
TACTISCH EN STRATEGISCH 
De meeste netwerken hebben als basis een ambitie en 
visie voor het netwerk, die de deelnemers met elkaar delen. 
De verbinding tussen de mensen en organisaties in het 
netwerk kan op verschillende niveaus plaatshebben. 

COWBIRD: GEEF TEGENGELUID EEN STEM
Zo is digitaal platform Cowbird ontstaan uit de vriend-
schappelijke contacten van oprichter Jonathan Harris. 
Ten tijde van Occupy Wallstreet in 2011 bracht de diep 
gevoelde behoefte aan een tegengeluid Harris ertoe om 
een platform op te zetten voor het delen van persoonlijke 
verhalen, gedichten en foto’s . Een plek voor verdieping, 
tijdloosheid, creatie en zelfreflectie. Daarmee biedt Cowbird 
een alternatief tegen de vervlakking, vervangbaarheid en 
zelfpromotie waar het web van overloopt.

De website van Cowbird heeft een weinig spectaculaire 
lay-out: zonder advertenties, zonder opdringerige posts aan 
deelnemers. Dat is een bewuste keuze, want zo gaat alle 
aandacht naar de verhalen. Tegelijkertijd is het lastig om 
op deze manier blijvende betrokkenheid te creëren. 
Aanvankelijk was Cowbird 100% digitaal maar uiteindelijk 
is ook gezocht naar andere verhalenvertellers, naar mensen 
die niet de middelen of de kunde hebben om hun verhaal te 
posten. Cowbird geeft hen letterlijk een stem.

Harris zette zijn persoonlijke netwerk met mediabedrijven 
succesvol in voor zijn projecten, waardoor bijvoorbeeld de 
samenwerking met radiostation NPR kon ontstaan. Maar een 
organisatie die té veel leunt op de persoonlijke contacten 
van een medewerker loopt een groot risico. Gaat de 
medewerker weg, dan is het netwerk verloren. Het is de 
kunst om persoonlijke contacten te institutionaliseren en 
operationele samenwerking om te zetten naar strategisch 
partnerschap.

TOULOUSE: RUIMTE BIEDEN AAN 
MEDIAPARTNERS
Een goed voorbeeld van strategische samenwerking is 
het verhaal van Cité de l’Espace, een omvangrijk park rond 
ruimte en ruimtevaart. Om een relevante positie in deze 
industrie te krijgen zocht het park bewust naar samen-
werking met de media. Hoofd onderwijs en wetenschap 

Christophe Chaffardon vertelt dat ze zochten naar een 
duurzaam en wijd vertakt medianetwerk om een relevante 
positie in de ruimtevaart te krijgen. Toen in juli 2015 
NASA-ruimtevaartuig New Horizons vlak langs Pluto vloog, 
heeft de organisatie dit nieuwsfeit aangegrepen om Cité 
de l’Espace duidelijker te positioneren. Ze nodigden de 
schrijvende pers en de omroepen uit om op het park verslag 
te doen van de Pluto-verkenning. Daartoe investeerden ze 
fors in goed geoutilleerde werkplekken en moderne 
ICT-faciliteiten zodat de pers haar werk professioneel 
kan uitvoeren. Door deze succesvolle ervaring zijn ze 
inmiddels een belangrijke spil in het medianetwerk. 
De pers benadert hen actief en mediapartners komen naar 
het park voor live uitzendingen. Dit brengt Cité de l’Espace 
veel positieve PR en daarmee meer bezoekers. De volgende 
stap is het verkleinen van de afhankelijkheid van externe 
nieuwsfeiten, door zelf het nieuws te creëren.

EEN OPEN HOUDING
Passie is waarschijnlijk het meest gehoorde woord tijdens 
de inspiratiereis. Daarbij helpt een open houding om kennis 
en successen te delen, om niet krampachtig het eigen 
belang voorop te stellen. Dan is het fijn wanneer de 
organisatie de waardering geeft die mensen met deze 
houding verdienen. Ouderwetse afrekenmechanismen 
passen niet. De openheid om andere partijen op te zoeken 
en een deel van het succes te laten claimen is kenmerkend 
voor echte netwerkorganisaties.

MARSEILLE: DE OPEN HOUDING 
VAN EEN QUASI START-UP
In het Musée des Civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée (MuCEM) in Marseille wordt de geschiedenis 
van de beschavingen rond de Middellandse Zee verteld. 
In 2013 verhuisde dit volkenkundig museum van Parijs naar 
Marseille, een gewaagde stap die het museum de kans 
gaf om een frisse start te maken met veelal nieuwe, 
jonge medewerkers op verantwoordelijke posten. 
Hoofd Internationale Relaties Mikaël Mohamed vertelt dat 
al die veranderingen binnen een korte periode een enorme 
snelheid van handelen vergden. Met het nieuwe personeel 
ontstond al snel de sfeer van een start-up. Niet eindeloos 
analyseren maar volop ruimte voor het experiment, en 
zoeken naar slagvaardigheid door slimme samenwerking.
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Wat maakt van een netwerkorganisatie een succesverhaal? 

