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Leren met de intentie om te innoveren 
vraagt om samenwerking. Samenwer-
king is een fundamentele sociale activi-
teit. In het vakgebied HRD is er een 
groeiende belangstelling om dit soort 
samenwerkingsrelaties te bestuderen in 
plaats van individuele leerprocessen in 
kaart te brengen. Het sociale netwerk 
van een individu is te beschrijven als een 
dynamische leeromgeving. Sociaal kapi-
taal theorie geeft een relatief nieuwe 
kijk op leren, aangezien zij betekenis 
geeft aan de kwaliteit van relaties in een 
sociaal netwerk. Aspecten zoals vertrou-
wen, gedeelde normen en gedeelde ver-
wachtingen spelen hierin een belang-
rijke rol. Dit proefschrift gaat in op de 
relatie tussen kennisproductieve leer-
processen in netwerken en de samen-
stelling en ontwikkeling van het sociaal 
kapitaal. Op basis van een theoretische 
oriëntatie is een verkennende casestudie 
uitgevoerd in vijf netwerken. De daaruit 
resulterende inzichten zijn verwerkt in 
een conceptueel raamwerk, dat de basis 
is voor een casestudieonderzoek in ze-
ventien netwerken die over een periode 
van één jaar intensief zijn gevolgd. 
In deze samenvatting wordt ingegaan op 
enkele kernconclusies van het proef-
schrift.

Linking verbindingen
Relaties in een netwerk zijn te categori-
seren als bonding, bridging en linking 
verbindingen. Bonding verbindingen 
zijn netwerkrelaties tussen mensen van 
hetzelfde team of afdeling. Bridging ver-
bindingen zijn de relaties tussen mensen 
van verschillende teams of afdelingen. 
Linking verbindingen betreff en de rela-
ties buiten de organisatie. De aanwezig-
heid van linking verbindingen (bijvoor-

beeld patiënten, studenten of klanten) 
in een netwerk blijkt een structurele 
conditie om te innoveren. Netwerken 
zonder linking verbindingen tonen geen 
vormen van verbeteringen of vernieu-
wingen van werkprocessen, diensten of 
producten. 

Samen iets maken
Ontwerpprincipe zeven van het promo-
tieonderzoek van Verdonschot (2009) 
beschrijft het belang van gezamenlijk 
iets maken om tot innovatie te komen. 
Dit principe wordt in dit onderzoek be-
vestigd: samen iets maken blijkt een 
noodzakelijke conditie om binnen het 
netwerk bekwaamheden te ontwikke-
len die nodig zijn bij het oppakken van 
toekomstige vraagstukken. 

De rol van de facilitator
Veel netwerken die werken aan een ur-
gente vraag organiseren ondersteuning 
in de vorm van een facilitator. De bevin-
dingen van het onderzoek wijzen uit dat 
de interventies van een facilitator in een 
netwerk geen directe impact hebben op 
kennisproductiviteit. Interventies zijn 
nodig om een netwerk op gang te hou-
den, bijvoorbeeld door het uitsturen van 
uitnodigingen, het uitwerken van resul-
taten of het bieden van een werkvorm 
tijdens een bijeenkomst. Tegelijkertijd 
toont het onderzoek aan dat deze inter-
venties geen duidelijke relatie vertonen 
met kennisproductiviteit, zoals verbete-
ringen of vernieuwingen van een werk-
proces, product of dienst. Deze conclusie 
nodigt uit om te refl ecteren op de rol van 
de HRD-professional in termen van 
 benodigde bekwaamheden om kennis-
productiviteit in een netwerk te onder-
steunen.

Urgente werkgerelateerde 
vraag
De initiator van een netwerk speelt een 
cruciale rol in een netwerk. De initiator 
wordt vaak - formeel en informeel – als 
expert gezien in het specifi eke domein 
van collega’s. Een netwerk start veelal 
bij een vraag die zowel urgent is als di-
rect gerelateerd aan de dagelijkse werk-
praktijk. Dit ondersteunt ontwerpprin-
cipe één van Verdonschot (2009): 
werken vanuit een urgente en intrige-
rende vraag. In de initiërende fase van 
een netwerk verkent de initiator de ur-
gente werkgerelateerde vraag en nodigt 
relevante deelnemers uit om te partici-
peren. Netwerken die werken vanuit 
een vraag zonder dat die gedragen wordt 
door een initiator, hebben op basis van 
dit onderzoek weinig kans van slagen. 
Veel eerder verliest het netwerk dan de 
dynamiek en urgentie om door te pak-
ken om verbeteringen en vernieuwin-
gen te realiseren. Een netwerk kun je 
geen opdracht geven om innovatief te 
zijn, dat vraagt een andere aanpak. •
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