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CoP op Alterra

Voorwoord
Steeds weer veranderen de technieken om samen sturing te geven
aan ontwikkelingen en om een antwoord te geven op steeds
complexere vraagstukken. Daarom komen steeds meer ingewikkelde
en meer complexe technieken tot stand om problemen aan te pakken,
die tot dan toe niet goed opgelost konden worden. Er worden nieuwe
wijzen om met kennis om te gaan en wijzen waarop kennis kan
worden opgewaardeerd ontwikkeld.
In deze publicatie staat een techniek uit de sociale wetenschappen
centraal. Het is een ‘conceptual framework’, een manier van denken in
sociologische termen vervat, hoe processen van leren en
kennisemancipatie plaatsvinden in het spanningsveld tussen
individuele inzet en groepsacceptatie.
Veel van de inzichten kennen een verankering in een traditie van
sociologisch denken, waarbij ook geput is uit de (sociale) psychologie
en agogische wetenschapsvelden.
In deze publicatie komt steeds aan de orde hoe het proces van
kennisontwikkeling, gekoppeld aan persoonlijke emancipatie zich
idealiter en volgens de theorie kan ontwikkelen. Dat de praktijk
onmiddellijk afwijkingen zal laten zien van dat modelpad is overigens
duidelijk.
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CoP op Alterra
• Zoem Zoem Buzzword
• Moeilijk achter te komen wat
het is
• Iedereen weet het
• Wat kan Alterra hier mee?
• Wat kan ik er mee?
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Inleiding
Communities of Practice (CoP’s) zijn thans een Buzzword: iedereen
heeft het erover en het begrip heeft een hoog herkenningsgehalte en
sommigen hebben er ideeën over gevormd. Weinigen kennen echter
het concept van de Communities of Practices, gebaseerd op het boek
van Etienne Wenger. Het is een tamelijk complex begrip.
Dat boek is lastig om te lezen en het model is lastig om door te
krijgen. Niet in de laatste plaats omdat het niet erg intern consistent is
geschreven. Maar ook omdat het begrippenkader zich nauwelijks
leent voor het opzetten van lineaire redeneringen. Veel begrippen
zullen elkaar binnen leerprocessen onderling beïnvloeden en daardoor
een specifieke verschijningsvorm aannemen, die minder goed past op
de theoretische eenvoud van het oorspronkelijke model.
Toch laat het CoP zich lezen als een begrip, dat iedereen kent.
Iedereen heeft er al eens mee te maken gehad en heeft er op basis
van die ervaringen zelf een beeld van. Wenger geeft aan, dat zijn
framework daar ook op gebaseerd is. Het is een herkenning van
structuren die in het dagelijkse leven veel toegepast worden. Toch zal
de training uitwijzen, dat juist de compleetheid van het framework van
Wenger iets wezenlijks zal toevoegen aan de ideeën, die bij een ieder
bestaan, voordat de ontmoeting met de theorie heeft plaatsgevonden.
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Inhoud
• Intro op de CoP in de praktijk
• De CoP als logische ontwikkeling
in de managementtheorie
• Kenmerken van een CoP
• Het functioneren van een CoP
• Practice, Identity, Meaning en
Community
• Sturing van een CoP
• CoP als projectontwerp
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Leeswijzer
Als eerste gaan we in op definities en algemene kenmerken van de
CoP. Vervolgens wordt het concept van een CoP geplaatst binnen de
ontwikkelingen van managementtheorieën vanaf de jaren’80, waarbij
we aantonen dat het concept van de CoP een logische vervolgstap is
om te komen tot concurrentievoordelen.
Daarna laten we door het gebruik van beelden zien hoe een CoP in
theorie werkt. We bekijken de rol van individuele deelnemers, de
ontwikkelingen binnen de groep en de relaties met de omgeving.
Vervolgens werken we de vier elementen binnen de CoP verder uit.
Het gaat dan om de begrippen: Practice, Meaning, Community en
Identity.
Uiteindelijk zoeken we naar mogelijkheden een CoP te sturen en
geven we aan dat een CoP is te ontwerpen als een project en dat de
ontwikkelingen binnen de CoP kunnen worden gestuurd, bijvoorbeeld
door de inzet van masters.

CoP op Alterra
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Intro
Schrijf op wat volgens jou een
CoP is

Er bestaan veel verschillende
definities en beelden
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Er bestaan veel verschillende beelden en verwachtingen van een CoP.
Dit blijkt ook uit de definities van de deelnemers vooraf aan de
Alterratraining. De volgende definities zijn hierbij opgesteld.
Een vorm van kennisoverdracht en kennisverrijking op relatief
informele wijze rond een casus of gebied, waarbij deelnemers
gevraagd en ongevraagd elkaar van advies dienen op basis van
intrinsieke kennis en ervaringen.
Een netwerk van mensen die met dezelfde thematiek of regio bezig
zijn en de slag maken van theorie naar praktijk en daarbij van
persoonsgerichte naar expliciete kennis gaan.
Met een groep gezamenlijk nieuwe kennis opdoen.
Projectmatige aanpak van een probleem, waarbij met meerdere
partijen/kennissoorten onderzoek en ontwikkeling gecombineerd
worden.
Een groep met een gemeenschappelijk doel die praktisch aan de
gang gaat om het doel te verwezenlijken.
Na afloop van de Alterratraining geven de deelnemers aan dat de
training ertoe heeft geleid dat men de definities en de verwachtingen
van een CoP heeft bijgesteld, in een breder kader kan plaatsen en het
concept beter begrijpt, waardoor ook de stap naar toepassing wordt
vergemakkelijkt.
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Intro
• Twee voorbeelden
- HP
- Xerox Copiers service
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Twee voorbeelden
Een bekend voorbeeld van een organisatie die nieuwe producten
ontwikkelde door gebruik te maken van elementen van de CoP is HP.
Men gaf een groep ingenieurs de opdracht nieuwe producten te
ontwikkelen en gaf ze daartoe alle vrijheid. De groep sloot zich af van
de buitenwereld en ontwikkelde in die periode nieuwe it-toepassingen
en systemen, zoals windows en de muis. Deze innovaties sloegen
echter nauwelijks aan bij de buitenwereld, omdat men ze niet had
meegenomen in de ideeontwikkeling. De werknemers, die later bij
andere bedrijven gingen werken pasten de ontwikkelde kennis daar
ook toe en ontwikkelden hiermee nieuwe standaarden, onder meer bij
Microsoft.
Daarnaast geldt het voorbeeld van de monteurs van Xerox als
succesvol. Zij kwamen door het uitwisselen van ervaringen en kennis
tot een simpele aanpassing in de productiewijze, die het werk
vergemakkelijkte en de productie efficiënter maakte. Hierdoor werden
productievoordelen bereikt:
At Xerox young engineers who had developed 5090 copier software formed a
CoP called the Toolkit Working Group. The purpose was to reuse code from
that project in new ones. They worked on otherwise organizationally isolated
from their former peers. While still meeting their new project obligations and
without additional pay, the group created code reusable in multiple products in
three years. (Xerox's official task forces had worked on the problem to no
effect for the previous five years.) They were so effective because they loved
what they did and the people they did it with - indeed, the group was as much
about maintaining friendships as pursuing the enterprise of reusable code.
(http://www.darwinmag.com/read/020101/share.html)
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Intro
• Paradox
- Reconstructie van de werkelijkheid
als planningsinstrument
- Sturen en plannen van vrijheid

communities-of-practice.pagina.nl.url
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Paradox
Binnen het concept van CoP is er sprake van een paradox. Enerzijds
ontstaat een CoP vanzelf en is het uiteindelijke doel abstract. Het
uiteindelijke product, inzicht, plan kan niet vooraf worden gedefinieerd.
Er moet sprake zijn van vrijwilligheid, want het gaat uit van motivatie
en intentie om gezamenlijk iets te ontwikkelen. Anderzijds kan het
worden gezien als een planningsinstrument, dat planmatig wordt
ingezet, bijvoorbeeld bij complexe ruimtelijke vraagstukken. Sturen
en plannen van vrijheid vindt dan plaats.
We verwijzen voor meer voorbeelden naar de startpagina van de CoP
op internet: www.communities-of-practice.pagina.nl

