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‘KUNSTENAARS KUNNEN 
DE ONDERNEMERS 
REDDEN, WIE ANDERS?’



In de toekomst is 
er nood om dingen 
op aan andere 
manieren voor 
mekaar krijgen 

Organisatienetwerken
spelen daarin een 
belangrijke rol

Dat vergt een andere 
manier van werken
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netwerk
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Netwerk als 

productiesysteem.

Er wordt waarde

gecreëerd op het niveau
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Hiërarchie

“make”

Verschillende manieren om dingen 
voor mekaar te krijgen

Regelgeving en 

bureaucratie
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Organisatienetwerken voor 
complexe uitdagingen …



East Africa Dairy Development 
(EADD) project

Profitabele productie
en marketing van
melk
(voor 175.000 boeren
met 0,5 á 2 hectare)



Cultural
districts



“Terugkerende Syriëgangers krijgen hier alle mogelijke hulp 
aangeboden: van medische zorg en psychologische begeleiding tot 
hulp bij het zoeken van werk of het hervatten van een studie”.

DE STANDAARD, WOENSDAG 8 OKTOBER 2014



Innovatie

Will the
German
car industry 
survive?



‘Toward an Ecology
of Culture and 
Capitalism’
(Hoofdstuk 12)





To inspire a network on 
learning through play



…. verbinden en delen van informatie, 
middelen, activiteiten en competenties 
van soevereine1 en unieke organisaties 
om samen een resultaat (   ) te 
bewerkstelligen dat geen van de 
organisaties afzonderlijk tot stand kan 
brengen.

1 geen eenheid van eigendom en
leiding (“authority”)

Organisatienetwerken …
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Netwerk als 

productiesysteem.

Er wordt waarde

gecreëerd op het niveau

van het netwerk. 

Organisatienetwerken functioneren
als …

 … de ‘purpose’ of de bezieling 

in de ‘driver seat’ zit.

 … erkend wordt dat waarde niet 

alleen op het niveau van het 

eigen bedrijf of organisatie 

wordt gecreëerd maar steeds 

vaker op het niveau van het 

organistaienetwerk/ecosysteem.

 … eigendom van goederen en 

diensten meer en meer 

gedstribueerd is.
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Organisatie-

netwerk

“join”

Netwerk als 

productiesysteem.

Er wordt waarde

gecreëerd op het niveau

van het netwerk. 

Netwerkorganisaties functioneren
waar …

 … gedistribueerd leiderschap veel 

belangrijker is dan traditioneel, of 

nog erger, heroïsch leiderschap.

 … eco’s belangrijker zijn dan 

ego’s.

 … gekapitaliseerd wordt op 

‘zwakke’ relaties in plaats van op 

‘sterke’ relaties.

 … waar "old power" en "old 

values" plaats maken voor "new 

power“ en "new values“.
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1. Zullen de ondernemers de kunst redden, 
of zal de kunst de ondernemers redden?

2. Wordt ‘Management’ steeds vaker een 
kwestie van creëren van waarde in 
samenwerkingsverbanden, 
organisatienetwerken en ecosystemen?

3. Is er echt wel een ‘crisis of legitimacy’
van cultuur of is er een ‘crisis of 
legitimacy’ van het management?
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