
→ vrijdenken

intelligentie is weten wat te doen als je niet weet wat te doen

― Jean Piaget

MEEDENKEN EN
DOORDENKEN
afstemming van identiteit en visie door Ecosystemisch Leren; 

door zowel van buiten naar binnen als 

van binnen naar buiten te kijken
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Lange tijd hebben onderwijs- en arbeidsmarktpartners 

gelegitimeerd volledig onafhankelijk van elkaar kunnen 

opereren in de openbare ruimte en kunnen werken aan 

de ‘eigen’ opdrachtI. In de hedendaagse samenleving 

erkennen organisaties meer en meer dat echt ingewikkelde 

vraagstukken niet meer alleen opgelost kunnen wordenII. En 

dus werken steeds meer organisaties samen om kwaliteits-, 

concurrentie- en continuïteitsdoelen te realiseren, die ieder 

van de partijen alleen niet kan bereiken. Nieuwe inzichten 

op arbeidsproblemen, demografische omstandigheden en 

cultuuraspecten maken dat er tegenwoordig veel aandacht 

is om de complexiteit van de 21e eeuw te benaderen in de 

samenwerkingsvorm co-creatieIII. 

I  Teisman, G. (2005). Publiek management op de grens van chaos en orde. Den Haag: Sdu Uitgevers bv.

II Hamel, G. (2012). Wat er nu toe doet. Houten-Antwerpen: Unieboek-Het Spectrum bv. 

III  Smulders, H., Hoeve, A., & v.d., M. M. (2012). Co-makership, duurzame vormen van samenwerking 
onderwijs-berdijfsleven. ECBO, 1-15.

Binnen deze uitdaging constateert ook mbo dat niet langer meer 
volstaan kan worden met de eigen organisatiecapaciteit om kwaliteit 
in beroepsonderwijs en aansluiting op de arbeidsmarkt op te lossen. 
Om duurzaamheid op de arbeidsmarkt te genereren moeten onderwijs, 
overheid, onderzoek en bedrijfsleven samenwerkenIV. 

De mbo’s Arcus college en Leeuwenborgh opleidingen en het bedrijfsleven 
in de regio Zuid-Limburg beseffen dat ze er afzonderlijk van elkaar niet 
in zullen slagen te voldoen aan de groeiende- en veranderende regionale 
arbeidsvraag.  Zo constateert het onderzoekscentrum voor Onderwijs 
en Arbeidsmarkt (ROA) dat mede dankzij de groei van Brightlands een 
groeiende vraag naar middelbaar en hoger opgeleid technisch personeel 
in geheel Limburg isV. Een behoefte waar het regulier mbo, in haar huidige 
vorm en in een situatie van krimp en afnemende belangstelling voor 
techniek, niet aan kan voldoen. 

Daarnaast blijkt dat de huidige kennis van technische studenten en 
onderwijspersoneel onvoldoende aansluit op de marktvraag, waarmee de 
mismatch tussen vraag en aanbod verder zal toenemen. Het onderwijs en 
bedrijfsleven werken vanuit een ketenbenadering volledig los van elkaar aan 
hetzelfde einddoel: voldoende goed opgeleide technici voor de regio Zuid-
Limburg. 
 
Binnen deze context hebben Arcus College en ROC Leeuwenborgh de 
verantwoordelijkheid genomen met ingang van 2016 een herkenbare 
techniekschool voor Zuid-Limburg op te richten met het doel gezamenlijk, 
doelmatig mbo-techniekonderwijs aan te kunnen bieden. Per 2019 biedt 
dit Techniekcollege onderwijs aan 2500 studenten verspreid over diverse 
onderwijslocaties in Zuid-Limburg.

IV  Tilburg, R. v., Tulder, R. v., Francken, M., & Rosa, A. d. (2012). Duurzaam ondernemen waarmaken, het 
bedrijfskundig perspectief. Assen: Van Gorcum.

V Smoorenburg, M. v. (2015). Trends op de arbeidsmarkt. Sittard: UWV werken aan perspectief. 
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Techniekcollege heeft in haar visie WATT en het document “Naar een 
hybride leeromgeving voor een doelmatigere toekomst 1.5 “ haar behoefte 
om nauw samen te werken uitgewerkt:

→ met het voortgezet onderwijs door vergaande afstemming binnen  
 TOZL (Techniek Onderwijs Zuid- Limburg) in de vorm van de
 doorgaande leerlijnen vo-mbo Vakmanschapsroute en 
 Technologieroute, 
→ met het hoger beroepsonderwijs in opleiding specifieke en/of 
 branchegerichte doorgaande lijnen,
→ met het bedrijfsleven,
→ met brancheorganisaties,
→ met de overheid.

Al bij de start van het Techniekcollege is gekozen voor onderwijs dichtbij 
en in het bedrijfsleven door het betrekken van het bedrijfsleven bij 
onderwijsontwikkeling en uitvoering. Om de processen behorende bij 
de schakels tussen onderwijs en arbeidsmarkt ruimte te geven heeft het 
Techniekcollege diverse PPS-vormen met bedrijfsleven opgericht zoals CIV 
Gebouwde Omgeving, Tech2Create en CHILL. 

PPS-en hebben voor Techniekcollege het voordeel een betekenisvolle 
context aan studenten te kunnen bieden en dragen bij aan het financieel 
beheersbaar houden van technologie. Het verbeteren van de aansluiting op 
het bedrijfsleven versterkt de efficiëntie en het innovatief en concurrerend 
vermogen van mbo en biedt mogelijkheden tot het vergroten van de 
ondernemingsruimte in nieuwe verdienmodellen. 

Het bedrijfsleven heeft door PPS met het mbo direct invloed op de 
kennis en vaardigheden die de studenten aan het einde van de opleiding 
hebben. Ook maakt het bedrijfsleven gebruik van de innovatiekracht bij 
het ontwikkelen van een nieuwe beroepsopleiding relevant voor de regio. 

Het ecosysteem van Techniekcollege binnen 

de regio Zuid-Limburg

 

The proof of the pudding 
is in the eating
Ian is derde jaars student procestechniek en biedt, aanvankelijk ietwat 
schuchter, zijn hulp aan tijdens een les meet- en regeltechniek als de 
studenten gevraagd wordt uit te leggen hoe operators nou werken. 
“Nou mevrouw, het is eigenlijk heel simpel”. Ian loopt van de ene naar de 
andere praktijkopstelling en vertelt; eerst wat stilletjes, maar dan luider 
en vol enthousiasme over pompen en drukverdeling. Zijn enthousiasme 
werkt aanstekelijk. Hij legt continu verbanden tussen de theoretische 
oefenopstellingen onderling en dat wat hij in het bedrijf van vakmensen 
heeft geleerd. “Pas als je het geleerd krijgt door vakmensen in de fabriek, 
dan pas snap je het”, merkt hij honend op. “Ook onze docenten leren 
nu in Tech2Create wat in de praktijk van de fabriek echt gaande is”. 
“Leren is veel leuker geworden”.  In de klas is het nu stil geworden. Ian’s 
medestudenten luisteren mee. En dan opeens ontstaat er een heuse 
discussie over de kwaliteit van apparatuur en procedures. Het niveau 
ontstijgt de reguliere lessituatie.
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Als oorzaken worden genoemd: het ontbreken van voldoende financiële 
middelen, krachtige spelers in de eigenorganisatie en compliance 
problemen bij borging. Ook vermoeden programmamanagers dat het 
inrichten van een uitgebreide managementorganisatie zeker niet altijd bij 
draagt aan het behalen van de doelstellingen. Het zijn eerder de sterke 
verbinders op de vloer die de resultaten behalen.

Relevantie voor Techniekcollege 

De PPS Tech2Create is gericht op verbetering van de aansluiting van 
onderwijs op de arbeidsmarkt door herstructurering en profilering van 
het opleidingsaanbod in de regio. Daarmee beoogt Techniekcollege direct 
impact op de regioagenda van Leven Lang Leren. Met Tech2Create kan 
Techniekcollege haar kwaliteit en interne doelmatigheid verbeteren. 
De overheidssubsidiering RIF fungeert daarbij als een katalysator voor 
de concretisering van haar innovaties. RIF zet kwaliteitsdruk op de 
planvorming van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, 
waarmee vrijblijvendheid vermindert en RIF levert de (extra) middelen die 
nodig zijn voor de ontwikkeling en brede uitrol van de opbrengsten.
Indien echter geen borging plaats vindt dan bestaat het risico:

→ Dat op termijn activiteiten (weer) sterk in het onderwijsdomein 
 worden getrokken en de feitelijke bijdragen en betrokkenheid van 
 partners afnemen. Dat studenten en docenten niet meer in de 
 praktijk in aanraking komen met machinerie die Techniekcollege 
 zichzelf niet kan veroorloven. Zo is het CHILL nog niet gelukt 
 om een structurele stroom van relevante praktijkopdrachten voor 
 het mbo te genereren. Als dit niet lukt, dan moet worden 
 teruggegrepen op simulatieopdrachten die de voordelen van 
 praktijkopdrachten missen, met name het directe contact met een 
 bedrijf.