CoP op Alterra
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Aanleiding Habiforum
• onvrede met hanteren van huidige
werkvormen
• er is veel ervaringskennis, maar
deze wordt beperkt uitgewisseld
• belofte van nieuwe samenwerking
om praktijkeffecten te realiseren
• onbekendheid met nieuw begrip
meervoudig ruimtegebruik; op zoek
naar nieuwe definities en werkmethoden
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Aanleiding toepassing CoP voor Habiforum
Habiforum is een door de overheid gesteund kennisontwikkelingsprogramma gericht op het tussen de 'oren' en in 'handen' krijgen van
meervoudig ruimtegebruik. Meervoudig ruimtegebruik wordt daarbij
gezien als een ambitie en een strategie om een zo hoog mogelijk
rendement te realiseren uit concrete ruimtelijke investeringen, waar
meerdere ruimtelijke functies in het geding zijn. Dat betekent het
loslaten van monofunctionele oplossingsrichtingen voor ruimtelijke
claims en vervangen met polyfunctionele oplossingen door
meervoudige samenwerking, vanuit meervoudige perspectieven
op de werkelijkheid.
Deze zienswijze focust nadrukkelijk op de concrete praktijken van
ruimtelijke investeringen. Over die concrete praktijken kan nog worden
opgemerkt dat veel kennis aanwezig is en wordt ontwikkeld, maar
meestal in volstrekt gescheiden trajecten. En bovendien wordt
nauwelijks expliciet aandacht geschonken aan het expliciteren van
leerervaringen, zodat door velen wordt uitgesproken dat er wel erg
veel wielen opnieuw worden uitgevonden. In een kennisintensieve
samenleving als Nederland is dat onhandig en op lange termijn
desastreus.
Deze constateringen hebben Habiforum er toe gebracht om voor het
genereren van innovatieve concepten voor meervoudig ruimtegebruik,
één van de sporen binnen het programma, de werkvorm Communities
of Practice te gaan ontwikkelen (www.habiforum.nl).
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Definitie
• a group of people bound together by certain mutual concerns, interests, activities and institutions (Talbott, 1995)
• groups of people informally bound together by shared expertise and passion
for a joint enterprise (Wenger en Snyder,
2000)
• a group of people with a shared interest,
purpose or goal, who get to know each
other over time (Kim, 2000)
• groups of people who share similar
goals and interests. They employ common practices, work with the same tools
and express themselves in a common
language (CoVis-project)
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Er zijn vele definities van een CoP. Blijkbaar is het ook een kwestie
van interpretatie. Men wordt het niet eens over een bepaalde definitie.
Iedereen benadrukt weer andere aspecten ervan. We hebben een
aantal elementen die wezenlijk zijn voor een CoP vetgedrukt.
• a group of people bound together by certain mutual concerns,
interests, activities and institutions (Talbott, 1995)
• groups of people informally bound together by shared expertise
and passion for a joint enterprise (Wenger en Snyder, 2000)
• a group of people with a shared interest, purpose or goal, who get
to know each other over time (Kim, 2000)
• groups of people who share similar goals and interests. They employ
common practices, work with the same tools and express
themselves in a common language (CoVis-project)
Zo is er sprake van gezamenlijke activiteiten, waarbij uitwisseling van
kennis en ervaring, inzichten en betekenissen plaatsvindt dat leidt tot
gezamenlijke expertiseontwikkeling. Voorts kan het sociale aspect van
een CoP worden benadrukt. Het gaat erom elkaar beter te leren
kennen en sociale relaties aan te gaan. Hierdoor ontstaat er iets
gemeenschappelijks, waarbij het verantwoordelijkheidsgevoel wordt
gestimuleerd, en waardoor het ook aangenaam wordt. Groepen
ontwikkelen een gemeenschappelijke taal en er ontstaan nieuwe
begrippen en nieuwe betekenissen.
Door Habiforum wordt op basis van ondermeer bovenstaande
definities de volgende omschrijving samengesteld (2001):
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Vier aannames voor
sociaal leren
• mensen zijn sociale wezens en leren
is een sociale activiteit
• kennis uitdragen is een zaak van
competentie in relatie tot een
waarde-omgeving
• kennis uitdragen is een participatieve actie in relatie tot die waardeomgeving
• betekenisgeving is het doel waar het
leren voor nodig is
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Een Community of Practice is een groep mensen die een
gemeenschappelijk belang of passie deelt en door het vrijelijk
uitwisselen van hun kennis, inzichten en ervaringen samen leert en
al doende nieuwe manieren ontwikkelt om met de problemen en
uitdagingen die ze tegenkomt om te gaan.
In zijn boek geeft Wenger een sociale theorie met betrekking tot leren.
Niet als een vervanging van andere theorieën of als de ultieme
werkwijze, maar als een conceptueel framework om het leren en
overdragen van kennis in deze tijd te begrijpen. Wenger is socioloog
en met de CoP geeft hij een nieuw perspectief op een leerproces
vanuit de sociologische traditie. Hij gaat hierbij uit van vier aannames:
• mensen zijn sociale wezens en leren is een sociale activiteit
• kennis uitdragen is een zaak van competentie in relatie tot een
waardeomgeving
• kennis uitdragen is een participatieve actie in relatie tot die waardeomgeving
• betekenisgeving is het doel waar het leren voor nodig is
Wenger gaat uit van processen van betekenisgeving, het wederzijdse
begrijpen van gebeurtenissen en verschijnselen, in een sociale
setting. Je bent pas geleerd wanneer anderen dat vinden, dit
erkennen. De context is hierbij van belang. Anderen moeten het
waarderen.
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Kenmerken van een CoP
• zowel formele als informele kennis
• korte relatie tussen leren en doen
• korte relatie tussen binnen en buiten
• praktische oriëntatie
• doorbreken van grenzen (institutioneel,
fysiek, theoretisch, disciplinair)
• complexe vraagstukken
• gericht op schoonheid, emancipatie
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Een CoP heeft geen vast doel. Iedereen die een CoP opzet of
definieert, ontwikkelt zijn eigen doelen op zijn eigen manier. Een CoP
richt zich op sociale constructies. Daarbij horen de volgende
kenmerken:
Er wordt zowel formele als informele kennis ingezet en uitgewisseld
Binnen een CoP wordt zowel wetenschappelijke kennis als ervaringskennis uitgewisseld. Ook gaat het daarbij om ideeën, beelden,
emoties van de deelnemers. Volgens Nonaka en Takeuchi vindt leren
het sterkst plaats door ervaring. Deze vorm van leren vindt haar basis
in de al aanwezige, persoonsgebonden kennis van de mens
De persoonsgebonden, ook wel impliciete kennis, is uiterst
persoonlijk, contextspecifiek en moeilijk formaliseerbaar en dus
moeilijk over te dragen en te verspreiden. Deze kennis is diep
geworteld in verschillende lagen in individuele gedragingen en
ervaringen, alsmede persoonlijke idealen, inzichten, intuïties,
ingevingen, waarden en gevoelens (www.habiforum.nl).
Er bestaat een korte relatie tussen leren en doen
Binnen een CoP wordt kennis ontwikkeld zowel door kennisoverdracht en uitwisseling, maar ook door het gezamenlijk
uitvoeren van activiteiten. Een CoP is praktisch georiënteerd.
Er bestaat een korte relatie tussen binnen en buiten
De ontwikkeling van innovatieve oplossingen wordt gestimuleerd door
de afwisseling van het naar binnen richten, waarbij de CoP zich
afschermt van de buitenwereld, en het naar buiten keren, waarbij
men de ideeën toetst aan de buitenwereld.

CoP op Alterra
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Een CoP is geschikt voor het doorbreken van grenzen (institutioneel,
fysiek, theoretisch, disciplinair)
Met het concept van een CoP kunnen grenzen worden doorbroken.
Door het uitwisselen van verschillende ervaringen en kennis, vanuit
disciplines, persoonlijke meningen en schaalniveaus, ontstaan nieuwe
gezamenlijke betekenissen, waarbij de deelnemers hun eigen
betekenissen aanpassen.
Complexe vraagstukken
Het concept van een CoP is geschikt voor het aanpakken van
complexe vraagstukken, waarbij individuen vanuit hun discipline of
referentiekader geen oplossingen kunnen bedenken, bijvoorbeeld
dat van meervoudig ruimtegebruik.
Schoonheid, Emancipatie
Het concept van een CoP is geschikt om hogere doelen als
schoonheid, emancipatie, duurzaamheid, efficiëntie en dergelijke
aan te pakken.

CoP op Alterra
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Voordelen van CoP binnen
organisatie
• expertiseontwikkeling bij werknemers
• versterken van motivatie van
werknemers
• expliciet maken van impliciete
kennis
• creëren van (virtueel) gemeenschappelijk geheugen
• ‘training’ van nieuw personeel
• aanpak voor complexe projecten
• mogelijkheid voor project dwars
door de organisatie heen
• making daily workexperience
more meaningfull
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Een CoP is een concept dat kan worden gehanteerd als een aanpak
voor complexe projecten. Het biedt een organisatiestructuur voor
een innovatieve organisatie en het kan worden gebruikt als een
strategie om bepaalde doelen te bereiken, zoals efficiency, winst,
productievoordelen.
De voordelen voor de organisatie zijn gelegen in het versterken van
de competenties (inhoudelijke expertise, sociaal) van de werknemers
en in versterking van de motivatie van de werknemers (want elkaar
leren kennen en samenwerken kan leuk zijn). Verder is er sprake van
kennisontwikkeling. Impliciete kennis wordt expliciet gemaakt,
waardoor nieuwe inzichten ontstaan. Het biedt de organisatie ook
een aanpak waarmee men complexe projecten kan aanpakken
en organiseren.

