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Het begin van de 21ste eeuw is het toonbeeld geworden
van toenemende verdeeldheid in vrijwel alle sectoren van
de maatschappij. Hoewel de welvaart, objectief gemeten,
bijna overal toeneemt, loopt de beleving van het welzijn snel
achteruit.
De stenen des aanstoots – bijvoorbeeld Europa, migratie,
milieu, relatieve armoede, maar ook Zwarte Piet – groeien niet
alleen in aantal, maar ook in omvang en scherpte.
Steeds meer groepen verdedigen hun positie door zich
tegen andere groepen af te zetten. De politieke partijen lijken
daaraan geleidelijk zelfs hun bestaansrecht te ontlenen.
En dit alles gebeurt terwijl we het eigenlijk steeds meer eens
lijken te worden over onze centrale doelstellingen, namelijk
de zwakkeren in onze maatschappij beschermen, maar op een
doelmatige manier, en zelf zoveel mogelijk vrijheid, veiligheid,
en voorspoed nastreven.
Natuurlijk zijn er onderwerpen, waarover we fundamenteel van mening verschillen, zoals abortus en euthanasie of
verdeling van inkomens. Maar de meest centrale uitdaging
voor ons blijkt niet zozeer het eens te worden over onze
fundamentele doelstellingen, maar veeleer de weg te vinden,
hoe al die doelstellingen waar we het wel in grote lijnen over
eens zijn, in de praktijk te realiseren.
Als we daar onderzoek naar doen, dan blijkt dat we kennelijk
een basisvaardigheid van de mens dankzij schaalvergroting,
institutionalisering en technologie verleerd hebben, namelijk
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partijen veel baat bij hebben om zo effectief door te kunnen gaan.
Zelf mocht ik in 2018 een mooi project in samenwerking met het
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Van Gogh Museum doen. Het museum zocht naar mogelijkheden
om aantrekkelijker te worden voor (multiculturele) jongvolwassenen.
Zoals ze zelf aangaven is het museum voor iedereen toegankelijk;

Samen werken in de tussenruimte
––Cees Anton de Vries

zij misten echter de adolescenten in het gebouw. Omdat ik lesgeef
aan Sociaal Werkers die ook activiteiten voor diverse doelgroepen
moeten organiseren, zijn we een traject gestart waar we het museum
opzochten, in gesprek gingen met de programmamanager en aan de
slag gingen met ideeën.
Nu heeft het museum een speciaal mbo-studenten programma,
vrijdagavonden met muziek en een thema en een heus jeugdpanel
dat het museum regelmatig verrijkt met hun hersenspinsels.
Als het aan mij ligt, is het onderwijs de juiste plek waar samenwerking dagelijks voor grote successen kan zorgen. Wat nou als schoolgebouwen dagelijks na 18.00 uur en in de vakanties open zouden zijn
om zo meer te betekenen voor de buurt, als zij een plek worden, waar
bedrijven en zzp’ers tussen de studenten kunnen werken om hierdoor
van elkaar te leren? Een plek, waar zowel docenten als professionals
en derden geïnspireerd worden om van elkaar te leren en te blijven
innoveren.
Laura Polder, Aanjager Wijzijnkatapult & MBO Docent
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Samenwerken? Probeer er niet aan te beginnen. Alleen
werken is vaak sneller en veiliger. Wanneer je anderen bij je
werk betrekt, dan vertraagt dat meestal, er zijn misverstanden
en teleurstellingen. Maar soms zijn er vraagstukken waar je
gewoon alleen niet uit komt. Dan kies je: of laten liggen, of
toch samen aanpakken. Voor grote vraagstukken van deze tijd,
zoals de klimaatverandering, de energietransitie, de biodiversiteitscrisis, het voedselvraagstuk kan geen enkele partij alléén
de oplossing brengen.
Sterker nog, domeinen die hun bestaan ontlenen aan
onderlinge verschillen moeten nu samen aan de slag: overheid,
bedrijfsleven, burgerij en onderwijs. De antwoorden worden
gevonden tussen deze domeinen in. Maar in dat niemandsland
ontbreekt een gedeelde taal. We weten niet hoe we afspraken
moeten maken. Er zijn wel beelden over en weer; er zijn ook
wel ontmoetingen. Maar we hebben eigenlijk geen ervaring
hoe het is om echt samen te werken in de tussenruimte.
Zonder gedeeld verleden groeit er ook geen vertrouwen.
Leren effectief samenwerken in de tussenruimte is dus
urgent. Waarom komt het dan zo moeizaam en langzaam op
gang? Het antwoord is even simpel als ontmoedigend. Wat
voor ons persoonlijk geldt, geldt ook voor organisaties en
systemen. Ook organisaties werken liever alleen. Een deel
van hun macht en beheers reflex opzijzetten in oprechte en
wederkerige samenwerking klinkt wel mooi, maar het is in
werkelijkheid tamelijk beangstigend.