Daarnaast werkt een PPS voor het bedrijfsleven als een kweekvijver. 
Bedrijfsleven kan studenten al tijdens de studie aan het bedrijf bindenVI. 
Voor de provinciale overheid zijn met name economische overwegingen 
om de regio Limburg sterker te maken redenen om te participeren in of het 
subsidiëren van school-bedrijfsleven-PPS. Zo is in elke PPS in Zuid-Limburg 
verbetering aansluiting op de arbeidsmarkt door social return opgenomen. 
Provincie Limburg wil hiermee graag haar sociale imago versterken.  De 
landelijke overheid beschrijft daarnaast in haar trendrapportage een 
verdergaande gedachte over het borgen van PPS: de impact van PPS zou 
de hefboom voor de overheidsagenda ‘Een Leven Lang Leren’ kunnen 
bevorderenVII. Met deze gedachte is het speelveld, de spelregels en de 
spelers voor ecosystemisch lerenVIII aangeraakt.

Bij het naderen van de eerste landelijke einddatum van de 
financieringsstroom RIF dreigen echter verduurzamingsproblemen te 
ontstaan. Het blijkt moeilijk opgedane kennis en verworvenheden uit de 
vaak zeer innovatieve publiek private samenwerkingen te implementeren in 
de cultuur van regulier mbo en bedrijfslevenIX. 

Uit gesprekken met Ministerie OCW, Platform Talent voor Techniek, 
Provincie Limburg, UWV,  de partners uit PML en TOZL en de 
programmamanagers van de PPS-en Tech2Create en CHILL blijkt 
borging van PPS inderdaad een terugkomend aspect van bezorgdheid. 
Projectopbrengsten zijn zeer wisselend te noemen en vooral borging van 
de opbrengsten in de eigen organisatie blijft achter , waarmee de PPS haar 
oorspronkelijke plandoelstellingen niet bereikt. 

VI  Oosterhoff, W., & Kortstee, H. (2014). Goed samenspel, duurzame verbinding tussen onderwijs 
 en ondernemers. Dronten: Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen.

VII Poot, H., Moerman, P., & Brascamp, E. (2017). Samenwerking in cijfers tussen beroepsonderwijs 
 en bedrijfsleven. den Haag: Katapult, PBT, Nobis. 

VIII Kusters, J. (2018). Ecosystemen Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven. Maastricht: ROC Leeuwenborgh. 

IX Casteren, W. v., Jager, J., & Nieuwenhuis, L. (2017). Tussenevaluatie Regionaal Investeringsfonds MBO.  
 Den Haag: Researchned ism Dialogic en de Han. 
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Onderzoeksrelevantie 
Ondanks het feit dat PPS en zelfregulatie een kernthema van de overheid 
is geworden, is er erg weinig onderzoek naar factoren van borging van 
PPS-en bekend. Er is wel op grote schaal onderzoek gedaan naar succes- 
en faalfactoren van specifieke PPS-en en van zelfregulering door PPS 
in het algemeen.  Naar borging van de opbrengsten van de PPS in de 
corebusiness van de penvoerder, is verdergaand onderzoek hard nodig. 
Kuiper, Toren, Ham en BoekhoudXI richten zich in hun regioanalyse vooral 
op de economische aspecten van de PPS-en in Limburg en raken daarbij 
het begrip verduurzaming als borgingsfase slechts kort aan. Om PPS echt 
succesvol te laten zijn is dus meer onderzoek nodig. Dit onderzoek tracht 
een bijdrage te leveren aan de gap tussen de huidige onderzoeken naar de 
functie, performance en succesfactoren van PPS en de performance van 
borging van PPS. 

Met dit onderzoek, waarin borging door de factor cultuur centraal staat, 
wordt onderzocht hoe, met behulp van de menselijke maat, samenwerking 
van PPS dusdanig georganiseerd kan worden, zodat meer waarde wordt 
gecreëerd buiten de projectgrenzen. Het beoogt tevens de factoren die 
van invloed zijn op verduurzaming van publiek private samenwerkingen 
in beeld te krijgen, waarmee advies gegeven kan worden aan mbo 
en bedrijfsleven over het borgen van resultaten uit publiek private 
samenwerkingen.

De onderzoeksdoelstelling luidt dan ook: De kritische cultuur 
succesfactoren, die borging van PPS beïnvloeden, ordenen en een 
werkwijze ontwikkelen, waarmee Techniekcollege beter kan anticiperen op 
haar performance bij het borgen van waarde uit PPS-en.

XI  Kuiper, C., Toren, J. v., Ham, S. v., & Boekhoud, T. (2018). Regioanalyse publiek private samenwerking in 
Limburg. Den Haag: Katapult.

→ Dat binnen het mbo de PPS de taak wordt van een beperkt aantal 
 docenten, terwijl veel docenten actuele praktijkkennis missen en 
 dat het van belang is om alle docenten te betrekken.
→ Dat er geen uitbreiding met nieuwe bedrijven (actieve netwerken) 
 plaatsvindt, waardoor verbetering van opleidingen niet breder 
 opgepakt gaat worden.
→ Dat de vraagarticulatie van bedrijven niet verder samen opgepakt 
 wordt en dus niet aan de marktvraag van de regio van technisch 
 opgeleiden voldaan kan worden. Dat daardoor de economische 
 vraag achter zal blijven en wellicht bedrijven zelf zullen kiezen voor 
 snelle oplossingen die niet altijd bijdragen aan de groei van de 
 regio.
→ Dat Techniekcollege, indien ze niet aan de RIF-doelstelling 
 (opgedane kennis en ontwikkeling delen, in de eigen organisatie en 
 daarbuiten) voldoet, een deel van de gelden terug moet betalenX.

Deze risico’s representeren de urgentie van onderzoek naar borging 
om een dreigende verspilling van kwaliteitsontwikkeling, innovatie- en 
groeisucces en verspilling van publieke middelen te voorkomen. 
Met het oog op nieuwe RIF aanvragen en borging van de huidige PPS-en is 
het daarom wenselijk onderzoek te doen naar de factoren die van invloed 
zijn op het behalen van succes bij borging. De vraag rijst dan ook welke 
lering getrokken kan worden uit de huidige PPS-en? Welke factoren zijn 
in de start, de uitvoering en borging te onderscheiden? Welke factoren 
zijn daarin universeel en/of stuurbaar, zodat Techniekcollege en haar 
stakeholders voor nu en in de toekomst die antwoorden al bij het ontwerp 
van scenario’s van PPS kunnen betrekken.

X  Ministerie van Onderwijs, C. e. (2015). Subsidieregeling praktijkleren RVO.nl. Opgehaald van 
Rijksdienst voor ondernemend Nederland: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-
praktijkleren?wssl=1
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(effectief) zouden kunnen oplossen.
PPS is bedoeld als een gestructureerd samenwerkingsverband tussen 
een of meer overheden en privaatrechtelijke rechtspersonen dat zich richt 
op het ontwikkelen en uitvoeren van een gezamenlijke strategie voor het 
beter realiseren van beleid. PPS kent talloze definities, welke zich allen 
kenmerken door:
→ het koppelen van publieke en private partijen om zo 
 gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen,
→ het creëren van meerwaarde bij de behartiging van publieke 
 belangen,
→ het gezamenlijk innoveren en diensten ontwikkelen,
→ het delen van risico, kosten en opbrengsten.  

PPS-en tussen mbo-onderwijsinstellingen en bedrijfsleven vervullen vaak 
de openbare opdracht als een scharnierfunctie tussen leren en werken 
en tussen voortgezet onderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Ze zijn 
veelal gericht op een regionale aanpak van kwalitatieve en kwantitatieve 
personele tekorten en op stimulering van nascholing van werkenden. 
Dit resulteert in een betere aansluiting van het beroepsonderwijs op de 
arbeidsmarkt, waarmee een gezamenlijke meerwaarde wordt gecreëerd. 
Er is in dit onderzoek daarom gekozen voor de definitie van Sanders.

Vanwege de dichtheid van de hoeveelheid verwijzingen is in dit artikel 
ervoor gekozen de verwijzingen vanaf dit punt niet meer op te nemen. 
Indien de lezer meer over de inhoud wil weten en/of de bronnen wil 
raadplegen, wordt hij verwezen naar de masterthesis” Denken over het 
borgen van Publiek Private SamenwerkingXII.

Definities en Typologieën Publiek private samenwerking

Om grip te krijgen op het fenomeen PPS is het belangrijk allereerst vast te 
stellen wat PPS is, welke definitie Techniekcollege wil hanteren en welke 
vormen of variaties herkenbaar zijn.

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft een identiteitsomslag 
in de overheid plaats gevonden. De Nederlandse overheid is, van 
verzorgingsstaat met primaire verantwoordelijkheden voor het publieke 
belang, een overheid geworden, die zich meer en meer transformeert 
naar een sociaal systeem, waarin markt en marktwerking in de vorm van 
concurrentie de dynamiek van de samenleving bepaalt. 