CoP op Alterra
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Managementtheorieën
• Managementlevenscyclus
• Vijf jaarlijkse perioden
• Iedere aanpak blijft bestaan, er komt
iets nieuws bij
• Toenemende complexiteit
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Het ontstaan van het concept van de CoP is een logische stap in de
ontwikkeling van de managementtheorieën. Bestudering van de
theorieën leert ons dat er sprake is van levenscycli. Vanaf de jaren ‘80
zijn er vijf perioden van vijf jaar te onderscheiden, waarbinnen telkens
een nieuwe theorie wordt ontwikkeld. De aanpak schetst de dan
heersende opvattingen die voor de onderneming leiden tot comperatieve concurrentievoordelen. Het ontstaan van steeds nieuwe
benaderingen kan worden verklaard uit de toenemende complexiteit
van de samenleving en vanuit leerervaringen die in de vorige cyclus
zijn opgedaan. De theorieën volgen elkaar dan ook in een logische lijn
op, waarbij de rol van de individuele mens steeds nadrukkelijker in
beeld komt. Hiermee zijn de oudere theorieën niet overbodig
geworden. Voor eenvoudigere vraagstukken blijken elementen uit
oudere aanpakken nog goed bruikbaar.
We behandelen nu achtereenvolgens de belangrijkste kenmerken van
de organisatiemodellen van de vijf benaderingen. Iedere periode wordt
gemarkeerd door een managementgoeroe, met een belangrijke
publicatie. Rondom die centrale publicatie is in de regel een reeks
gelijksoortige publicaties aanwezig, die op exact dezelfde methode
van benadering zijn gebaseerd.
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Managementtheorieën
Business Policy and Strategic
Management, Jauch & Glueck,
1980
• Lineair model van handelingen
• Groei uit een selectie van beste
mogelijkheden
• Universeel toepasbaar
• Organisatievormen centraal
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1980-1985: Business Policy an Strategic Management
Deze managementtheorie gaat uit van strategische keuzen. Iedere
organisatie/onderneming maakt een eigen combinatie vanuit de
algemeen geldende keuzemogelijkheden die er zijn. Er is sprake van
universele waarheden in voordeelfactoren voor management,
financiële bedrijfsvoering, personeelsbeheer, Research and
Development en marketing. Een unieke keuze voor een strategie leidt
automatisch (lineair) tot groei. Ook in deze periode maakt men gebruik
van de marketingtheorie van Kottler, waarbij de strategie wordt
bepaald door een combinatie van product, plaats, personeel, prijs en
promotie.
Groei van een onderneming wordt behaald door optimalisatie van de
keuzecombinatie van alle mogelijke voordeelmixen. Het model is
universeel toepasbaar. Iedere onderneming kan zo zijn eigen
productievoordelen bepalen.
In de theorieën gaat het om begrippen als strategie, keuzemix,
selectie en de organisatievorm is de resultante van deze managementbeslissingen.
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Managementtheorieën
Organisatiestructuren, Mintzberg
over Management
• Organigrafisch model
• Inzicht in opeenvolgende fasen
• Groei door afwisseling in organisatie onderdelen (reorganisatie)
• Van algemeen naar de individuele
organisatie
• De organisatie als bewegende factor
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1985-1990: Mintzberg, organisatieveranderingen
staan centraal

In de periode 1985-1990 is het werk van Mintzberg leidend (Mintzberg
over management).
In zijn boek staat de verandering van de formele organisatie centraal.
Onderdelen (als staf, lijn, financiën) kennen telkens verschillende
vormen waarin ze binnen de organisatie voorkomen. Er is sprake van
een steeds veranderend organisatiediagram, waarbij onderdelen
opkomen en uitdoven in het geheel. De theorie geeft inzicht in dit
proces en de managementbeslissingen die ermee samenhangen. Ook
de opeenvolging in de tijd van de verschillende fasen speelt een rol
binnen deze managementaanpak. Groei van de onderneming wordt
bereikt door afwisseling in organisatieonderdelen. Door continue
aanpassing van organisatiestructuren wordt de efficiency verhoogd,
waardoor bedrijven groei bereiken.
Ten opzichte van de vorige theorie verschuift de aandacht nu van de
organisatievorm als totaliteit naar individuele onderdelen van die
organisatie en hun interne strategische keuzes.
De organisatie en zijn verschijningsstructuur staan centraal;
het organisatiebegrip wordt van statisch (een resultaat van een
strategische keuze) meer dynamisch (als een resultaat van cycli en
managementbeslissingen).

CoP op Alterra
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Managementtheorieën
Competing the Future; Hamel en
Prahalad
• Businessunits in een gelede
organisatie
• Groei door excellente units
• Inzicht in relatie tussen onderdelen
van de organisatie
• De mens vervult een rol in de
organisatie

32

CoP op Alterra

1990-1995: Hamel en Prahalad en het creëren
van excellente units
In deze aanpak verschuift de aandacht nog verder weg van de
statische organisatievorm van het geheel naar aandacht voor het
presteren van organisatieonderdelen.
Het succes van ondernemen wordt gelegd op het niveau van de
operationele businessunit en niet meer op het niveau van het
strategische concern. De rol van de businessunits geleden de centrale
organisatie en niet meer andersom.
Volgens Hamel en Prahalad kunnen bedrijven groei bereiken door
excellente businessunits in te richten waarbinnen innovaties tot stand
komen.
De managementbenadering gaat in op het vormgeven van rolpatronen
en functionele relaties tussen de verschillende bedrijfsonderdelen
(bijvoorbeeld voorraadbeheer).
Daarbij komt steeds meer aandacht voor de rol van de mensen, als
bron van innovatie. De actoren en stakeholders worden begrippen
waar het management zich mee bezig houdt. Als voorbeeld kan het
beleid van Philips onder Timmer worden genoemd. Peptalks
tegenover de medewerkers zijn een manier om het beste in de
mensen naar boven te halen.
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Managementtheorieën
De Vijfde Discipline, P. Senge
Lerende organisatie
• De organisatie bestaat uit kennis
• Groei door kennisontwikkeling
• Inzicht in de wijze van
kennismanagement
• De mens staat centraal als drager
van de organisatie
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1995-2000: Senge, de lerende organisatie
Weer een stap verder gaat de theorie waarin de kennisdragende
mens centraal komt te staan. De mens als individu, die bereid is te
leren van anderen en zijn eigen kennis te delen staan centraal in deze
benadering.
De organisatie wordt gezien als een sociale verbintenis. De rol van de
mens en vooral zijn kennis- en leervermogen wordt voorop gesteld en
gezien als de belangrijkste productiefactor. Organisaties die sneller
dan de concurrentie in staat zijn te leren en erin slagen voortdurend
nieuwe kennis te creëren, kunnen een blijvende voorsprong behalen
op andere organisaties. Zo wordt het leervermogen bepalend voor de
uiteindelijke groei van ondernemingen.
Binnen de lerende organisatie wordt het inzicht vergroot in het verloop
en de condities van het leren. Het management richt zich op het
faciliteren van de persoonlijke groei van individuele actoren. In feite
zouden er actoren ontstaan, die de vijfde discipline (ook wel de
deltabenadering genoemd) in hun persoonlijk profiel in de organisatie
tot uitwerking brengen. Het gaat om het leren leren. Ondernemingen
stellen kennismanagement en kennismanagers in om groei te
bereiken. In deze periode ontstaat (mede gedragen door de
automatiseringsrevolutie) de geautomatiseerde kennisomgeving,
waar de actoren binnen de organisatie mee moeten omgaan.

CoP op Alterra

35

Managementtheorieën
Communities of Practice, E. Wenger
• De organisatie is een sociale
verbintenis
• Groei komt voort uit sociale
leerprocessen
• Inzicht in het verloop en de
condities van het leren
• De mens als sociaal individu
centraal
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2000-2005: Wenger, Communities of Practice
De volgende stap stelt dat de organisatie de resultante is van de
onderliggende sociale verbintenissen, die actoren met elkaar
aangaan. Het gaat dan om de individuele inbreng naar het functioneren van de groep. De groei van een onderneming komt voort uit
sociale leerprocessen. De organisatie wordt gezien als een sociale
verbintenis. Het ik-tijdperk maakt plaats voor het ons-tijdperk. De
organisatie is daarvan het (tijdelijke) onderkomen.
Het management richt zich op het faciliteren en het inspireren van
sociale groeiprocessen. Daarvoor zijn condities als leren, innoveren
en aandacht voor het proces aan de orde. Samenwerken is hierbij van
belang en vooral gezamenlijke leerprocessen, waarbij het sociale
aspect doorslaggevend is. Individuen komen in de bijzondere sociale
omgeving tot innovaties, die het voortbestaan van de organisatie
vormgeven. In deze aanpak staat de mens als sociaal individu
centraal. Je leert van buiten je eigen organisatie, van de omgeving,
de (buiten)wereld.
Deze aanpak zal ongetwijfeld wel weer worden opgevolgd door een
nieuwe theoriecyclus. Waarin wellicht de inhoud van het werk meer
centraal komt te staan.

