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Centrale Vraag 
Stadsbrede complexe problematieken en dienstverlening vergen 

stadsbrede netwerking (quadruple helix, vooruit dan maar)    

Dat zet grote druk op hiërarchische, bureaucratische, sectoraal 
georganiseerde stedelijke organisaties in de ban van het primaat van de 

(partij)politiek, een eigen overheidscentrische cultuur op een relatief 
kleine schaal en met traditioneel een beperkte horizontale capaciteit

Die druk uit zich in allerhande ontwikkelingen naar kanteling: projecten, 
managementteams, coördinatoren, stafdiensten, stuurgroepen, ICT, 
gebiedswerking, programma’s,...  Die komen nog vaak bovenop de 

bestaande organisatie

Waar past Smart Cities in deze omslag / kanteling? 
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ICT / e – gov / Smart Cities: van deel van het probleem naar 
hefboom voor innovatie?

Grote verschillen tussen retoriek en de werkvloer
Beperkte capaciteit op organisatieniveau

Elke stad voor zich: hoge kost, betwijfelbare baten
Zwakke koppeling met het management en ‘strategic alignment’

Vaker doel dan middel
Silo – vorming: pakketten en data per dienst

Vendor lock in: afhankelijke verhouding tov leveranciers
Heel zwakke standaardisatie vanuit Vlaanderen

Silo – vorming in de interbestuurlijke informatiseringsrelaties 
GIS als hefboom maar grote verscheidenheid tussen steden
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Centrale vraag 

Hoe duurzaam / stabiel / performant / structureel zijn 
veel van de initiatieven die in de laatste tien jaar als 

innovatie werden aangekondigd? 
Kunnen Smart Cities – ICT – Open Data – Netwerken  

als ‘beweging’ bijdragen tot deze kanteling?  
Stadsbrede netwerken rond data als externe druk en 
hefboom op stadsorganisaties?  Of is dit zelf al een 

achterhaalde vraag?
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I
Het Lokaal Bestuur in het Lokale 

Veld
Netwerkverhoudingen 

Filip De Rynck



Vlaamse overheid Vlaamse 
agentschappen

Het Lokale Publieke Veld
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Non profit en profit 

Lokale non profit en profit
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Lokaal bestuur in het Lokale veld

Is de Vlaamse overheid niet de voornaamste ‘lokale overheid’?

Lokale overheid is in elk geval niet alleen het stadsbestuur

Grote private spelers bezetten steeds meer het veld

Data ontsluiten voor het lokale veld is niet hetzelfde als data 
ontsluiten in het lokale veld (zie Stadsmonitor)

Is een bestuurscentrische focus al niet meteen een valse start? 
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II
Lokale netwerken op niveau
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Externe druk voor interne 
veranderingen
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Organisatie in/van netwerken
Gemeentebestuur kan verschillende posities hebben:
1. Staat buiten de autonome netwerken (uit eigen keuze of keuze 

van maatschappelijke organisaties)
2. Als één partner in het geheel (‘shared governance’)
3. Neemt de leiding in zelf gecreërde netwerken (‘lead 

organization network’) of is partner in een netwerk dat door 
anderen wordt geleid

4. Vormt samen met maatschappelijke organisaties een aparte 
organisatie (‘network administrative organization’)

5. Kiest rollen en organisatie niet zelf: gemandateerde netwerken
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Kenis, P. & Provan, K.G. (2009). Towards an Exogenous Theory of Public Network Performance. Public Administration 87 (3).

Geen administratieve 
entiteit, participatie in 
netwerk-management door 
alle partijen

De administratieve entiteit
(en netwerkmanager) is een
belangrijke netwerkpartij
die ook een rol heeft in het
primaire proces

Een toegewezen en aparte
entiteit is gecreëerd om het
netwerk te managen

Vormen van netwerken

SHARED GOVERNANCE LEAD ORGANISATION NETWORK ADMINSTRATIVE
ORGANIZATION
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• Vertrouwen in het lokaal bestuur als partner
• Bevragen van doelen en programma’s
• Bevragen van de interne organisatie (opdeling 

van diensten en opdeling van bevoegdheden)
• Netwerken ontwikkelen eigen cultuur 
• Ritme van besluitvorming in netwerken 
• De impact van netwerken zou ook kunnen zijn 

dat de stadsorganisatie een marginale speler 
wordt en buitenspel wordt gezet

Impact van netwerken op de stadsorganisatie
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Een milde provocatie
Zou het kunnen dat we over Smart Cities 

discussiëren op basis van een verouderd 
paradigma en ‘ons’ ingesleten beeld van ‘de 

overheid’, terwijl de evolutie steeds meer naar 
de kracht van netwerken gaat, aangedreven 
door de autonome dynamiek van ‘big data’?

Het stadsbestuur hobbelt daar wat rond, prutst 
wat, brabbelt een beetje over Smart Cities, 

maar ach... 



Politici in/ten aanzien van netwerken

• (Partij)Politieke cultuur:
– Druk op politici?
– Impact op netwerken?

üTerugplooien op hiërarchie
üTerugplooien op ‘primaat van de politiek’
üZelf eigenmachtig willen beslissen

• Verschuiving naar een ‘meta’ – positie: 
= Verantwoordelijk zijn dat het gebeurt
Is dat politiek aantrekkelijk en zichtbaar genoeg?
Evolueren we eventueel in die richting? 
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Professionals in netwerken

• Boundary Scanning en Boundary Spanning
• Tussen agenda van het bestuur / politiek en autonome 

agenda van netwerken
• Op de grens van de eigen organisatie: boeiend maar 

vermoeiend 
• Netwerkmanagement is iets anders dan een ambtenaar die 

in een netwerk het stadsbestuur vertegenwoordigt
• Verzelfstandiging van netwerken als noodzaak: lost de 

stadsorganisatie geleidelijk op? 
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Essays, de toekomst van de stad (2012)



Open Data als exponent van deze kanteling

• Open Data: publieke waarde hangt niet meer alleen 
van stadsbestuur af (= anders geen ‘coproductie’)

• Open Data = werken in onzekerheid over gebruik en 
effecten, omgaan met onvoorspelbaarheid

• Werken met Open Data is dynamiek, maar ook 
dynamiet (NSoB, 2015)

• Nieuwe rollen van de overheid als ‘meta governor’, 
voorzover deze rollen geloofwaardig en performant 
worden uitgeoefend en voorzover ‘governor’ in deze 
dynamiek nog overheid betekent
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Capaciteitsproblematiek is levensgroot

• Schaalproblematiek: Vlaanderen en samenwerking tussen de 
steden als vorm van schaalvergroting

• Samenwerking tussen retoriek en de praktijk… 
• Bundelen van expertise in stedelijke netwerken
• Maar ook dat vergt capaciteit: 

– Regie in / van netwerken
– Reflectie, keuzes en uitwerking van verschillende ‘meta – governor’ 

rollen
• In de veronderstelling dat stedelijke overheid ‘in control’ is, 

dat andere spelers niet al de regie aan het overnemen zijn en 
de stedelijke overheid één partner in het netwerk wordt en 
niet de ‘lead organization’  

• Er wordt niet meer gewacht op het stadsbestuur...
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