Het scheiden van beleid en uitvoering op de kerntaken, heeft geleid tot 
het overbrengen van tal van overheidsdiensten naar de private sector. 
Hiermee is een samenwerkingsvorm ontstaan, die Publiek-Private 
Partnerships (PPP) of Publiek-Private Samenwerkingen (PPS) worden 
genoemd. Partners van zulke samenwerkingen brengen krachten bij elkaar 
om een probleem op te lossen dat de afzonderlijke organisaties alleen niet 

XII  Felix, M. (2019). Denken over het borgen van Publiek Private samenwerking. Sittard: Zuyd Hogeschool.
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PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING IN HET MBO

Het mbo streeft met haar PPS-en met het bedrijfsleven een brede 
verbeteringsslag na, waarbij professionalisering van docenten, 
herontwerp van de opleidingen in co- creatie met bedrijven, werving 
van extra studenten, doorlopende leerlijnen vmbo-mbo-hbo, inrichting 
van praktijklokalen, praktijkopdrachten en de ontwikkeling van 
nascholingsaanbod activiteiten zijn, die een betere aansluiting van het 
beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt concreet ondersteunen. Daarmee 
komen doel en (maatschappelijke) uitkomst van de samenwerking overeen 
met de categorie Netwerk-PPS. 

Onderwijs maakt in haar categorie netwerk-PPS onderscheid tussen 
profilering binnen een specifieke (maatschappelijke of economische) 
sector, geleid door hbo onderwijs en bedrijfsleven (het Centre of 
Expertise, CE) en geleid door v0or mbo en bedrijfsleven (het Centrum voor 
Innovatief vakmanschap, CIV).  Het karakter van een dergelijke PPS wordt 
bepaald door zijn focus en zijn positionering op de markt. Daarbij gaat het 
bij de focus om de aard van de PPS-activiteiten en bij de positionering om 
de vraag of de PPS zich als onderdeel van de school of als een zelfstandige 
entiteit tussen de onderwijsinstelling(-en) en de bedrijven in positioneert. 

Aan het ene uiterste van de focus bevinden zich PPS-en die zich 
bezighouden met kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van het 
initiële onderwijs, waarmee de aansluiting op de arbeidsmarkt verbetert. 
Aan het andere uiterste zijn inspanningen erop gericht om innovatieve 
diensten aan bedrijven en medewerkers te verlenen en daarmee het 
innovatievermogen van de bedrijven versterken. Aan het ene uiterste 
van de positioneringsschaal is de PPS integraal onderdeel van een 
onderwijsinstelling. Aan het andere uiterste is de PPS een losstaande 
organisatie die wel samenwerkt met mbo, maar er geen onderdeel van is.

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

“Een gestructureerd samenwerkingsverband tussen een of meer 
overheden en een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen dat zich richt 
op het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van een gezamenlijke strategie 
voor het beter realiseren van een beleid.”

Sanders (2014) onderscheid een drietal soorten PPS: Markt-PPS, 
Netwerk-PPS en Gezags-PPS. Daarbij sluit de Markt-PPS aan bij de 
concessie- of contractvorm en de Gezags-PPS bij de alliantie- of netwerk-
PPS. De Netwerk-PPS zoekt een middenweg tussen de twee vormen.

Tabel 1. PPS-typen. Overgenomen uit Publiek Private Samenwerking (p.45) 

door Sanders, M. Enschede 2014, Universiteit Twente

KENMERKEN MARKT-PPS NETWERK-PPS GEZAGS-PPS

Doel van de 
samenwerking

Efficiënte 
transacties

Uitlokken van 
nuttige participatie

Bindende 
besluitvorming

Interne verhouding 
tussen actoren

Calculerend in 
het kader van 
opdrachtgever-
opdrachtnemer-
verhouding

Strategische 
afstemming door 
participatie

Unitair door 
gedeelde 
verantwoordelijk- 
heden en 
bevoegdheden

Uitkomst 
samenwerking

Set van contractueel 
bepaalde 
uitvoeringsrelaties

Convergentie van 
organisatiegedrag

Reeks van besluiten 
met openbaar gezag

Beoogd 
maatschappelijk 
effect van uitkomst

Sturing van gedrag 
op basis van een 
contract

Mogelijkheid 
op strategische 
afstemming

Sturing van gedrag 
op basis van een 
bevel
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De incubator creëert vanuit een zelfstandige, intermediaire positie op het 
snijvlak van onderwijs en bedrijfsleven nieuwe producten en diensten, 
die toegevoegde waarde leveren voor opdrachtgevers. De transformator 
vernieuwt het initiële onderwijs voor een betere aansluiting op de 
arbeidsmarkt. De facilitator biedt vanuit een zelfstandige, intermediaire 
positie op het snijvlak van onderwijs en bedrijfsleven middelen aan 
voor vernieuwing van het initiële onderwijs, met het oog op een betere 
aansluiting op de arbeidsmarkt.

BORGING VAN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING

Afhankelijk van het type PPS bestaan veel verschillende definities van 
borging. Het doorvoeren en bereiken van veranderingen is daarbij echter 
steeds een overkoepelende term.

Statische borging verwijst naar vasthouden wat je hebt bereikt, naar het 
verduurzamen van verandering. Pas wanneer handelingen onderdeel 
zijn geworden van het normale handelingspatroon door het in materialen 
omzetten en het in structuren en werkwijzen vastleggen, kan gesproken 
worden over statische borging. Bij dynamische borging wordt het bereiken 
van de verandering niet als eindpunt beschouwd, maar als het begin van 
weer nieuwe veranderingen, soms kleine verbeteringen of aanpassingen 
opleverend. 

Bij dynamische borging is voorafgaande aan de samenwerking niet 
rotsvast vastgelegd wanneer de samenwerking succesvol is. Dynamische 
borging lijkt daarmee meer oog te hebben voor flexibiliteit en 
wendbaarheid en lijkt meer afhankelijk te zijn van de zogenoemde zachte 
vaardigheden om te veranderen. Dynamische borging in mbo is zoveel 
als het belang van leren en het vasthouden van leerervaringen en kennis, 
onder andere door het institutionaliseren van leervermogen.

Figuur 1. Typologie van soorten PPS. Overgenomen uit Investeren in mensen (p.38) door 
Katapult, Den Haag 2017
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De twee dimensies, focus en positionering, maken het mogelijk in een 
kwadrantenschema vier archetypen te onderscheiden, aan de hand 
waarvan de PPS kan bepalen welke innovatierol het beste past bij de 
PPS-ambities.De co-creator bouwt vanuit de onderwijsorganisatie aan 
een nieuwe of uitgebreidere samenwerking met het bedrijfsleven voor de 
gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe producten en diensten voor het 
werkveld. 

←                                                                                  →

←
                                                                     →
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Dit gegeven wordt versterkt door het feit dat een PPS veelal als hefboom 
voor grote ontwikkelingen buiten de corebusiness van betrokken 
organisaties met een eigen projectorganisatie wordt georganiseerd. De 
redenen daartoe zijn gelegen in het ongehinderd, door dagelijkse stress, 
kunnen (door)ontwikkelen en opereren en meer vaart kunnen maken met 
de innovatie. 

Met het op deze wijze positioneren van de PPS ontstaan, buiten 
de staande organisatie, PPS subculturen met een eigen mentale 
programmering. Deze subculturen krijgen vorm door vier samenhangende 
factoren: de personele samenstelling van de PPS en de specifieke 
culturele bagage die deze personen in de PPS meebrengen, de 
interactieprocessen die zich binnen de PPS afspelen, de specifieke 
doelstelling/branche van de PPS en haar organisatiestructuur en de plaats 
van de PPS in de bredere maatschappelijke context. De medewerkers 
betrokken bij de PPS zijn daarmee dragers van de eigen organisatiecultuur 
en spelen tevens een sleutelrol in de vorming van de nieuwe PPS 
organisatiecultuur buiten de eigen organisatie als ook in het proces van 
verandering bij borging van de PPS in de eigen, staande organisatie. 

De verbinding van de staande organisatiecultuur met de PPS cultuur 
wordt daarmee afhankelijk van het leiderschap van de cultuurdragers. 
Medewerkers, die louter werkzaam zijn in de PPS voelen zich (na afloop 
van een project) veelal niet meer verbonden met de eigen organisatie. 
Deze constatering wijst erop dat het tegenovergestelde ook waar is: 
medewerkers van de eigen organisatie zijn onvoldoende verbonden met 
de uitverkoren collega’s, die (na afloop van een project) weer tot de kern 
behoren.