CoP op Alterra

37

Kennismanagement
Generaties
1. Kennisdatabases (aanbod)
2. Kenniszoeksystemen (vraag)

3. Kennissystemen (vraag-aanbod)
4. Kennisdecisionsupport (what if)
5. Kennisexpertsysteem (zelflerend)
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Kennismanagement
Met de ontwikkeling van kennismanagement en het ontwerp van
systemen is momenteel in veel organisaties de koppeling tussen
aanbod en vraag van kennis gerealiseerd. Verschillende organisaties
zijn actief met het ontwikkelen van decisionsupportsystemen.
Uiteindelijk zullen organisaties moeten streven naar een
kennismanagementsysteem, waarbij sprake is van zelfleren door
medewerkers op diverse niveaus. Binnen het kennisexpertsysteem is
sociaal leren onderdeel van de organisatie geworden. Het sluit aan bij
de ideeën van Nonaka en Takeuchi. Zij geven aan dat een kenniscreërende organisatie kan ontstaan door het doorlopen van de
kennisspiraal. In de kennisspiraal vindt kenniscreatie plaats door de
processen van socialisatie (uitwisselen van impliciete kennis),
externalisatie (expliciteren van impliciete kennis), combinatie
(combineren van expliciete kennis) en internalisatie (impliciteren van
expliciete kennis). Telkens zijn het sociale processen, waarbij kennis-,
maar ook ervaringsuitwisseling plaatsvindt. Uiteindelijk is er sprake
van nieuwe inzichten en betekenissen, die door de mensen worden
opgenomen. Hiermee worden identiteiten aangepast.
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Kennismanagement
Habiforum
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Ontwikkeling in de tijd:
Wanneer we kijken naar de doelen en selectiecriteria voor het
toekennen van ICES-middelen zien we de volgende ontwikkeling:
A. eerste ICES-generatie concentratie op object van onderzoek,
bijvoorbeeld beton uitharding onder water, ondergrondse
bouwtechnieken etc.
B. tweede ICES-generatie: combinatie inhoud en proces, bijvoorbeeld
land-water initiatief (LWI)
C. derde ICES-generatie: combinatie inhoud, proces en actoren:
Habiforum.
Het kennismanagement (Meta-CoP) is zowel gericht op inhoudelijke
kennis (wetenschappelijke kennis - de waarheid) als op procesmatige
kennis (ook de wijze waarop mensen gezamenlijk ideeën ontwikkelen
en de juistheid ervan bepalen op basis van een gemeenschappelijk
normen- en waardenpatroon) als op de rol en veranderingsprocessen
die actoren, met al hun gevoelens, emoties, beelden en ervaringen
(waarachtigheid) ondergaan.
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Model CoP

