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Complexe Vraagstukken 
›  Enkele kenmerken 

§  Wicked problems: (1) onzekerheid en (2) 
conflicten over problemen en oplossingen 

§  Formulering en implementatie van beleid: 
dynamiek en onvoorspelbaarheid 
-  Actoren zijn autonoom en tegelijkertijd wederzijds 

afhankelijk: werkt strategisch gedrag in de hand 

§  Veel regels (e.g., beleid) die onduidelijk en/of 
tegenstrijdig zijn 

§  Voorbeelden: overwichtsproblematiek, 
ontwikkeling Schiphol (economie vs. 
ecologie), HSL-Zuid & Fyra 

Bron: Klijn & Koppenjan (2016) 
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Collaborative Advantage? 
›  The popular idea that synergy is achieved 

when different organizations work together in 
partnership, producing outcomes they could 
not have achieved by acting alone 

Bronnen: Huxham (1996), Lank (2006) en Huxham & Vangen (2005) 
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Collaborative Advantage? 
› Het idee van collaborative 

advantage (meerwaarde) is 
populair! 
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Collaborative Advantage? 
›  Een mooi en populair idee… maar: 

§  Levert samenwerking echt meer op dan niet-
samenwerking? Het bewijs daarvoor is zeer 
schaars! 

§  Er is vaak geen samenwerking maar juist 
collaborative inertia! 
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Uitdaging 
› De vragen zijn dus:  

§  Hoe organiseer en bereik je collaborative 
advantage in complexe intersectorale 
vraagstukken? 

§  En wat kan de rol van Publiek-Private 
Samenwerking daarin zijn? 

› Drie onderzoeken ter informering en 
bediscussiëring 
§  Onderzoek 1: micro, 1 sector 
§  Onderzoek 2: meso, ruimtelijke sectoren 
§  Onderzoek 3: meso, meerdere sectoren 
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Onderzoek 1 

A2 Maastricht 

A15 MaVa 

Bron: Verweij, Teisman & Gerrits (2017) in Public Works Management & Policy 
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Onderzoek 1 

Bron: Verweij, Teisman & Gerrits (2017) in Public Works Management & Policy 

Primair 
A15 MaVa 

Primair A2 
Maastricht 
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Onderzoek 1 
› Resultaten 

§  Extern-georiënteerd stakeholdermanagement en een 
coöperatieve aanpak dragen bij aan satisfactie 

§  Maar PPS-projecten – en zeker DBFM – worden vaak 
gekenmerkt door intern-georiënteerd management en een 
niet-coöperatieve aanpak! 

§  Publiek-private samenwerking is dus van groot belang, 
maar DBFM is geen PPS 

Bron: Verweij, Teisman & Gerrits (2017) in Public Works Management & Policy 
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Onderzoek 2 
›  Een analyse van 14 ruimtelijke 

planningsprojecten in Nederland (1988-2012) 
§  Wieringerrandmeer, Zuidplaspolder, Noordwaard, 

Dijkteruglegging Lent, Waalblok, Diefdijk (NHW), IJsseldelta 
Zuid, Perkpolder, Sijtwende BV, Schelde, Delft Spoorzone, 
Westfrisiaweg, Gouwe Wiericke, Broekpolder 

Bron: Verweij, Klijn, Edelenbos & Van Buuren (2013) in Public Administration 
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Onderzoek 2 
› Meerwaarde 

§  Uitkomstvariabele: stakeholder satisfactie 

Bron: Verweij, Klijn, Edelenbos & Van Buuren (2013) in Public Administration 
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Onderzoek 2 
› Verklarende variabelen 

§  De complexiteit van het stakeholdernetwerk 
in de projecten [diversiteit van actoren + 
conflicten tussen actoren] 

§  De betrokkenheid van stakeholders 
[beïnvloeden van de beleidsagenda voor en 
tijdens het planproces] 

§  Het management van het stakeholdernetwerk 
[geslotenheid/adaptiviteit van het 
management] 

Bron: Verweij, Klijn, Edelenbos & Van Buuren (2013) in Public Administration 
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Onderzoek 2 
› Resultaten: organiseren van meerwaarde 

§  Pad 1: complexiteit (diversiteit) draagt bij aan hoge 
satisfactie 

§  Pad 2: betrokkenheid stakeholders draagt bij aan hoge 
satisfactie 

§  Maar adaptief management is daarvoor steeds nodig 

Bron: Verweij, Klijn, Edelenbos & Van Buuren (2013) in Public Administration 
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Onderzoek 2 
› Resultaten: collaborative advantage? 