De invloed van cultuur op borging van PPS

De theorieën over cultuur (artikel 2 Voordenken en Indenken) beschrijven 
dat een cultuur, dus ook een PPS-cultuur, ontstaat door het bij elkaar 
brengen van een groep mensen voor een (on)bepaalde tijd. Al in de 
eerste dagen vormen zich collectieve gedragingen en overtuigingen en 
een rangorde tussen de groepsleden. Dat betekent dat er in de PPS 
onderling verwantschap ontstaat en dat de veelheid van mogelijke 
individuele uitingen wordt beperkt tot meer collectieve PPS gedragingen. 
Daarbij is de dominantie van bepaalde denkbeelden, (kern)waarden 
en oplossingen in combinatie met personen die dit naar voren brengen 
essentieel voor het laten ontstaan van PPS collectiviteit. Bepaalde 
zienswijzen en overtuigingen krijgen de status van waarheid en bepaalde 
gedragsoplossingen worden in dit kader gezien als meer of minder 
succesvol. Er ontstaat een culturele fit op basis van aanwezigheid van 
vertrouwen en betrouwbaarheid, overeenkomstige waarden en normen 
en bereidheid tot het delen van kennis. De PPS cultuur ontstaat daarmee 
al vanaf de startfase en onderscheidt zich, gaandeweg de PPS fasen, 
van de heersende culturen in de corebusiness, waardoor borging in de 
verduurzamings-fase niet vanzelfsprekend is. 

Met de benoeming van medewerkers in een rol binnen een PPS ontstaat 
dus een tweedeling tussen cultuurdragers, die alleen binnen de eigen 
organisatie actief blijven en zij die hun talenten inzetten voor een 
nieuw collectief, de PPS. Medewerkers, die deel uitmaken van de PPS 
beschikken vaker over meerdere niveaus van sociale programmering en 
zullen meer geneigd zijn te willen veranderen, terwijl medewerkers die in 
de eigen organisatie blijven werken hun eigen cultuur meer of langer trouw 
zullen blijven. Dit kan leiden tot frictie tussen de medewerkers in de PPS 
en de medewerkers die bij de eigen organisatie blijven werken.
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Cultuurmodellen 
en PPS 
Cultuur is geen statisch gegeven, maar ontwikkelt zich, afhankelijk van de 
personen die de cultuur samen maken en afhankelijk van de leiders van de 
groep en de leiders boven de groep. Daarbij kunnen waarden en normen 
de keuzemogelijkheden beperken om nieuw gedrag te vertonen, hetgeen 
het verandervermogen van organisatieleden bij borging van PPS in de 
organisatie beïnvloedt. 

In een familiecultuur kan een sterke hiërarchische aanpak op korte 
termijn de borging van PPS prioriteren. Maar zowel de familiecultuur 
als de hiërarchische cultuur zijn intern gerichte cultuurtypen en 
hebben onvoldoende aansluiting met de buitenwereld, waarmee het 
inzetten van hiërarchie bij borging van PPS op de lange termijn geen 
resultaten zal opleveren. Een adhocratiecultuur en marktcultuur of een 
taak- en machtscultuur zullen eerder bereid zijn, vanuit hun externe 
waardesysteem en hoge samenwerkingsgraad, aan te sluiten op 
omgevingsbehoeften van de PPS. 

In tabel 2 zijn de PPS soorten van Sanders: Markt-, Netwerk- en Gezags-
PPS en hun kenmerken afgezet tegen de kenmerken van de cultuurtypen 
van Cameron en Quinn, Harrison en Handy, waarmee ze de meeste 
overeenkomsten vertonen.

KENMERKEN VORMEN VAN PPS

SANDERS (2014) MARKT-PPS NETWERK-PPS GEZAGS-PPS

Doel van de 

samenwerking

Efficiënte transacties Uitlokken van nuttige 

participatie

Bindende 

besluitvorming

Interne verhouding 

tussen actoren

Calculerend in 

het kader van 

opdrachtgever-

opdrachtnemer-

verhouding

Strategische 

afstemming door 

participatie

Unitair door gedeelde 

verantwoordelijk- 

heden en 

bevoegdheden

Uitkomst 

samenwerking

Set van contractueel 

bepaalde 

uitvoeringsrelaties

Convergentie van 

organisatiegedrag

Reeks van besluiten 

met openbaar gezag

Beoogd 

maatschappelijk effect 

van uitkomst

Sturing van gedrag op 

basis van een contract

Mogelijkheid 

op strategische 

afstemming

Sturing van gedrag op 

basis van een bevel

CAMERON & QUINN 
(2006)

Marktcultuur Adhocratiecultuur 1. Hiërarchische- en 2. 

Familiecultuur

Externe positionering, 

lage differentiatie

Externe positionering, 

hoge differentiatie

1. Hoge- en 2. 

lage interne 

beheersbaarheid en 

integratie

Hoge stabiliteit en 

beheersbaarheid

Lage stabiliteit en 

beheersbaarheid

1 en 2. Hoge stabiliteit 

en beheersbaarheid

Lage flexibiliteit en 

vrijheid van handelen

Hoge flexibiliteit en 

vrijheid van handelen

1. Lage- en 2. hoge 

flexibiliteit en vrijheid 

van handelen

HARRISON (1972) 
EN HANDY (1985)

Rol- en 

persoonscultuur

Taakcultuur Machtscultuur

Weinig samenwerking Veel samenwerking Veel samenwerking

Weinig delegatie Hoge delegatie Weinig delegatie

Macht afhankelijk 

van de rol en macht 

afhankelijk van 

personen

Macht afhankelijk van 

gezamenlijk project

Macht afhankelijk van 

interne familiestatus

Tabel 2. PPS soorten in relatie tot cultuurtypologie.
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FAMILIECULTUUR ADHOCRATIECULTUUR

Innovatieve 
dienstverlening 
(om-, her- en 
bijscholing)

co creator

samenwerking alle 
deelnemers heeft invloed 
op het resultaat van het 
proces van verandering

incubator

broedkast: omgeving of 
netwerk dat focust op 
de eerste groeifase van 
(nieuwe) start-ups

focus

transformator

onderwijs- omvormen, 
omzetten of opnieuw 
vormgeven

facilitator

voorwaarden scheppen en 
onderhouden, waardoor 
veranderingsprocessen op 
gang komen

initieel

HIËRARCHIECULTUUR MARKTCULTUUR

geïntegreerd               positionering               autonoom

Figuur 2. Innovatievariatie Netwerk-PPS soorten in relatie tot cultuurtypologie van 
Cameron & Quinn. Aangepast overgenomen uit Fasemodel PPS in het beroepsonderwijs 
(p.7) door Katapult, Den Haag 2015

Uit Tabel 2 komt naar voren dat de adhocratiecultuur of de taakcultuur 
het meest succesvol zullen zijn voor een Netwerk-PPS. De externe 
positionering, hoge flexibiliteit en vrijheid van handelen, zorgen dat een 
PPS zich kan ontwikkelen en medewerkers hier ook klaar voor zijn. Omdat 
het voor de borgingsfase van PPS nodig is om innovatie te transformeren 
naar de eigen organisatie, past in deze fase de hiërarchische- of 
familiecultuur het best. De borgingsfase van PPS gaat er in deze 
gedachtegang van uit dat intern gerichte culturen (hiërarchische- of 
familiecultuur) openstaan voor veranderingen uit PPS, het belang ervan 
onderkennen en betrokkenheid bij borging tonen. Intern gerichte publieke 
organisaties, die ervaring hebben opgebouwd met PPS, ontwikkelen 
steeds meer een ecosystemische benadering voor verduurzaming van 
hun innovaties, waarin ze de onderlinge afhankelijkheid van publiek en 
privaat onderkennen. Met het groeien van ervaring met PPS verandert 
daarmee de interne voorkeur van hiërarchische- en familiecultuur naar een 
adhocratiecultuur.  

Boekhoud et.al. maken gewag van interne- of externe focus en 
positionering in de markt, waarmee ze de innovatierollen van een 
Netwerk-PPS: co-creatie, incubator, transformator en facilitator in 
beeld brengen. Wanneer deze innovatierollen met de OCAI-kwadranten 
verbonden worden ontstaat een helder beeld van welke rol bij de 
verschillende fasen van de PPS in de staande cultuur geaccepteerd is. Een 
PPS met een startambitie voor een broedkastomgeving zal er rekening 
moeten houden dat borging mede afhankelijk is van de cultuur van de 
staande organisatie en haar natuurlijke weerstand. In een hiërarchische 
cultuur is niet de innovatierol van incubator, maar van transformator het 
meest geaccepteerd, in de familiecultuur de co-creator, in de marktcultuur 
de facilitator enin de adhocratiecultuur de incubator. 

Een nieuw kwadrantenmodel voor PPS-innovatie gaat er dan als 
in figuur 2 uitzien:
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Cultuurinterventies om borging te stimuleren 

Wanneer de culturen en de geaccepteerde innovatierollen niet overeen 
komen is het nodig om de gewenste bereidheid voor de verandering, 
die borging met zich mee brengt, te ontwikkelen. Daarbij dient de PPS 
en de eigen organisatie rekening te houden met het in het theoretisch 
kader (artikel 2) geconstateerd feit dat inzicht nodig is in de huidige en 
wenselijke cultuur en in de bereidheid tot borging om in alle PPS fasen 
cultuur als succesfactor voor borging in te zetten. Met het inzetten van, op 
borging gerichte, interventies wordt cultuur dan niet meer als vehikel voor 
borging opgevat, maar als het object ten gunste van borging. 