42

CoP op Alterra

We zullen aan de hand van de structuur van het boek van Etienne
Wenger, het concept van de CoP behandelen. De basis wordt
gevormd door het volgende sterk vereenvoudigde model.
Een CoP is een sociale constructie, waarbinnen maatschappelijke en
individuele leer- en groeiprocessen gepraktiseerd worden. Het idee is
dat individuen betekenissen geven binnen een gemeenschap, door
het verrichten van activiteiten, praktijken en toepassingen. Hierbij
worden identiteiten gevormd en ontstaat een gemeenschappelijke
identiteit.
Leren staat centraal. Het is het middel waarmee de deelprocessen
hun vorm krijgen. Daarmee komen veranderingen en vernieuwingen in
de verschillende deelstructuren tot stand. Een CoP is constant in
beweging. Er spelen zich iteratieve processen af, van betekenisverlening, identiteitsvorming, en gemeenschapsvorming, die ontstaan
door het verrichten van verschillende activiteiten van denken en doen.
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Model CoP
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De iteratieve processen leiden per element tot leerprocessen.
- Door het verrichten van activiteiten ontstaat ‘al doende leren’.
- Er vindt betekenisvorming plaats door specifieke ervaringen en het
uitwisselen en vormen van betekenissen (learning by experience).
- Door gemeenschapsvorming ga je je thuis voelen in een groep, er
ontstaat een sociale band. Leren door deel uit te maken van een
groep (learning as belonging).
- Door de ontwikkeling van identiteiten ontstaat ‘learning as becoming’.
De eigen identiteit gaat deel uit maken van de gemeenschappelijke
identiteit. Leren door verbondenheid met een gezamenlijk
toekomstperspectief.
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Wenger behandelt vervolgens niet de vier elementen achtereenvolgens, maar heeft twee invalshoeken. Allereerst werkt hij het
practiceconcept uit. Onderdeel daarvan is de betekenisgeving binnen
een gemeenschap. Hierbij wordt aandacht besteed aan het
functioneren van een CoP ten opzichte van de buitenwereld.
Binnen (locality) ten opzichte van buiten (boundary). De mate van
transparantie van de grenzen van de CoP ten opzichte van de
buitenwereld spelen een belangrijke rol.
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Model CoP
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Vervolgens werkt Wenger het begrip identity uit. Hierbij gaat hij uit van
betekenisverlening van deelnemers binnen een gemeenschap, waarbij
identiteiten worden aangepast en waarbij een groepsidentiteit ontstaat.
Hierbij wordt ingegaan op participatie van deelnemers en de kenmerken van de individuele identiteiten. Verder gaat hij in op het
proces van identificatie met de groep en op de wijze waarop de
gemeenschappelijke identiteit ontstaat met haar kenmerken.
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In de volgende onderdelen gaan we in op de praktijk binnen een CoP.
We willen laten zien welke relatie tussen de onderdelen van het model
van belang zijn om een CoP goed te laten functioneren. Het gaat dan
telkens om stapjes in de tijd, waarin de relaties tussen betrokkenen in
de CoP een andere vorm en inhoud krijgen en daardoor invloed
uitoefenen op de verschijningsvorm van de CoP
De ster staat voor een individuele persoon, die kennislijnen krijgt met
het fenomeen CoP. Door ervan te horen of er in zijn netwerkcontacten
tegen aan te lopen. De CoP moet een gevoel oproepen bij het individu
om er nader mee aan de gang te willen gaan. Hetzij uit nieuwsgierigheid, hetzij omdat er in zijn sociale omgeving daartoe impulsen
uitgaan.
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De persoon komt in contact met een (nieuwe of bestaande) groep
andere mensen, die met elkaar besluiten een verkenning te doen of
het mogelijk is een CoP te vormen. Belangrijk is, dat iedere deelnemer
een eigen set van opvattingen, kennis en voorkeuren voor het
verlopen van het inhoudelijk proces in zich meedraagt. In deze fase
zijn de CoP-deelnemers nog geen eenheid en is er een aftasten te
zien van de mogelijkheden die de nieuwe vorm van werken naar en
met elkaar toe kan opleveren. De kennisuitwisseling heeft dan ook
betrekking op het verklaren van achtergronden, standpunten en
positioneringen. De kennisontwikkeling moet zich in deze fase richten
op het in de vingers krijgen van de specifieke werkaanpak
(proceseisen en inhoudelijk perspectief) dat het instrument CoP biedt.
In veel gevallen zal dat leiden tot een eigen interpretatie van de CoP.
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In deze fase sluit de nieuwe CoP zich wat verder af van de buitenwereld en gaat het fenomeen werken in een CoP verkennen.
De verschillende inhoudelijke positioneringen blijven nog intact omdat
de verkenningen vooral gaan over de nieuwe vorm van samenwerking
en de rolpatronen die iedere individuele deelnemer daarbinnen gaat
aannemen. Er is nu al sprake van een groei, zonder dat die zich nog
uitstrekt tot het domein van werken, waar de CoP zich straks mee
bezig gaat houden. In deze fase worden de afspraken gemaakt over
ambities en gevoelens omtrent de nieuwe samenwerking. Ook wordt
het duidelijk wat de deelname aan de CoP van de individuele
deelnemers zal vergen.
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Na deze eerste gezamenlijke bijeenkomst, waarin de deelnemers een
gezamenlijk beeld ontwikkelen hoe en waartoe er samengewerkt zal
worden, verlaten de participanten van het CoP de gesloten ruimte
weer. Sommigen zijn direct gegrepen door de nieuwe werkvorm en
het ambitieperspectief dat geboden wordt. Anderen gaan eerst buiten
de CoP omgeving (in hun netwerkomgeving) sonderen of het werken
volgens de nieuwe werkvorm zich wel kan verhouden met hun andere
rolpatronen en identiteiten.
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In een volgende gesloten fase komen de deelnemers, die deel gaan
uitmaken van de CoP, terug. Er zijn nu ook uitstappers en nieuwe
instappers. In deze fase worden de meningen en verwachtingspatronen weer wat bijgesteld, zonder dat er sprake is van een
volledige herdefinitie van de CoP. Een aantal deelnemers zal aangeven de werkzaamheden op de achterhand te volgen, een aantal
werpt zich op als een kernteam. In deze bijeenkomst wordt uitgebreid
aandacht geschonken aan het inhoudelijke domein van activiteiten.
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Een belangrijk onderdeel van deze fase is de reframing van de
deelnemers, waarbij een proces van groepssocialisering moet
ontstaan. Individuele meningen en betekenissen moeten nu in de
groep leiden tot accentuering van een gevoel van een gezamenlijke
missie, betekenisgeving en identiteit.
In deze fase wordt de practice uitgekristalliseerd. Niet alleen de
manier waarop met het domein wordt omgegaan, maar vooral ook de
praktijkvelden voor activiteiten (output-outcome en result) worden nu
verkend.
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In deze fase sluit de CoP zich af van de buitenwereld en sluit zich op
om de verschillende werkdimensies van het CoP-werken in de praktijk
te doen.
Er ontstaat iets gemeenschappelijks, een nieuwe vorm van
kennisassimilatie waarbij de deelnemers gaan opereren als een
gezamenlijke groep. Op die wijze komt een gezamenlijke aanpak van
het domein aan de orde.
In deze fase worden belangrijke vorderingen gemaakt op het werkveld
dat de CoP heeft geselecteerd. Neemt de CoP voor deze fase te
weinig tijd, dan zullen de vervolgwerkzaamheden hier onder leiden.
In deze fase is er een gevoel van onuitgesproken eenheid, die de
deelnemers als een groot goed ervaren.
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In deze fase leeft de CoP sterk in de hoofden van de verschillende
deelnemers, zonder dat ze in fysieke zin in een gesloten ruimte bijeen
zijn. In de buitenwereld zullen de CoP deelnemers (gedeelten) van
hun nieuwe ervaringen willen uitdragen en snel ondervinden, dat er
een verschil bestaat tussen de receptieve en veilige omgeving binnen
het CoP en de wereld daarbuiten.
In wezen is dit de veranderingsfase voor het zoeken naar een nieuwe
stabiele betekenisgeving van het domein en de manier waarop de
deelnemers tegen de inhoudelijke mores aankijken.
De afsluiting van deze fase zal voor de deelnemers overkomen als het
verlaten van een opgebouwde zekerheid. Immers de vorderingen zijn
gedaan met betrokkenen, die vanuit een heel gelijkgestemde
opstelling hun inbreng leverden. Deze stabiele en veilige situatie wordt
doorbroken, als de deelnemers de plek van samenkomst weer moeten
gaan verlaten. Juist dan is het van groot belang de vorderingen uit de
gesloten fase goed vast te leggen (reïficatie)
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Iedere deelnemer zal (overigens in een verschillend tempo) door de
ervaringen in de buitenwereld weer opnieuw van gedachten en gedrag
veranderen. Niet zozeer, dat het CoP gevoel geheel verdwijnt, maar
wel zoveel, dat sprake is van het ontwikkelen van persoonlijke
interpretaties van de CoP missie en inhoudelijke veranderopgave.
Ook kan blijken dat de ideeën van de CoP niet haalbaar zijn, vanwege
financiële, organisatorische, bestuurlijke, persoonlijke of ruimtelijke
redenen. Met deze ervaringen gaan de CoP-deelnemers vervolgens
weer terug in de CoP.
In deze fase is het instellen van virtuele communicatie van belang
om de wezenskenmerken uit de gesloten fase te verlengen.
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Onvermijdelijk zullen alle deelnemers van kleur veranderen. Zijn in
deze fase de verbindingen tussen de leden van het CoP los, dan kan
de verandering zodanige vormen aannemen, dat het CoP zijn
bestaansredenen verliest. Zijn de verbanden sterker, dan zullen de
verschillen minder groot worden, zodat in een volgende gesloten fase
de innovatieve ideeën weer verder gebracht kunnen worden.
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In een volgende gesloten bijeenkomst ontdekken de deelnemers, dat
de geborgen veiligheid uit de vorige CoP verdwenen is en is een
nieuwe opbouwfase noodzakelijk. Dit afhankelijk van de mate waarin
de deelnemers in de open fase van kleur verschoten zijn. De tijdsfactor is hierbij belangrijk: een lange tijd tussen de fases geeft veel
mogelijkheden voor individuele veranderingen bij de deelnemers en
extra moeilijkheden het CoP gevoel weer boven te krijgen.
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Lukt dat wel, dan gaat de cyclus weer een ronde verder. Lukt het niet
dan zal het CoP zich weer opnieuw moeten hervinden of valt dan na
een teleurstellende ervaring uiteen.
CoP’s die door twee van deze cyclussen heen gegaan zijn tenderen
naar een grotere interne stabiliteit. De deelnemers weten dan, dat als
ze te veel tussentijds veranderen, de CoP niet meer voldoende zal
opleveren. Juist in die omstandigheid is te zien dat de CoP
frequentere contacten zal instellen. Ook in deze fase is het duidelijk,
welke resultaten het CoP zal kennen.
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CoPs exist because they always have. Professional societies, clubs,
street gangs, the mothers of a neighborhood - all are CoP’s. They are
one manifestation of the tribal instinct in man to learn and grow and
survive.
We zullen elk van de onderdelen van het conceptueel model van
Wenger afzonderlijk behandelen en de belangrijkste kenmerken
ervan en de ontwikkeling erbinnen aangeven.
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Practice
Domein: gezamenlijke interesse, of
minimumniveau van kennis
over het vraagstuk of object
Gemeenschap: gezamenlijke activiteiten,
discussie, elkaar helpen, kennis
delen en relaties opbouwen
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Practice
Binnen de practice vindt ontwikkeling van gezamenlijke bronnen,
praktijken en identiteiten plaats. Het gaat om daadwerkelijke
activiteiten.
Bij aanvang van een CoP zijn twee zaken van belang.
1. Er moet een domein zijn. Het domein bestaat uit een gezamenlijke
interesse of een minimumniveau van kennis over een vraagstuk.
- Gezamenlijk kennisniveau, uitwisseling van ervaringen
Enerzijds is het van toepassing op het voorbeeld van de monteurs
die bijeen kwamen om ervaringen met een technisch vraagstuk uit
te wisselen.
- Gezamenlijke interesse of belang:
Het kan worden toegepast op een complex beleidsprobleem of
een planvormingsvraagstuk waarbij verschillende
geïnteresseerden vanuit verschillende invalshoeken betrokken
zijn, bijvoorbeeld het uitwerken van het concept van meervoudig
ruimtegebruik.
2. Er moet sprake zijn van een intentie tot gezamenlijke activiteiten,
elkaar helpen en kennisdelen. Wanneer iemand niet bereid is de
eigen mening ter discussie te stellen en de inzichten van anderen
niet toelaat, heeft het geen zin om een CoP te vormen. Er moet
sprake zijn van engagement.
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Practice

• Social practise
• doen
• inhoud
• Inhoudelijke practise
• expliciete kennis
• impliciete kennis
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Practice
Social practice
Wanneer het bij Wenger om practice gaat bedoelt hij de sociale
praktijk. Binnen practice wordt ‘doen’ heel breed opgevat. Het is de
historische en sociale context die betekenis geeft aan het doen.
Kennis, de inhoudelijke practice, is een onderdeel van de sociale
practice. Kennis heeft alleen betekenis wanneer het wordt gedeeld
en gecreëerd.
Rol van kennis
Binnen de practice wordt gebruik gemaakt van expliciete kennis, zoals
gearticuleerde theorieën en ideeën, conversaties en instrumenten.
Voorts wordt gebruik gemaakt van impliciete kennis, tacit-knowledge
ofwel ervaringsdeskundigheid, en kennis die is gelegen in de schil van
de waarachtigheid, afhankelijk van persoon, plaats en tijdstip (Jacobs,
2000). Binnen de CoP is sprake van interactie tussen expliciete en
impliciete kennis (Habiforum, 2001).
Producten van de practice
Binnen een CoP worden enerzijds expliciete producten ontwikkeld,
als: concepten, theorieën, ideeën, regels, procedures over de omgang
binnen de CoP, de verhalen, de metaforen en de discoursen.
Anderzijds wordt impliciete kennis gedeeld, aangepast en gecreëerd.
Dan gaat het om individuele vaardigheden, onderliggende veronderstellingen en culturele aspecten van de practice.
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Practice