Een reis door Europa levert voorbeelden uit de wereld van 

muziekfestivals, musea en platforms. Lees over het opbouwen 

en in stand houden van netwerken, het zoeken naar nieuwe 

partners en verrassende invalshoeken, en de prikkelende 

invulling van de rol van programmamaker. 

Een omweg waard? 

Edwin van de Velde en Laurens Goudriaan maakten 
een reis langs organisaties in Europa om inspiratie te 
verzamelen voor de bibliotheek van de toekomst binnen 
het project Out-of-the-Bieb in opdracht van de bibliotheken 
Midden-Brabant en ’s Hertogenbosch. Hun inzichten en 
beelden maken nu deel uit van een reizende expositie. 
Meer over de reis is te lezen in de publicatie van 
Out-of-the-Bieb en op www.outofthebieb.nl

Edwin van de Velde is bedrijfskundige en interieurarchitect 
bij Siebold Nijenhuis Architect. Laurens Goudriaan is 
onderzoeker en informatiemanager bij Probiblio. 
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De Wereld Draait Door, tien jaar terug begonnen als live 
talkshow op televisie, biedt nu een scala aan activiteiten, 
uitwaaierend van popconcert tot live college, van zomer-
festival tot pop-up museum. Deze diversiteit kan alleen 
maar succesvol zijn als er een sterk merk achter schuilgaat. 
Door de jaren heen heeft De Wereld Draait Door een enorme 
variatie weten op te bouwen. Van Lucky TV en De TV Draait 
Door tot de huisdichter. De vernieuwing zit niet alleen in 
de programmaonderdelen, maar ook in de spin-offs die 
De Wereld Draait Door buiten de uitzendingen om 
georganiseerd heeft: De Wereld Draait Buiten (een 
eendaags festival), live colleges met DWDD University, een 
Summerschool waarin bekende experts een lezing geven. 

De basis ligt in een netwerk van partners. Zo wordt het 
Pop-up museum voor de tweede keer tijdelijk gevestigd 
in het Allard Pierson museum. 'Het pop-up museum 
is het resultaat van een samen werking met bekende 
gast-curatoren en een reeks musea. Uit de depots 
van die musea stellen de curatoren hun deel in de expositie 
van het Pop-up museum samen. 

Hoewel men met veel partijen samenwerkt, houdt de 
redactie de regie. De redactie kiest onderwerpen op basis 
van eigen mening, interesse en inschatting, niet omdat het 
publiek erom vraagt. Moeilijke onderwerpen worden daarbij 
niet geschuwd. 

PASSIE EN AMBITIE
In al deze voorbeelden strijden passie en ambitie om 
voorrang, al gaat het in wezen om dezelfde kern: de 
menselijke factor. Samenwerking is een proces waarin 
gaandeweg pas duidelijkheid ontstaat over de richting. 
De betrokkenheid en bevlogenheid van de mensen die het 
netwerk maken is de succesfactor. De reis langs nationale 
en internationale voorbeelden heeft geleerd dat netwerken 
zich ontwikkelen over de tijd heen, en dat vraagt om een 
lange adem en vooral om visie.

Amsterdam: Allard 

Pierson Museum pop-up

voor een goede prijs, marktkooplui willen in hun 
levensonderhoud voorzien, een supermarkt zoekt 
een gunstige locatie en de gemeente heeft vooral oog 
voor economische en sociale belangen. En alle partijen zijn 
gebaat bij een levendige markt. 

HOLZMARKT: KLEIN BEGINNEN, 
GROOTS DROMEN
Een lange adem, gedeelde visie en ambitie, succesfactoren 
die ook benoemd worden door Christian Grauvogel. 
Grauvogel is bestuurslid van een van de opdrachtgevende 
stichtingen voor Holzmarkt, centraal gelegen in Berlijn. 
Holzmarkt ontwikkelt een braakliggend terrein aan de rivier 
de Spree tot een levendige buurt. Het belang van de lange 
adem is door Grauvogel en andere initiatiefnemers al vroeg 
onderkend. Het was zelfs een van de belangrijkste 
redenen om de financiering van de grond voor het project en 
de bijbehorende pacht voor 75 jaar vast te leggen. Tegelijk 
vervullen met name de bestuursleden hun functie maar voor 
enkele jaren, en is iedereen zich er dus van bewust te han-
delen vanuit hetzelfde perspectief: hun eigen betrokkenheid 
en rol staan ten dienste van het grotere geheel.

Holzmarkt wordt uitgebreid met werkplaatsen, restaurant, 
hotel, sauna, club, kinderopvang, wandelpromenade, park 
en studio’s. Organisaties, besturen en vrijwilligersgroepen 
opgericht om de 18.000 m2 land in te richten. Met kleine 
stapjes blijft Holzmarkt zichtbaar en relevant voor 
bewoners, politici en financiers, maar altijd binnen het 
grotere plan. Zo is het park begonnen met planten en bomen 
die buurtbewoners doneerden en is restaurant FAME gestart 
om ervaring op te doen met organisatie en financiële 
middelen te genereren.