Binnen de verschillende domeinen werken de groepsmores.
Niet alleen wordt er steeds goedkeuring aan elkaar gevraagd
en verleend, ook het gedrag wordt continu op groepsloyaliteit
beoordeeld. Onlangs zei iemand van een Land en Tuinbouworganisatie: “Ik wil graag meedoen met dit doorbraakproject,
maar vraag alsjeblieft niet van me dat ik het aan mijn leden
moet uitleggen, want die snappen niet dat ik met ‘de tegenpartij’ aan tafel zit.”
De afgelopen jaren zijn steeds meer mensen zich bewust
geworden van de noodzaak om in de tussenruimte nieuwe
praktijken te ontwikkelen. We noemen dat soms ‘opgavegericht en netwerkend werken’. Overheden en grote bedrijven
hebben geld uitgetrokken om mensen te trainen en te begeleiden. Er zijn pilots uitgevoerd en veel initiatieven zijn gedoogd,
dat wil zeggen: wel in het zonnetje gezet bij succes, maar dat
heeft niet geleid tot diepe veranderingen binnen de thuisorganisaties. Dat maakt dat het innovatielandschap zeer versnipperd is gebleven. Individuele groei en bewustwording krijgen
wel volume en samenhang in ontmoetingen van gelijkgestemden, maar het ontbreekt aan structuur en slagkracht die de
transitie van de bestaande domeinen momentum geeft.
Als goedkeuring vragen aan bestaande systemen om samen
te mogen werken in de tussenruimte niet werkt; als duidelijk
is, dat de nieuwe praktijken alleen stap voor stap ontstaan
door in te stappen in concrete uitdagingen, als de urgentie van
de transities zo groot is, dat het collectief boven het individu
moet gaan; dan rest nog één proactieve strategie en dat is het
aanbieden van een samenwerkingsruimte met laagdrempelige instap voor burgers, overheden, ondernemers en scholen.
Het aanbieden van die samenwerkingsruimte is een vorm van
verantwoordelijkheid nemen voor de condities die nodig zijn
voor de gewenste resultaten.
Hoe zo’n samenwerkingsruimte er uit moet zien en werkt,
is na jaren oefenen op kleine schaal wel duidelijk. Natuurlijk
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zal het maken en opschalen nog de nodige voeten in de aarde
hebben, maar het sociaal instrumentarium is beschikbaar. Het
oefenen gebeurde in kleine projecten soms in de periferie,
vaak onder de radar. We hebben ontdekt wat de voornaamste
succesfactoren zijn, zoals bijvoorbeeld het werken vanuit de
persoonlijke droom; de vraag durven stellen: “Wat heeft dit
gebied nodig?” Maar ook het ontwikkelen van nieuwe rollen
en relaties, het behalen van zichtbare kleine lokale successen
die ook bijdragen aan het leren van anderen elders en het
opnieuw doordenken van de rol van geld en subsidie. En altijd
gaat het om combinaties van fysiek ontmoeten en digitaal
delen.
Nu komt het aan op het openen van het werkveld in de
tussenruimte om de vele kleine stapjes samen groot en
krachtig te maken. Het voorstel is, dat elk overheidsprogramma dat gericht is op een transitie 1% van het budget
reserveert voor de benodigde infrastructuur en tevens de
ontwikkelende werkwijze van de tussenruimte als voorwaarde
stelt bij subsidieverlening. Op die manier draagt iedereen bij
met kleine ‘beginnetjes’ die project na project de collectieve
slagkracht doen groeien.

Cees Anton de Vries is directeur van Origame,
organisatieadviseur, proces ontwerper en hoeder
van leerprocessen. Hij helpt mensen en organisaties duurzame waarde te maken in de netwerkmaatschappij en is mede initiator van Earthinks,
social media platform voor duurzaamheid.
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