§  Strikt genomen: NEE 
§  Immers hoge complexiteit (diversiteit) en hoge 

betrokkenheid dragen soms ook bij aan een lage satisfactie 
§  En lage complexiteit en lage betrokkenheid kunnen ook 

bijdragen aan hoge satisfactie (via adaptief management) 

Bron: Verweij, Klijn, Edelenbos & Van Buuren (2013) in Public Administration 
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Onderzoek 3a 
›  Een analyse van 25 intersectorale 

beleidsnetwerken in Nederlandse gemeenten 
gericht op het terugdringen van overgewicht, 
roken en alcohol-/drugsmisbruik 

 

Bron: Peters, Verweij, Grêaux, Stronks & Harting (2017) in Social Science & Medicine 
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Onderzoek 3a 
›  Persoonlijke determinanten van gezond gedrag 

(e.g., motivatie) 

› Maar hoe zit het met de 
omgevingsdeterminanten?  
§  Meerwaarde: gezondheidsbeleid dat bovenop 

de persoonlijke determinanten ook 
omgevingsdeterminanten adresseert (i.e., 
integraal gezondheidsbeleid) 
-  Sociale factoren (e.g., sociaal netwerk) 
-  Economische factoren (e.g., inkomensdistributie) 
-  Fysieke factoren (e.g., huisvesting) 
-  Politieke factoren (e.g., wetten op alcoholdistributie) 

Bron: Peters, Verweij, Grêaux, Stronks & Harting (2017) in Social Science & Medicine 



17 | 13-02-2018 

Onderzoek 3a 
› Verklarende variabelen 

§  De omvang van het stakeholdernetwerk in de 
projecten [aantal actoren] 

§  De diversiteit van het stakeholdernetwerk 
[indicator voor samenwerking] 

§  Het management van het stakeholdernetwerk 
[weinig of intensief] 

§  Budget voor het beleid 

Bron: Peters, Verweij, Grêaux, Stronks & Harting (2017) in Social Science & Medicine 
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Onderzoek 3a 
› De verwachting is 

dat diversiteit (wat 
duidt op samen-
werking tussen 
beleidssectoren) 
noodzakelijk is 
voor integraal 
gezondheidsbeleid 

Bron: Peters, Verweij, Grêaux, Stronks & Harting (2017) 
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Onderzoek 3a 
› Resultaten 

§  Alle paden: intensief management (“MGT”) is noodzakelijk 
voor het realiseren van integraal gezondheidsbeleid 

§  Paden 3 & 4: diversiteit (samenwerking tussen veel soorten 
actoren) draagt bij aan de beleidsrealisatie! 

§  Paden 1 & 2: maar diversiteit is niet noodzakelijk – ook met 
lage diversiteit kan integraal gezondheidsbeleid worden 
gerealiseerd 

§  Daarom: strikt genomen GEEN collaborative advantage 
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Onderzoek 3b 
›  Een tweede analyse versterkte de resultaten 

Bron: Harting, Peters, Grêaux, Van Assema, Verweij, Stronks & Klijn (2017) in Health Promotion International 
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Conclusies & Discussie 
› Mijn stellingen over het organiseren van 

meerwaarde in complexe intersectorale 
vraagstukken: 
§  Bij op uitvoeringsgerichte PPS-contracten zoals DBFM kan 

niet worden gesproken van PPS 

§  Diversiteit en betrokkenheid van stakeholders 
(intersectorale samenwerking) zijn belangrijk, maar niet 
voldoende! 
-  De stakeholdernetwerken vragen om actief en adaptief 

management 

§  Diversiteit en betrokkenheid zijn belangrijk, maar niet 
noodzakelijk! 
-  Er is daarom strikt genomen vooralsnog geen sprake van 

een collaborative advantage 
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Discussie 
› Wat kan de rol zijn van Publiek-Private 

Samenwerking (PPS) in het definiëren en 
uitvoeren van intersectoraal beleid? 
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