen van de inhoud van het concept katern Ketenbesturing; 

 

• waar nodig reactie geven in de vorm van vragen of opmerkingen/aanvullingen; 

 

• kennis nemen van de vervolgacties. 

 

 
 
 
  