Welke cultuurinterventies een organisatie daartoe bedenkt en 
gebruikt is afhankelijk van de PPS. Met het volledig uitbesteden van 
cultuurinterventies naar een externe partij, zal in ieder geval geen 
verduurzaming op lange termijn worden bereikt, omdat daarbij identiteit 
wordt ontleend aan tijdelijk leiderschap. Tijdelijk leiderschap draagt het 
risico met zich mee dat mensen na gedane zaken weer terugvallen in oude 
denk- en handelingspatronen. PPS-professionals of professionals uit de 
eigen organisatie vertegenwoordigen daarentegen meer geaccepteerde 
collectieve identiteit, waardoor de cultuurinterventie zich als vanzelf meer 
op collectieve visie, waarden, ervaring en doelen baseert.  

Braun en Kramer ontdekten dat de borgingsproblematiek van PPS terug 
te vertalen is naar (sub)organisaties, die uit elkaar zijn gegroeid. Het is dus 
zaak de PPS-cultuur en organisatiecultuur ten tijde van de borgingsfase 
weer bij elkaar te krijgen door het organiseren van rituelen in collectieve 
bezieling als bindmiddel. Terug naar de bedoeling zou Wouter Hart 
zeggen. Ofwel regelrecht naar beïnvloeding van waarden en normen dwars 
door de lagen van symbolen, helden en rituelen heen. 

Kennis van de eigen cultuur vergemakkelijkt het veranderproces om 
borging te realiseren. Uit het cultuuronderzoek (artikel 2 Voordenken en 
Indenken) is duidelijk geworden dat de teams van Techniekcollege zich in 
verschillende dynamieken bewegen, ze zijn niet op een lijn met elkaar, er 
ontbreekt een gezamenlijke cultuur. Techniekcollege is zowel bekend met 
de kenmerken van de hiërarchische- als de familiecultuur. 

Individuele ingrediënten om te willen borgen zijn voldoende aanwezig, 
maar om te kunnen veranderen zijn ook collectieve aspiraties nodig. 
Deze ingrediënten om te kunnen en te mogen veranderen verdienen nog 
aandacht. Mogen betekent hier dat de heersende cultuur verandering 
toelaat.  In de geïnstitutionaliseerde omgevingen van de hiërarchische- en 
familiecultuur is delegeren klaarblijkelijk niet vanzelfsprekend genoeg, 
met het gevolg dat er te weinig vrijheid wordt gevoeld om te veranderen 
en die te borgen. Hiermee is een verklaring gegeven hoe het komt dat 
verandering lastig is, maar dat geeft nog geen antwoord op hoe je dan de 
organisatie kunt bewegen om wel te veranderen. 

Daarbij dient de PPS en de eigen organisatie zich te realiseren dat hoe 
groter de afstand van de eigen cultuur tot de gewenste innovatiecultuur, 
hoe groter de weerstand zal zijn om de innovatie te borgen en hoe 
belangrijker cultuurinterventies om cultuurverandering teweeg te brengen 
essentieel en noodzakelijk zijn.
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CHILL, Chemelot Innovation 
and Learning Labs
Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) is in 2011 gestart als 
PPS tussen DSM, Sabic, Zuyd Hogeschool, Arcus College, Leeuwenborgh 
Opleidingen en Maastricht University (CHILL Businessplan Centrum 
voor innovatief vakmanschap Chemelot, 2010). CHILL kent, als CIV 
en CoE, de organisatie en governance-structuur van een coöperatieve 
vereniging met een eigen bestuur. Zowel mbo Arcus als Leeuwenborgh 
zijn leden van de coöperatieve vereniging en kunnen alleen invloed 
uitoefenen op het operationele beleid van de coöperatie via de Algemene 
ledenvergadering. Door de jaren heen hebben zich meerdere bedrijven en 
de overheid aangesloten bij CHILL. Per 2018 heeft CHILL twee complete 
projectperioden inhoudelijk en financieel afgesloten, waarmee CHILL zich 
in PPS-fase 4 (uitbreidingsfase van verduurzaming) bevindt. 

CHILL is een Leerwerkomgeving Chemie voor studenten, docenten en 
experts uit het bedrijfsleven waarin samenwerking tussen onderwijs 
mbo/ hbo en bedrijfsleven tot stand komt. Met deze leerwerkomgeving 
ambieert CHILL om regionaal innovaties in de chemie te versnellen, 
de chemie opleidingen op mbo- en hbo-niveau te versterken en 
het aantal afgestudeerde jongeren dat in de chemie gaat werken te 
verhogen (Casteren, Jager & Nieuwenhuis, 2017). Ze wil dit bereiken 
door een gelijkwaardige, horizontale relatie en samenvloeiing van 
belangen te realiseren (CHILL Businessplan Centrum voor innovatief 
vakmanschap Chemelot, 2010). Naast docenten en business developers 
uit het onderwijs nemen een aantal topvakmensen/ kenniswerkers 
uit het grootbedrijf en MKB deel. Zij begeleiden studenten bij 
onderzoeksopdrachten of practica. Ze leveren een bijdrage aan de 
ontwikkeling van onderwijs, zodat deze in co-creatie tot stand komt. 

Ook Boekhoud et.al. onderkennen wederzijdse participatie als 
randvoorwaarde voor een cultuurinterventie om samen te kunnen 
leren, werken en innoveren. Het doel daarbij is het doorontwikkelen 
van statische borging  naar dynamische borging met het doel een 
adhocratische, wendbare, cultuur te bereiken, waarin continu leren voorop 
staat. In zo’n ecosystemische benadering wordt het verschil gemaakt door 
in co-creatie aan oplossingen van dynamische, complexe vraagstukken 
te werken op basis van de behoeften van de medewerkers en de 
stakeholders. Dit vergt een totaal ander kijk- en handelingsperspectief dat, 
binnen het verandermanagement, design thinking genoemd wordt (zie 
artikel 1, Omdenken en Dwarsdenken). 

Om de PPS cultuur van CHILL en Tech2Create in kaart te brengen is het 
allereerst belangrijk om te weten hoe de PPS-en zijn opgezet. Hiertoe 
zijn de beschikbare literatuur van de casussen Tech2Create en CHILL 
geanalyseerd op de thema’s: wanneer ontstaan, wat was het hoofddoel, 
welke partners doen mee, welke soort PPS betreft het, wat waren de 
doelstellingen, hoe is de organisatie ingericht en welke resultaten zijn 
geboekt? 

Vooruit is niet altijd rechtdoor
MARTIN BRIL
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Op termijn is het de bedoeling dat het Centrum voor Innovatief 
Vakmanschap (CIV) vanuit het mbo en het Centre of Expertise (CoE) vanuit 
het hbo, als convergente uitkomst van de samenwerking, samensmelten 
tot een CIVEC. Daarmee valt CHILL onder de categorie alliantie- of 
netwerk PPS. In een netwerk-PPS is het uitlokken van nuttige innovatie en 
participatie het doel van de samenwerking. De samenwerking, focus en 
afstemming, die daarbij horen zijn gericht op een adhocratische cultuur, 
een ecosysteem of op zijn minst op een vergaande vorm van co-creatie, 
waarbij de rol van de incubator innovatie ondersteund buiten het initiële 
onderwijs. 

CHILL heeft aangetoond dergelijke toegevoegde waarde te hebben 
ontwikkeld op het gebied van leren, werken, innoveren en onderzoeken. 
Er is een bijdetijdse leer- en innovatie-omgeving neergezet waar leren, 
werken en innoveren in één concept worden gecombineerd. Zuyd 
Hogeschool (hbo) heeft de werkwijze van CHILL volledig omarmt en 
heeft de uitvoering van haar onderwijs voor 100% naar CHILL verplaatst. 
Uit het auditrapport blijkt dat er nog winst te behalen valt in het kader 
van betrokkenheid van het mbo bij CHILL. Mbo levert 20% van het 
potentieel aantal mbo studenten. Mbo geeft aan dat de oorzaak voor deze 
beperkte ontwikkelingen voor het mbo enerzijds bij de relatief stugge 
kwalificatiedossiers ligt, waaraan mbo-opleidingen moeten voldoen. 
Anderzijds treden er, door haar huidige uitvoeringslocatie naar CHILL te 
verplaatsen, problemen op met leegstand bij de eigen mbo-faciliteiten wat 
het overnemen van praktijkonderwijs bij CHILL in de weg staat. 

Anno 2018 is de afstand tussen de betrokkenheid van mbo en 
hbo bij CHILL groter geworden. Er is door het ontbreken van een 
verantwoordelijke mbo-onderwijsmanager geen structurele aandacht 
geschonken aan samenwerking, communicatie, verbinding en 
commitment, waardoor draagvlak en participatie ten gunste van borging 
in de corebusinesss van Techniekcollege achter is gebleven. CHILL  is 
daardoor min of meer verworden tot mbo subcultuur, als een aparte 
divisie voor de happy few, met een eigen identiteit en eigen mentale 
programmering, die niet meer als vanzelf aansluit op het patroon 
van gedeelde basisaannames van de afzonderlijke teams uit het 
Techniekcollege. De weg naar co-creatie en een adhocratische cultuur en 
dus ook het voortbestaan van mbo in CHILL  lijkt daarmee afgesneden. 