Boundaries; de buitenwereld

Community – boundary – community – …….
Continuiteit - Discontinuiteit - …….
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Cruciaal voor het functioneren van de CoP is de relatie met de
buitenwereld. Binnen een CoP ontstaat naar verloop van tijd een
gemeenschappelijk referentiekader. Er ontstaat continuïteit binnen de
community. Hiermee ontstaat tegelijkertijd discontinuïteit met de
omgeving. Door in de buitenwereld te verblijven worden nieuwe
ervaringen opgedaan. Ook kan binnen de buitenwereld een toets
plaatsvinden van de ideeën die in de CoP worden ontwikkeld. De
politiek-bestuurlijke, financiële en juridische haalbaarheid bijvoorbeeld.
Maar ook draagvlak bij de bevolking en bijvoorbeeld het toetsen van
ontwerpen aan de beleving van mensen.
Verder dient het verblijf in de buitenwereld om te communiceren over
hetgeen binnen de community gebeurt.
Wanneer men vervolgens weer binnen de CoP verblijft, blijkt er
nieuwe discontinuïteit binnen de community te zijn ontstaan. Er wordt
opnieuw kennis en ervaringen uitgewisseld, en er vinden opnieuw
processen van betekenisvorming, gemeenschapsvorming en
identiteitsvorming plaats.
Zo is er een continu ritme van naar binnen en naar buiten keren
plaats, waardoor innovatieve ideeën steeds verder worden gebracht
en toepasbaar worden gemaakt. Naast het bekendmaken van nieuwe
inzichten in de buitenwereld, vinden er ook al toepassingen plaats.
Deelnemers aan de CoP zullen inzichten toepassen binnen hun
verschillende functies en rollen in de buitenwereld.
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Practice
• Locality ; de binnenwereld

• site en situation
• begrenzen van de verbeeldingsruimte
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De vraag is hoe sterk de grens tussen de locality, de binnenwereld en
de boundary, de buitenwereld moet zijn. Deze kan zelf worden
bepaald. Bij de creatie van een CoP, kan selectief om worden gegaan
met de locality. Het biedt ruimte voor het maken van keuzes.
De uitersten zijn het geheel vrijlaten van deelnemers en het slechts
voor een select gezelschap open stellen van de CoP.
- Alleen mensen met een bepaalde kennis en interesse en intentie
maken deel uit van de CoP. Daarmee ben je dus al selectief.
- Ook met de onderwerpen ben je selectief. Samen bepaal je welke
onderwerpen wel en niet aan de orde komen. Over sommige
onderwerpen zeg je: hier houden wij ons niet mee bezig.
- Soms laat je bepaalde geluiden, mensen wel toe, tijdelijk en anderen
weer niet. Zo kun je de verbeeldingsruimte begrenzen.
De dikte van de schil kan zo variëren. Je ziet dat een aantal
variabelen binnen de CoP te sturen zijn.
Het gaat erom je binnen de locality naar binnen te richten: locality en
site, en vervolgens weer open te stellen voor omgevingsfactoren
(situation, boundary). Niet eenmalig, maar met een continu ritme.
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Practice
Gezamenlijke praktijken:
• Werkateliers
• Creatieve oefeningen
• Gezamenlijk ontwerpen
• Excursie
• Toevoegen van andere disciplines
• Uitnodigen van inspirerende sprekers
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Gezamenlijke activiteiten
Waaruit bestaat nu de practice? Het gaat om gezamenlijke activiteiten,
waarbij gemeenschapsvorming, identiteitsvorming en betekenisvorming plaatsvindt.
Het is opvallend dat Wenger in zijn praktijkboek vooral ingaat op
virtuele toepassingen van CoP’s, zoals nieuwsgroepen. Het is echter
voorstelbaar dat een afwisseling tussen fysiek en virtueel ideaal is. Bij
het opbouwen van sociale relaties wil je elkaar uiteindelijk ook zien.
Het gaat om het bouwen van gezamenlijke geschiedenissen en ook
het uitwisselen van emoties (stem, gezichtsuitdrukkingen spelen
hierbij een rol).
Binnen de practice worden nieuwe ideeën, ontwerpen, producten
etcetera ontwikkeld. De vraag is hoe deze ideeën ontstaan, welke
oefeningen, werkwijzen kunnen worden toegepast. Hierbij kan worden
geleerd van innovatieve planvormings- en ontwerpprocessen. Binnen
de CoP wordt gebruik gemaakt van vernieuwende ontwerptechnieken,
vernieuwende procestechnieken en vernieuwende wijze voor het
aansturen en inspireren van deelnemers.
In de innovatieve ruimtelijke planvormings- en ontwerpprocessen
wordt door Alterra gebruik gemaakt van werkateliers, waarbij
dergelijke innovatieve technieken worden ingezet. Voorbeelden
hiervan zijn: excursies, creatieve technieken, gezamenlijk ontwerpen,
sociale en culturele activiteiten en dergelijke.
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Excursies worden georganiseerd om de beeldvorming te prikkelen.
Hierbij wordt specifiek lokaal en regionaal gewortelde kennis
toegevoegd aan de practice. Creatieve technieken worden toegepast
om de deelnemers op een geheel andere wijze te laten kijken naar
vraagstukken of bijvoorbeeld in de huid van de ander te kruipen om
zijn of haar gedachtegoed en argumenten te leren begrijpen.
Gezamenlijk ontwerpen vindt plaats om verschillende disciplines (alfa,
beta en gamma) en kennissoorten (expliciet en impliciet) met elkaar te
confronteren. Voorbeelden van dergelijke practices zijn: Regiodialoog
Noord-Limburg, Agrofoodcommunity Zuidoost-Nederland en AIRZuidwaarts.
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Identity
• Niet alles is een CoP

• Sociale configuraties
• Wisselend naar plaats en tijd
• Wisselend naar omvang, duur, mate
van intensiteit, interactie etc
• Wisselend naar emotie en gevoel
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Een CoP is geen netwerk. Een netwerk kenmerkt zich door openheid.
Een nadeel hierbij is dat mensen kunnen profiteren, maar geen
verantwoordelijkheid nemen (freerider). Zo ontstaat minder snel een
verantwoordelijkheidsgevoel. Binnen een netwerk vindt geen
gemeenschapsvorming plaats. Hierdoor minder snel nieuwe
betekenissen en ideeën ontstaan. Een open netwerkstructuur is meer
vrijblijvend. Daarom is het volgens Wenger nodig om te investeren in
sociale relaties rond een vraagstuk, waardoor engagement ontstaat,
iets gemeenschappelijks. Dit gebeurt doordat de CoP zich sluit en
tijdelijk een gesloten netwerk vormt.
Een CoP kan worden toegepast bij beleidsprocessen, maar vormt dan
geen traditioneel netwerk van belangenbehartigers rond een
beleidsvraagstuk. Wel kan het een strategie zijn om vanuit
verschillende achtergronden en door inzet van kennis, beelden,
beleidsniveaus, in plaats van belangenbehartiging, te komen tot
beleidsmatige vernieuwing. Binnen de CoP kan worden gekomen tot
afstemming tussen verschillende kennissoorten en beelden die
bestaan bij de deelnemers.
Een CoP kan ook een projectorganisatie zijn, maar ook weer niet
in de klassieke zin van werkgroep, stuurgroep, projectgroep,
belangengroep. Deze kunnen wel elementen van een CoP bezitten.
Als voorbeeld kunnen verschillende organisaties binnen de WCL’s en
de Regiodialoog Noord-Limburg worden genoemd.
Er zijn verschillende kenmerken van een CoP behandeld. Daarnaast
kunnen er verschillende vormen van CoP’s voorkomen. Ze kunnen
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wisselen naar tijd en plaats, omvang, duur, mate van interactie en
naar emotie en gevoel. Ook kan het wisselen tussen fysiek en virtueel.
Het kunnen bewuste keuzen zijn, maar het kan zich ook vanzelf
ontwikkelen.
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Identity
• de drie zienswijzen:

92

CoP op Alterra

Identiteit
Bij de uitleg van de ideeën omtrent identiteitsvorming binnen een CoP
betrekken we het kwaliteitsmodel van Jacobs (2000). Hierbinnen
wordt aangetoond dat het begrip kwaliteit meerdere dimensies kan
hebben: waarheid, juistheid en waarachtigheid. Binnen de wetenschap
gaat het voornamelijk over waarheid. Iets is waar wanneer het
tegendeel niet wetenschappelijk is bewezen. Veel beleid en plannen
spelen zich vooral af op het niveau van de juistheid. Groepen mensen
bepalen samen wat voor hen de waarheid is, het is een normatief
oordeel, maar gezamenlijk bepaald. Ook op het individuele niveau is
er sprake van ‘waarheid’, namelijk de waarachtigheid, die varieert per
moment, plaats en emotie. Het is een dimensie die vaak over het
hoofd wordt gezien, maar wel een die van invloed is op de acceptatie
van beleid, plannen en dergelijke en die bij gezamenlijke
identiteitsvorming een belangrijke rol speelt.
Zo op het eerste gezicht zit de meningvorming van de CoP vooral in
de schil van de juistheid. Binnen een gemeenschap worden
gezamenlijk nieuwe ideeën ontwikkeld. De groep ontwikkelt een idee
over de waarheid. Hierbij maakt men gebruik van wetenschappelijke
kennis en van de emoties en gevoelens van deelnemers, die
bepalend zijn voor de gezamenlijke ideevorming.