DE WERELD DRAAIT DOOR: GEPASSIONEERD 
NIEUWE WEGEN BLIJVEN BEWANDELEN
In een netwerk van programmamakers spelen hele andere 
belangen, en ook hier is een gezamenlijke visie cruciaal. 
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 MuCEM is een museum dat vragen stelt. Ze willen de 
ontmoeting tussen zoveel mogelijk mensen faciliteren 
en het gesprek aangaan over religies in de breedste zin van
het woord, en zoeken actief naar partners met wie ze een 
rijk programma kunnen aanbieden, náást de exposities. 
Het bieden van een vol programma van debatten, films, 
festivals en voordrachten lukt niet zonder de hulp van 
vele partners in de stad. Zo benut men elkaars kennis en 
ervaringen om een breder publiek te kunnen bedienen. 

Niet voor niets is MuCEM verkozen tot Europees Museum 
2015. Het museum is geprezen voor het aantrekken van een 
breed publiek met een indrukwekkend educatief programma, 
debatten met kunstenaars en schrijvers, seminars, festivals 
en concerten. MuCEM heeft een grote zichtbaarheid, en niet 
alleen door het bijzondere gebouw pal aan de Middellandse 
Zee. De mooie vormgeving van exposities in het museum 
én de vele activiteiten daarbuiten dragen aan die 
zichtbaarheid bij. 

AMBITIE EN VISIE
Visie en ambitie krijgen soms pas na verloop van tijd 
volledig vorm en zijn ook pas na een periode van 
ontwikkeling expliciet te benoemen. Juist daarom is 
‘gewoon een start maken’ te verkiezen boven gedetailleerde 
uitwerkingen. Duidelijkheid over de gekozen richting 
ontstaat vaak gaandeweg, als resultaat van het proces 
van samen werken in en aan het netwerk.

BARCELONA: MARKTEN ALS HET SOCIALE 
WEEFSEL VAN DE STAD 
Dat geldt zéker voor een complex netwerk zoals de 
overdekte markten in Barcelona. Verspreid door de stad 
liggen meer dan veertig overdekte voedselmarkten binnen 
handbereik van de inwoners. De markten zijn verzameld 
onder de paraplu van de gemeentelijke dienst Institut 
Municipal de Mercats Barcelona (IMMB). 

Barcelona: verbouwde 

markt Santa Catarina

Berlijn: zicht vanaf 

An der Michaelbrücke 

op Holzmarkt 

Stalhouders, buurtgenoten, supermarkten en soms 
kinderopvang en een bibliotheek zorgen samen voor de 
dynamiek in het marktgebouw. De samenstelling is voor 
elke markt anders en toch werken al deze ongelijksoortige 
partijen aan een gezamenlijke ambitie, namelijk de 
modernisering van de markt. Òscar Martín, Hoofd 
Analyse en Strategie van het IMMB: ‘Onder regie van 
het IMMB werken we aan het versterken van onze positie 
en propositie, delen we kennis en middelen voor het 
moderniseren van onze markten. We trekken samen op in de 
politieke arena. Dat kan door de gedeelde visie op het belang 
van de markt, als een wezenlijk onderdeel van levendige en 
economisch gezonde gemeenschappen. Markten hebben 
ook nu nog bestaansrecht, maar we moeten moderniseren 
om dat bestaansrecht te behouden.’

Voor die broodnodige modernisering heeft de dienst 
vanaf 1992 een aanpak ontwikkeld waarmee iedere markt 
onderhanden wordt genomen. De huidige aanpak van het 
IMMB verschilt zeer van die waarmee in 1992 is gestart. 
Toch is de oorspronkelijke aanpak met al z’n tekortkomingen 
en fouten niet minder belangrijk dan de huidige – bewezen 
succesvolle – aanpak. ‘De huidige aanpak is het resultaat 
van ruim twintig jaar ervaring. Een markt verbouw je ook 
niet in een paar maanden tijd.’, aldus Martin. ‘Je moet 
gewoon van start gaan, ook al is dat met beperkte kennis. 
Nieuwe inzichten dienen zich aan door de aanpak te testen 
in de weerbarstige praktijk.’

Dat er nu zowel een supermarkt als een dagverse 
openmarkt onderdeel zijn van een multifunctionele 
accommodatie is bijzonder. ‘Juist het binnenbrengen van 
de concurrent, de supermarkt, draagt bij aan de netwerk-
gedachte. Diversiteit maakt een netwerk sterker, mits de 
neuzen dezelfde kant op staan. Samen werken aan een 
gedeelde ambitie, vanuit een heldere visie die door iedereen 
omarmd wordt. In het voorbeeld van Barcelona heeft iedere 
partij een ander belang: klanten willen verse producten 