CHILL heeft daarentegen voor hbo een unieke positie verworven 
waarin opdrachten van bedrijven worden gekoppeld aan een team van 
studenten en een ervaren onderzoeker uit de onderwijsinstelling, de 
zogenaamde Communities for Development (CfD) en Communities of 
Practice (CoP). Met behulp van BOOST-trainingen wordt betrokken 
personeel uit het bedrijfsleven, studenten en docenten aangemoedigd 
om al lerend te participeren in CfD en CoP. Anno 2018 zijn geen mbo-
business developers meer actief. Met het wegvallen en niet vervangen 
van deze business developers komt de rol als ‘linking pin’ naar de 
moederorganisaties onder druk te staan. 
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Net als CHILL valt ook Tech2Create in de planfase onder de categorie 
alliantie- of netwerk PPS, maar Tech2Create heeft haar praktische 
uitwerking een sterkere focus dan CHILL toegekend. De gehele afdeling 
bedrijfsopleidingen van het Techniekcollege is in Tech2Create actief in het 
ontwikkelen en uitrollen van op de markt gerichte producten. Tech2Create 
heeft weliswaar adhocratische cultuurambities voor de regio in haar 
plan geformuleerd, maar functioneert inhoudelijk en uitvoerend in een 
marktcultuur. 

Tech2Create kent een eigen projectorganisatie met een duidelijke 
hiërarchie. Ondergeschikt aan een stuurgroep, is een kerngroep ingericht 
onder leiding van een programmamanager. In deze kerngroep nemen 
Arcus medewerkers en enkele externen deel. De uitvoering van het project 
is belegd bij ontwikkelteams bestaande uit 35 Arcus- en Leeuwenborgh 
medewerkers, 2 medewerkers van VDL en 3 externe kenniswerkers.

Bij het afronden van het project Tech2Create per mei 2019 bevindt 
de PPS zich in de validatiefase 3. In deze fase denkt men na over 
verduurzaming potentiele samenwerkingsverbanden met andere 
initiatieven/sectoren in de regio. 

Er is een volledig onderwijspakket voor VDL opgeleverd. Van de startende 
partners zijn in 2018 VDL en beide gemeenten overgebleven, de overige 
partners zijn in of na het eerste projectjaar afgehaakt. De gewenste 
aantallen zij-instroom bleken weerbarstiger dan aanvankelijk gedacht. 
Binnen het project Tech2Create hebben 150 werkenden en zij-instromers 
onderwijsactiviteiten gevolgd, waaraan 72 diploma’s zijn uitgereikt. VDL 
verduurzaamt het concept van Tech2Create in een voor haar exclusief 
opgericht VDL Manufacturing College. Buiten VDL is geen verbinding tot 
stand gekomen.

Tech2Create

De PPS Tech2Create is in mei 2015 

gestart in samenwerking met VDL 

als voorloper voor een ‘proof of 

concept’. Andere partners komen 

uit de maakindustrie, uitzendbranche 

en overheid in Limburg. Het project is 

gebaseerd op cofinanciering. 

De penvoerder van Tech2Create is 

het mbo Arcus College. 

Het doel van Tech2Create is het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige, 
innovatieve en toekomstbestendige techniekopleidingen voor zittend 
personeel en zij-instromers, die optimaal zijn afgestemd op het regionale 
bedrijfsleven en een hoog diplomarendement opleveren. Tech2Create 
realiseert daarmee marktgericht technisch onderwijs aan 400 tot 
450 zittende personeelsleden en zij-instromers met aantrekkelijke 
lesmethoden en ‘state-of-the-art’ kennis en faciliteiten in een hechte 
samenwerking tussen bedrijfsleven en mbo. Met Tech2Create probeert 
Arcus College te werken aan de regionale krimp en afnemende 
belangstelling voor techniek door meer jongeren enthousiast te maken 
voor het techniekonderwijs. Tech2Create streeft daarbij niet naar het 
verduurzamen van de PPS zelf, maar wil na de projectperiode haar PPS 
producten bij andere bedrijven verduurzamen. 
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Het plan geeft aan dat hieraan vanaf 2016 stelselmatig gewerkt gaat 
worden, maar er zijn daartoe geen activiteiten benoemd. Wel zijn 
ambities en doelstellingen geformuleerd en hiërarchische rollen en 
verantwoordelijkheden beschreven, die nodig zijn om de inhoudelijke- 
en operationele doelstellingen van Tech2Create te realiseren. In dit 
kader identificeert het projectplan het borgen van de verbinding tussen 
partners door een programmamanager, het borgen van logistieke 
processen door een opleidingsmanager en de borging van implementatie 
opbrengsten en integratie in eigen organisatie door een hoofdregisseur 
onderwijsontwikkeling.

In het plan van CHILL ontbreekt een tijdstabel van borging en er zijn geen 
borgingsactiviteiten of -suggesties beschreven. Tech2Create formuleert in 
haar plan geen externe strategische ambities maar vooral operationele- en 
inhoudelijke ambities. Ze richt zich daarmee vooral op statische borging. 

De programmamanager is in 2018 grotendeels naar een ander project 
overgeplaatst en zijn regierol is toebedeeld aan de hoofdregisseur 
onderwijsontwikkeling Tech2Create. De veronderstelde borgingsfase, 
waaraan in het projectplan specifieke taken van de  programmamanager 
zijn gekoppeld, heeft daarmee een andere sturing verkregen. Enerzijds 
heeft dit het gevolg gehad dat de lopende verbindingen tussen partners 
en onderwijs tijdelijk onder druk kwamen te staan, anderzijds moest 
de hoofdregisseur onderwijsontwikkeling nu de aandacht op zowel 
implementatie opbrengsten als op integratie in eigen organisatie vestigen. 
Voor het borgen van logistieke processen en het statische product door 
opleidingsmanager is wel voldoende sturing geweest. Personele stabiliteit 
blijkt in dezen een succesfactor.

BORGING VAN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING

Het Plan en de werkelijkheid van CHILL

De PPS CHILL weidt in haar projectplan een paragraaf aan strategische 
ontwikkeling en financiële verduurzaming van het centrum, waarin ze 
beschrijft dat ze met behulp van overheidsinvestering na de eerste vijf 
jaar van CHILL in staat is om elk volgend jaar met een positief financieel 
resultaat te eindigen. CHILL groeit in de beschreven projectperiode uit 
naar een (inter)nationaal erkend en gerespecteerd instituut met een 
stabiele omzet en een stabiel kostenniveau, waarbij langjarig zonder 
aanvullende subsidies een gezonde exploitatie gerealiseerd kan worden. 
CHILL wil deze dynamische borging bereiken door in elke projectfase een 
evaluatie naar commerciële levering uit te voeren, die resulteert in een 
gestage uitbouw van de (commerciële) activiteiten en leveringen in de 
borgingsfase. De opgedane ervaring, vakinhoudelijke alsook de generieke 
kennis aangaande het ‘Business Based Innovation’ concept heeft CHILL 
aan het einde van de projectperiode landelijk verspreid, waarmee CHILL 
een leerfunctie vervult. 

Er wordt in het projectplan niet gesproken over statische borging, over 
het wanneer en het hoe van borging en er is geen tekst opgenomen voor 
borging van waarde in de corebusiness van Arcus en Leeuwenborgh. 
Het plan en de werkelijkheid van Tech2Create

Tech2Create weidt in haar projectplan een alinea aan strategische 
borging in de eigen organisatie: “Deze PPS zal, inclusief de 
ingerichte samenwerkingsstructuur met partners (bedrijfsleven, 
onderwijsinstellingen en overheid) vóór het einde van de looptijd 
opgaan in de organisatie van Techniek Onderwijs Zuid-Limburg”. 
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Deelconclusies Plan 

en Werkelijkheid 

van borging 

Tech2Create en CHILL 

ER IS GEEN MATCH TUSSEN DE PPS AMBITIE 
EN DE TECHNIEKCOLLEGE AMBITIE.

Zowel CHILL als Tech2Create hebben geen smart geformuleerd 
borgingsplan opgenomen in hun projectplannen. Beide PPS-en zijn niet of 
niet volledig geslaagd in hun oorspronkelijke borgingsplannen, maar wel 
in een deel van de ambities. Borging impliceert dat voorafgaande aan de 
PPS duidelijk producten en procedures (schriftelijk) afgesproken zijn om 
te waarborgen dat na de implementatiefase ook zo gewerkt gaat worden. 
De oorspronkelijke borgingsambities hebben uitstel opgelopen of zijn 
helemaal niet of niet compleet tot stand gekomen. CHILL heeft daarbij 
enkele statische- en dynamische borgingsresultaten kunnen boeken, 
Tech2Create heeft veel statische borging behaald, maar is met haar 
dynamische borging achter gebleven. 