CoP op Alterra

93

Identity
Aanduiding van identiteit
• identitas (latijn)
• idem (hetzelfde, toegepast op de
mens)
• unieke relatie, die ieder mens met
zichzelf heeft
• imago, zelfbeeld, leefwijze,
eigenheid, persoonlijkheid
• positieve betekenis, iets goeds,
tevreden met jezelf
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Identiteit wordt nader uitgewerkt. Het komt van het latijnse woord
identitas. In de betekenissen, zoals in de woordenboeken, wordt het
unieke en individuele steeds benadrukt. Het gaat om de eenheid van
wezen, het eigen karakter, het individuele en identiek zijn.
Bij identity gaat het echter ook om de relatie met anderen, groepen.
Hierbij komen zaken als imago, leefwijze en zelfbeeld (ten opzichte
van de ander) aan de orde.
Groepen en anderen hebben invloed op de identiteiten van individuen.
Mensen ontlenen een deel van de identiteit aan het deel uit te maken
van groepen. In dit hoofdstuk staat de individualiteit en collectiviteit
van identiteiten centraal. De mens op zoek naar positieve
betekenissen, naar een situatie waarbij tevredenheid over zichzelf
ontstaat.
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Vroeger was er sprake van een vaste identiteit. Die identiteit was
verbonden met de regio waar je woonde, het beroep wat je uitoefende
en de godsdienst waaraan je was verbonden. Binnen de zuilen
conformeerden de individuen zich aan de labels.
Vervolgens was er de periode van de ontzuiling en was er sprake van
individualisering. Nu worden individuen gedwongen een eigen
identiteit te ontwikkelen, te beheren en te groeien. De identiteit wordt
afhankelijk van de diversiteit aan keuzen die individuen voor zich
maken en van het leerproces dat individuen doormaken.
De periode waarin we nu zitten wordt gekenmerkt door de beweging
van het ik-tijdperk naar het wij-tijdperk. Mensen zoeken nieuwe
relaties en groepen waarbinnen een gezamenlijke identiteit en een
deel van de leefstijl wordt ontwikkeld, zoals in de Community of
Practice. Individuen ontwikkelen verschillende identiteiten, die binnen
verschillende groepen worden gedragen.
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Identity
• participatieve zelfontplooiing
• onderhandelbare betekenisgeving
• netwerk van connecties
• sociale communicatie
• local-global interplay
• iteratief leerproces
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De huidige ontwikkeling van identiteiten kent de volgende kenmerken:
• Er is sprake van participatieve zelfontplooiing: de zuil ben je zelf, van
Veronica naar Yorin. Marketing richt zich hierop.
• Identiteiten ontstaan uit onderhandelingen en gezamenlijke
betekenisgeving, ook uit gezamenlijke activiteiten en gezamenlijke
geschiedenissen. Dit maakt de groepsidentiteit uniek.
• Een identiteit weerspiegelt het eigen karakter van een eenheid van
mensen binnen een netwerk van connecties.
• Identiteit ontstaat vanuit sociale leerprocessen. Communicatie,
uitwisseling van kennis, ervaring, beelden en gevoelens zijn hierbij
van belang.
• De lokale identiteit wordt meer en meer een product van local-global
interplay, van lokale en interne waarden met globale en externe
waarden. Castells geeft aan dat binnen de globalisering de culturele
identiteit zou moeten worden gestimuleerd ter behoud en
ontwikkeling van een diversiteit aan identiteiten: think local, act
global.
• Het ontwikkelen van identiteiten is een iteratief leerproces. Vaak is
sprake van een worsteling, als onderdeel van het individuele
leerproces. Het is acceptabel, prettig en leuk, omdat je wat leert, je
tot nieuwe inzichten komt en jezelf thuis voelt binnen een
community.
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Identiteitsvorming is een iteratief proces
Om dit aan te tonen maken we gebruik van het psychologisch model
van gedragsverandering van Lewin (1951), waarbij het proces van
aanpassing aan nieuwe ervaringen wordt uitgelegd. Hij onderscheidt
drie fasen: unfreezing, moving en freezing. Door ervaringen en
gebeurtenissen wordt de identiteit van een individu geraakt. Hij komt
in een staat van unfreezing. Er ontstaat een oriëntatie op de
verandering. Het individu komt in beweging, hij gaat uitzoeken op
welke wijze hij zijn identiteit kan aanpassen. Dit gebeurt door
experimenten. Uiteindelijk komt hij erachter op welke wijze hij het best
zijn identiteit kan aanpassen en waarmee hij het meest tevreden is.
Deze verandering wordt vastgelegd (freezing) en de individu gaat zijn
nieuwe identiteit uitdragen.
Door nieuwe ervaringen wordt de individu continu geconfronteerd met
zijn identiteit en wordt telkens gedwongen beslissingen te nemen over
aanpassingen.
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Identity
Gemeenschappelijke identiteit
• belonging
• gemeenschappelijke
betekenisgeving
• identificatie met de CoP
• trots, plezier,
vertrouwen en interesse
in elkaar

102

CoP op Alterra

Volgens Wenger ontwikkelen deelnemers aan een CoP door de
uitwisseling van kennis en ervaring, door processen van meningvorming, gemeenschapsvorming en door de gemeenschappelijke
activiteiten, uiteindelijk een gezamenlijke identiteit.
Deelnemers gaan zich identificeren met de groep en gaan er bij horen
(belonging). Er ontstaat trots, plezier, vertrouwen en interesse in
elkaar. Behoren tot een community of practice is deel van de identiteit
van een persoon. Succesvolle CoP’s hebben een sterke identiteit, die
deelnemers meenemen binnen hun dagelijkse leven.
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Meaning

Drie basisconcepten:
• Onderhandelen
• Participatie
• Reïfication (verstoffelijking)
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Meaning
De betekenisgeving wordt opgehangen aan drie basisconcepten. Het
ontstaat door gezamenlijke onderhandelingen en de uitwisseling van
kennis en ervaringen. Een voorwaarde is de participatie van actoren
binnen een CoP. Doordat er nieuwe betekenissen ontstaan, ontstaat
ook de behoefte deze betekenissen in de buitenwereld uit te dragen.
Om de kracht van die betekenis te versterken wordt reïficatie
toegepast.
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Meaning
Onderhandelen:
• actief proces van betekenisgeving
• weerstand en kneedbaarheid
• invloed uitoefenen en beïnvloeden
• engagement van factoren en
perspectieven
• nieuwe oplossingen als convergentie
• partieel, incompleet en tentatief

106

CoP op Alterra

Betekenisgeving door onderhandelen
Onderhandelingen zijn niet in een keer afgerond. Gezamenlijke
betekenissen ontstaan in een iteratief proces van onderhandelingen.
Dit geldt voor het proces binnen de CoP als voor het proces tussen de
CoP en de buitenwereld. De genoemde kenmerken van weerstand en
kneedbaarheid, invloed uitoefenen en beïnvloeden zijn een
onvermijdelijk onderdeel van deze iteratieve processen voor deze
processen. Ze dragen bij aan het ontstaan van nieuwe gezamenlijke
betekenissen. Diversiteit aan individuele betekenissen, kennis en
invalshoeken is van belang om uiteindelijk te kunnen convergeren
naar nieuwe oplossingen. Dit proces vergt inzet van creatieve
technieken en van het toepassen van het afwisselend vertoeven in
binnen- en buitenwereld. Oplossingen zijn hierdoor lange tijd partieel,
incompleet en tentatief en worden telkenmale bijgesteld en
uitgebalanceerd.

CoP op Alterra

107

Meaning
Participatie:
• geen collaboratie
• wel coöperatief,
harmonieus
• ontstaat na leren en
conflicten
• dat levert continuïteit
• en vereist engagement
• met hart en ziel
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Betekenisgeving door participatie
Wenger geeft aan op welke wijze de participatie van belang, maar ook
van invloed is op de gezamenlijke betekenisverlening.
Om te beginnen is participatie geen collaboratie. In Nederland heeft
dit begrip een negatieve connotatie. Het gaat er in ieder geval om dat
deelnemers bereid moeten zijn mee te werken, bereid te zijn
betekenis te geven en de eigen betekenissen aan te passen. Je moet
niet alleen maar erbij zitten en kijken wat er gebeurt. Deelnemers
moeten een coöperatieve houding hebben en uiteindelijk ontstaat een
harmonieuze situatie. De deelnemers kunnen zich vinden in de
nieuwe betekenissen, die gezamenlijk worden gegeven. Het proces
hiertoe hoeft niet harmonieus te zijn. Het ontstaat na leren en
conflicten. De uitkomst is wel harmonieus. De deelnemers geloven in
de uitkomst, waardoor er een basis ontstaat voor continuïteit, totdat
men door in de buitenwereld te verkeren niet meer kan leven met de
uitkomst, waarna een nieuw proces van betekenisgeving plaatsvindt.
Wenger geeft aan dat engagement hierbij van belang is. De deelnemers moeten ‘met hart en ziel’ deelnemen aan het proces van
betekenisgeving.