CHILL heeft de corebusiness van mbo slechts marginaal aangeraakt, 
Tech2Create heeft geen impact op de overige teams van Techniekcollege 
gehad. CHILL en Tech2Create hebben weliswaar statische- en dynamische 
borging bij aanvang van het PPS onderkent, maar concrete actie is in de 
jaren dat borging moest plaats vinden niet belangrijk genoeg geacht. Voor 
beide PPS-en geldt dat borging niet vanzelf gerealiseerd wordt wanneer er 
niet voldoende aandacht geschonken wordt aan fundamentele processen 
in de plan- en looptijd van de PPS.

Tijdens de beginfase van Tech2Create, met de toekenning van exclusiviteit 
voor VDL, is VDL in een machtspositie terecht gekomen, waardoor 
kleinere partners gaandeweg het project zijn afgehaakt en Tech2Create 
meer de status van een bedrijfsschool heeft gekregen. Hierdoor is het 
marktaandeel, dat zo kenmerkend is voor een Markt-PPS, sterk vergroot. 
Het gegeven co-creatie en daarmee het nadenken over verduurzaming van 
potentiele samenwerkingsverbanden met andere initiatieven/sectoren in 
de regio is daarmee niet gerealiseerd.

Alle inhoudelijk gestelde doelen, behalve die van de wederzijdse 
professionalisering, zijn ruimschoots en tot volle tevredenheid van VDL 
en de betrokken medewerkers van Tech2create behaald. VDL heeft de 
werkwijze en de producten zelfs in een eigen VDL Manufactering College 
verduurzaamd. Het project Tech2Create, heeft echter bij de start van dit 
onderzoek, geen invloed gerealiseerd op een proces van verandering van 
het mbo-onderwijs in Techniekcollege zelf. Borging heeft daarmee nog 
geen gestalte gekregen.

Tech2Create heeft niet haar PPS-beloften voor alle deelnemende 
partners waargemaakt, maar is zeker geslaagd in haar productambitie, 
bestaande uit ontwikkelde en beproefde instrumenten en werkwijzen 
voor VDL. VDL gebruikt de producten volop en heeft de werkwijze vervat 
in een VDL Manufactering College. De dynamische borging gebeurt 
onder andere door het institutionaliseren van leervermogen is niet van 
de grond gekomen. Ook is er te weinig aandacht voor de dynamische 
transfer (verbinding, implementatie en integratie) van de producten in de 
corebusiness van het Techniekcollege zelf geweest.
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Borging Tech2Create en CHILL in relatie tot cultuur

Het borgen van CHILL en Tech2Create en haar (product)opbrengsten in de 
corebusiness van Techniekcollege komt anno 2018 niet of nauwelijks tot 
stand. Pogingen raken ontmoedigd, worden uitgesteld of lopen uiteindelijk 
op niets uit. De redenen daartoe komen voort uit gedrag dat systemen 
van cultuur, structuur, processen, externe factoren, leiderschap en belang 
beïnvloed. Bij problemen in het voortbestaan van PPS wordt het vaakst 
het veronachtzamen van de cultuur van de eigen organisatie als oorzaak 
aangewezen.  

In deze paragraaf is nader onderzocht in hoeverre de resultaten van 
borging te verklaren zijn vanuit cultuur. Daarbij is gebruik gemaakt van de 
cultuurtheorie, beschreven in artikel 2 Voordenken en Indenken.

Zowel CHILL als Tech2Create hebben voor de Netwerk-PPS vorm 
gekozen om hun strategische participatieve ambities te realiseren. Beide 
PPS-en zoeken vanuit de adhocratische cultuur in broedplaatsen naar 
oplossingen voor problematiek, die een partij alleen niet kan oplossen 
en die alleen door samenwerking een daadwerkelijke bijdrage kunnen 
leveren aan de regio. In die zin lonken beide PPS-en naar ecosystemische 
samenwerking. Netwerk-PPS wordt gestimuleerd door Techniekcollege, 
omdat het enerzijds daarmee de landelijke trend op samenwerken volgt en 
anderzijds haar positie in de regio versterkt. CHILL en Tech2Create zijn bij 
de vormgeving daarmee uitgegaan van de meest stimulerende dimensies: 
vergaande focus op co-creatie en autonome positionering waarin PPS-
innovatie kan ontstaan. Gaandeweg zijn beide de werkwijze van een 
Markt-PPS gaan gebruiken. Tech2Create heeft zich volledig aangepast op 
de strategie van een Markt-PPS. 

De PPS Tech2create blijkt succesvoller dan de PPS CHILL. Het succes van 
Tech2Create komt mogelijkerwijze voort uit het tijdig onderkennen dat de 
gewenste adhocratie cultuur niet matcht met haar ambitie en het verlaten 
van haar oorspronkelijke plannen om zich opnieuw te kunnen focussen 
op dat waar het Techniekcollege bekend mee is en goed in is, strakke 
coördinatie en regie, de facilitatorrol uitoefenen voor het bedrijfsleven en 
de rol van transformator aannemen in het team bedrijfsopleidingen. Het 
Tech2Create team heeft zich daarmee weer op vertrouwd geïntegreerd 
initieel onderwijs en de daarbij horende transformatorrol gericht en niet 
meer op samenwerken in vergaande co-creatie of ecosystemen. Met 
het verleggen van de focus naar een marktcultuur, waarin planning om 
resultaat en kwaliteit vereist is, heeft Tech2Create aan kracht gewonnen. 
Dit verklaart ook waarom wel statische borging plaats heeft kunnen 
hebben. Statische borging verlangt een initiële focus en weinig afleiding 
dat door dynamisch gedrag uit co-creatie of ecosystemisch leren ontstaat. 
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Het uitblijven van, met samensmelting gepaard gaande nieuwe 
onbekende, leerprocessen biedt dan een op tradities gebaseerd, 
vasthoudend, comfort dat medewerkers en teams een gevoel geeft van 
veiligheid en houvast en het team bijeenhoudt. In deze status quo is de wil 
om te borgen, om veranderingen aan te brengen als vanzelfsprekend laag.

Positionering van de PPS blijkt, zowel bij Tech2Create als bij CHILL 
van wezenlijk cultureel belang om de doelen te borgen. Zowel CHILL 
als Tech2Create zijn buiten de corebusiness van Techniekcollege 
georganiseerd met een eigen projectorganisatie. CHILL op grote 
afstand met slechts enkele mbo medewerkers als ‘linking pin’ naar 
de corebusiness, Tech2Create als zelfstandig team binnen het 
Techniekcollege. Het aandeel bevlogen en betrokken medewerkers dat als 
cultuurdrager borging kan stimuleren blijkt daarbij fundamenteel. 

CHILL wordt in mbo niet gevoeld en haar activiteiten staan ver van het 
dagdagelijkse mbo-onderwijs af. In Tech2Create is het Techniekcollege 
zelf penvoerder, waardoor het niet de afhankelijkheidspositie heeft, die 
het mbo in CHILL inneemt. Hiermee wordt Tech2Create meer onderdeel 
van het Techniekcollege, waardoor motivatie, participatie en de wil om 
te slagen bij de medewerkers groter is dan bij CHILL. De verbinding met 
de overige teams van Techniekcollege ontbreekt, waardoor borging in de 
corebusiness niet tot stand komt.  

 Er is geen match tussen de cultuur van Techniekcollege 

en die van de PPS-en.

De heersende culturen in Techniekcollege zijn niet per definitie geschikt 
om borging van Netwerk-PPS te realiseren. Het Techniekcollege heeft in 
de afgelopen jaren weinig tijd gekregen om te stollen tot een culturele 
orde. Twee moederorganisaties, Leeuwenborgh en Arcus, zijn sinds 
december 2015 systemisch met elkaar verbonden met weinig aandacht 
voor verstilling en respect voor ‘wat al is’. De uitkomsten uit de OCAI 
geven aan dat de samensmelting van de teams Arcus en Leeuwenborgh 
in Techniekcollege nog geen gemeenschappelijke normen en waarden 
hebben opgeleverd, die geleid hebben tot een nieuwe onbewuste culturele 
vanzelfsprekendheid. 
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→ DE MATE VAN BEVLOGENHEID EN/OF BETROKKENHEID 
 VAN MEDEWERKER EN TEAMS BIJ DE PPS
 (de mate van individuele bevlogenheid en betrokkenheid) matcht 
 niet met die voor het collectief , borging is afhankelijk van een hoog 
 individueel en collectief willen, kunnen en mogen. Uit de CCS komt 
 een lage collectiviteit bij het kunnen en mogen borgen naar voren),

→ DE MATE VAN INDIVIDUELE RUIMTE VOOR 
 DE MEDEWERKER 
 (individuele ruimte blijkt bepalend voor de mate van bevlogenheid 
 of betrokken bij het collectief, het aantal cultuurdragers in zowel 
 PPS als in Techniekcollege is te laag en de aanwezige 
 innovatierollen van de cultuurdragers matchen niet met 
 de ambitie van de PPS),

→ DE POSITIONERING VAN DE PPS EN DE LOOPTIJD: 
 de mate van organisatorische verankering van de PPS met de 
 corebusiness en de consistentie door volwassenheid van de 
 PPS-cultuur. De organisatiestructuur en de cultuurdragers uit PPS 
 en corebusiness van Techniekcollege zijn niet aan elkaar 
 verbonden).

Om borging binnen Techniekcollege te versterken zijn maatregelen 
nodig om de huidige cultuur, haar variabelen en het daarbij behorende 
gedrag fit te maken voor borging van CHILL en Tech2Create. In een ideale 
situatie bestaat dus de cultuurverandering eruit het Techniekcollege 
van de huidige multi cultuur naar 1 gewenste cultuur te brengen, 
waarin professionele ruimte is voor adhocratische denk- en werkwijzen 
die Netwerk PPS omarmen. De netwerk-PPS blijft het streven, omdat 
Techniekcollege daarmee sterker kan opereren in de regio en omdat er 
landelijk een opwaartse druk wordt gevoeld voor netwerksamenwerking 
als een soort hoger ideaal. 

Conclusies 

De mate van ambitie voor borging, het belang bij borging 

en de bereidheid tot borging wordt beïnvloedt door:

→ DE MATE VAN BORGINGSAMBITIE 
 (de ambitie voortkomend uit de looptijd van de PPS, de ambitie  
 voor het soort PPS, de mate van planvorming, de consitentie van  
 personele bezetting en aansturing),

→ DE MATE VAN VOLWASSENHEID VAN DE CULTUUR 
 VAN TECHNIEKCOLLEGE 
 (een uniforme Techniekcollegecultuur, die matcht met de  
 focusambitie van de PPS ontbreekt, er is  geen sprake van een  
 eenheidsgevoel, de aanwezigheid van schaduwculturen in 
 Techniekcollege ontmoedigen borging),

→ DE KENMERKEN VAN DE VIGERENDE CULTUUR 
 (de mate van oriëntatie, actiegerichtheid en wendbaarheid van 
 de PPS en Techniekcollege matchen niet  met de focus en 
 positionering van de PPS ambities. Techniekcollege teams 
 bewegen zich in verschillende dynamieken, ze zijn niet op een lijn  
 met elkaar. Borging is daardoor moeilijk collectief aan te sturen),
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→ de betrokkenheid tussen PPS en Techniekcollege wordt vergroot,
→ draagvlak en commitment voor innovatie uit PPS 
 en Techniekcollege wordt verhoogt,
→ nieuwe kennis wordt gedeeld,
→ sociale cohesie van de PPS met de moederorganisaties 
 wordt vergroot,
→ professionele dialoog en communicatie ingezet wordt,
→ de samenhang tussen PPS en techniekcollege wordt verduidelijkt,
→ gezamenlijke borging van PPS en de creatie van nieuwe waarden 
 wordt geambieerd, waarmee de identiteit van Techniekcollege 
 verrijkt en vervlechting van de culturen van Techniekcollege 
 plaatsvindt.

Het ecosysteemdenken vanuit PPS biedt Techniekcollege een kader om 
op een holistische manier over waardecreatie na te denken. Het verlegt 
daarbij de focus van efficiëntie naar wendbaarheid, van standaardisatie 
naar aanpasbaarheid, van controle naar responsiviteit, van het ‘ego’ 
van de eigen organisatie naar het ‘eco’ van de bredere context. Het 
verdient daarom aanbeveling de PPS cultuur en Techniekcollegecultuur 
te ontschotten en ze (weer) in elkaar te krijgen door het organiseren van 
rituelen met collectieve bezieling als bindmiddel, zodat ecosystemisch 
leren meer vanzelfsprekend wordt. Daarbij dient extra aandacht uit te 
gaan naar de interne en externe waarden voor innovatie en de positie 
van interne en externe “Helden” en stakeholders. Voor Tech2Create geldt 
dat de aanbevelingen voor huidig PPS voldoende effect zullen sorteren. 
De afstand van CHILL tot de corebusiness van Techniekcollege is echter 
dusdanig groot dat CHILL een nieuwe impuls nodig heeft, waarvoor 
aanbevelingen voor nieuw PPS worden gedaan.

Daarbij kan Techniekcollege zonder extra financiële middelen niet de tijd 
en ruimte inzetten om de gewenste innovatie snelheid en wendbaarheid 
te leveren. In het hogere ideaalbeeld van netwerksamenwerking is ruimte 
om aandacht te besteden aan zorg voor en acceptatie van elkaar, aan zorg 
voor en acceptatie van de student en aan aandacht voor en acceptatie 
van inbreng uit het bedrijfsleven. Aangenomen wordt dat borging dan als 
vehikel voor die wenscultuur opgevat zal worden. 

Dat betekent dat de individuele medewerkers alsook de teams moeten 
willen (vrijwillig belang hebben), kunnen (individuele mogelijkheden en 
ruimte hebben) en mogen (ruimte van de omgeving krijgen) borgen. In een 
geïnstitutionaliseerde omgeving zoals de hiërarchische- en familiecultuur 
is delegeren niet vanzelfsprekend, met het gevolg dat er te weinig vrijheid 
wordt gevoeld. Het huidige PPS-beleid binnen die instituties blijkt 
nog voorbij te gaan aan de basisgedachte dat zowel de PPS als ook de 
betrokken organisaties van mensen is, met hun eigen bevlogenheid, hun 
eigen vooronderstellingen en hun eigen idealen, emoties en ambities. 

Om de borgingsproblematiek aan te pakken moeten huidige subculturen 
(identiteit) worden herkend en erkend en moeten de huidige subculturen 
aan elkaar worden verbonden. Hiermee wordt recht gedaan aan de 
teamverworvenheden, aan dat wat als goed ervaren is, maar wordt 
tevens een weg geopend naar meer samenwerking en kennisdeling. 
Borging van PPS wordt daarmee een teamkeuze en komt daarmee meer 
vanuit intrinsieke motivatie.  De cultuurverandering die nodig is bestaat 
dan ook uit het veranderen van gedrag, waarmee vervlechting tot stand 
komt van PPS met de corebusiness van Techniekcollege, waardoor 
gemeenschappelijke besluitvorming tot stand komt met het doel:
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AANBEVELINGEN OM BORGING 
TE REALISEREN BIJ NIEUW PPS

→ Besteed aandacht aan de afstemming van PPS ambitie en 
 de haalbaarheid binnen de corebusiness van de daarbij behorende 
 innovatierol. Stem culturen op elkaar af of zet interventies in om 
 verbinding te realiseren. Leg de voorgenomen borgingsactiviteiten 
 vast in het PPS plan en corebusiness. 
→ Medewerkers en teams dienen al vanaf de start van de PPS 
 geregeld betrokken te worden bij het veranderingsproces dat de 
 PPS gaat opleveren. Om succesvol te veranderen is het een 
 vereiste dat de noodzaak ervan zoveel mogelijk gevoeld wordt. 
 Het creëren van draagvlak is essentieel. 
→ Problemen met positionering zullen zich blijven voordoen 
 indien geen actieve verbinding tussen de corebusiness van de 
 staande organisatie en de projectorganisatie PPS wordt 
 gerealiseerd. Het verdient daarom aanbeveling om een 
 nieuw horizontaal organisatiemodel voor PPS te ontwikkelen, 
 dat de projectorganisatie en de staande organisatie aan elkaar 
 verbindt.

AANBEVELINGEN OM BORGING 
TE REALISEREN BIJ HUIDIG PPS

→ Voordat we kunnen spreken over een collectief is het essentieel 
 te focussen op de identiteit van de individuele medewerker 
 en de afzonderlijke teams. Teamverschillen in ontwikkeling en 
 tempo dienen ingezet te worden om teams aan elkaar te 
 verbinden. Hiertoe zijn collectieve interventies zeer wenselijk en 
 succesvol gebleken. Verbind op inhoud en ontwikkel in 
 gezamenlijkheid collectieve ambities. 
→ Geef blijvende aandacht aan de identiteit van de Techniekcollege 
 (sub)culturen, waarmee de dynamiek van de heersende culturen, 
 de wil om te borgen, geen vrij spel heeft op de bevorderende en 
 belemmerende factoren van borging van verandering uit PPS.
→ Om het lerend vermogen van Techniekcollege en de wil om waarde 
 uit PPS te borgen, te vergroten, dienen rituelen als Preuvenemint 
 jaarlijks gehouden te worden, waarbij de participatiescope van alle 
 stakeholders steeds breder gesteld dient te worden. 
→ Ontschot blijvend de PPS culturen van de corebusiness met het 
 uitbreiden van het huidige aantal (geprofessionaliseerde) 
 cultuurdragers, zodat zij de teams blijvend positief kunnen 
 beïnvloeden.
→ Vergroot het lerend vermogen door te sturen op het collectief 
 accepteren van het geven van professionele feedback door 
 survey’s. Medewerkers van Techniekcollege moeten nog leren dit 
 normaal te vinden. 
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