CoP op Alterra

109

Meaning
Reification:
• engagement met de wereld dat leidt tot
een betekenisvorming en tastbaarheid
• de manier waarop het object van kennis
wordt behandeld, tastbaar gemaakt
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Betekenisgeving door reïficatie
De uiteindelijke betekenis die men gezamenlijk geeft wordt
‘verstoffelijkt’, en zoals Wenger aangeeft: er vindt een proces van
reïficatie plaats. Reïficatie is de wijze waarop de betekenis, het object
van kennis, tastbaar en herkenbaar wordt gemaakt. Ook wordt
daarmee aangeven waarom de definities, betekenissen en producten
van de CoP bijzonder en de moeite waard zijn. Nederlandse
begrippen die enigszins aangeven waar het dan om gaat zijn: cultuur
scheppen en dat uitdragen en een merk ontwikkelen.
Voorbeeld: Groepen mensen die iets gemeen hebben zijn vaak
herkenbaar, ze laten zien dat ze ergens bijhoren,
bijvoorbeeld de verschillende soorten klederdracht en
tenues, maar ook door het gebruik van logo’s en motto’s.
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Communities
Wenger onderscheidt drie dimensies van gemeenschapsvorming die
leiden tot gemeenschappelijkheid. Binnen de CoP komen deze
dimensies komen allen voor. Ook versterken deze weer de diverse
leerprocessen binnen een CoP.
- een CoP kan worden gezien als een gezamenlijke onderneming
(joint enterprise). Er is een gezamenlijke intentie en domein.
- de gemeenschappelijkheid bestaat uit het sociale aspect, uit het op
elkaar betrokken zijn (mutual engagement) en het elkaar beter leren
kennen.
- de gemeenschappelijkheid ligt in het gezamenlijke proces, waarbij
gedeelde ervaringen (shared repertoire) worden ontwikkeld.
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Communites

• gezamenlijke organisatievorm
• wederzijdse aansprakelijkheid
• ritmes in interpretaties
• gezamenlijke beeldvorming

114

CoP op Alterra

Gezamenlijke onderneming (joint enterprise)
Een CoP is een organisatie van individuen binnen een bepaald
domein en met de intentie om een gemeenschap te vormen. Deze
gemeenschap ontstaat door het versterken van de betrokkenheid en
door een richting (gezamenlijke visie, ontwerp, oplossing) te
ontwikkelen. Dit gebeurt door het onderhandelen over gezamenlijke
doelen of passies.
Binnen de gemeenschap is er wederzijdse aansprakelijkheid, want de
deelnemers stellen hun ideeën en meningen ter discussie. Wanneer
men er niet toe bereid is worden deelnemers hierop aangesproken.
Een CoP kan alleen succesvol zijn wanneer mensen bereid zijn tot
gemeenschapsvorming. Men dient zich in elkaar te verdiepen
en te proberen elkaar te begrijpen. Er ontstaat ook een
verantwoordelijkheidsgevoel.
Er is sprake een iteratief proces van gemeenschapsvorming. Door de
ritmes van binnen en buiten de CoP, maar ook door de interne
dynamiek wordt de gemeenschappelijkheid versterkt.
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Communites

• eenheid in verscheidenheid
• gezamenlijk dingen ondernemen
• sociale complexiteit en relaties
• actief onderhouden van gemeenschap
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Wederzijdse betrokkenheid (mutual engagement)
Een CoP kan vanzelf ontstaan en idealiter ook vanzelf bestaan.
Echter, gemeenschapsvorming kan ook doelbewust worden versterkt,
onder meer door het definiëren en programmeren van gezamenlijke
activiteiten. Voorts door een actief netwerkbeheer en toepassen van
conflictoplossing, procesbegeleiding en dergelijke, want binnen de
CoP kan sociale complexiteit ontstaan die gemeenschapsvorming in
de weg kan staan.
De leden van een community onderhouden hechte onderlinge relaties
gedurende de gezamenlijke practice. Dit verbindt mensen binnen de
sociale configuratie. Door te onderhandelen over betekenissen, het
gezamenlijk creëren van kennis en het verspreiden van ideeën in de
buitenwereld
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Communites

• discoursen en concepten
• verhalen gezamenlijk verleden
• stijl, instrumenten, acties en
handelingen
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Gezamenlijke competenties (shared repertoire)
Gemeenschappen worden gevormd door het doorlopen van
gemeenschappelijke activiteiten, waarbij kennis en ervaringen worden
gedeeld en betekenissen worden gevormd. Door die gezamenlijke
activiteiten ontstaan gemeenschappelijke geschiedenissen,
gemeenschappelijke verhalen en worden gezamenlijke discoursen en
concepten ontwikkeld. Er ontstaat een stijl van handelen, activiteiten
en discussie, waarmee de gemeenschapsvorming wordt bevorderd.
Een gemeenschap is een thuisbasis van identiteiten.
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Levenscyclus CoP
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Net als geldt voor allerlei producten en ontwikkelingen maakt ook een
CoP een levenscyclus door, bestaande uit verschillende fasen.
Wenger onderscheidt vijf fasen van community-ontwikkeling. De start
bestaat uit netwerken die de potentie hebben om meer verbonden te
geraken. Wanneer men besluit een community te vormen wordt een
plan opgesteld om hiertoe te komen. De eerste bijeenkomst vormt de
start-up waarbij de community ontstaat door het ontdekken van
gemeenschappelijkheid en door verbeelding van mogelijke
uitkomsten. De CoP wordt zichtbaar. Vervolgens groeit een CoP naar
de fase van volwassenheid door het versterken van de richting en
door uitbreiding van ideeën en netwerken. De identiteit wordt
gevormd. Door het toepassen van het ritme binnen-buiten worden de
openheid vergroot. De ideeën worden getoetst aan diverse
perspectieven in de buitenwereld. Met deze ervaringen worden de
ideeën verrijkt en worden ontwikkeld naar een innovatie die kan
worden toegepast en geïmplementeerd. Daarna vermindert de inzet
van de CoP.
Vanuit het inzicht in de verschillende fasen die een CoP doorloopt kan
meer sturing worden ontwikkeld ten opzichte van de CoP. Training en
coaching kunnen hierop worden afgestemd. Ervaring in de VS leert
dat vanuit sturing tijdens het proces van de CoP impulsen worden
gegeven voor het verdere verloop.
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Personele samenstelling CoP
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Voor een optimaal verloop van en CoP zijn verschillende rollen,
kwaliteiten, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen van belang.
In de bovenstaande figuur zijn de verschillende rollen die personen
kunnen aannemen binnen een CoP weergegeven. Ook kan gebruik
worden gemaakt van het onderscheid, zoals in de management- en
organisatieliteratuur ten aanzien van projectmatig werken wordt
gebruikt. Hierbij worden de volgende teamrollen onderscheiden:
- inspirator: verbeeldingskracht en enthousiasmeren
- conservator: orde, systematiek en herhaalbaarheid
- denker: analytisch vermogen, helderheid, volledigheid
- practicus: slagvaardig, toetsend, chaotisch
- ondernemer: regelaar, organisator, beslisser
- ondersteuner: verbinder, luisteren, vragen stellen

CoP op Alterra

123

Relatienetwerk CoP
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De intensiteit van deelname van personen aan een CoP verschilt. Dit
wordt veroorzaakt door de verschillende redenen die individuen
hebben voor deelname. Sommigen nemen deel omdat de community
hen directe toegevoegde waarde bieden. Anderen nemen deel
vanwege de persoonlijke netwerken. Weer anderen benutten de CoP
voor het versterken van hun vaardigheden. Wenger raadt aan
verschillende niveaus van deelname uit te nodigen.
Zo zijn er verschillende niveaus te onderscheiden. Vaak is er sprake
van een kerngroep en zijn er individuen die de CoP coördineren. De
practice moet worden georganiseerd en de deelnemers moeten bijeen
worden gebracht. Wenger onderscheidt drie niveaus van participatie.
Allereerst de kerngroep, die bestaat uit een groep mensen die actief
deelneemt aan discussies, ontwerpen en andere activiteiten. Deze
mensen adopteren community-ideeën, identificeren onderwerpen en
zorgen voor de beweging van de community. Ongeveer 10-15% van
de deelnemers aan de CoP vormt doorgaans de kerngroep.
Het tweede niveau bestaat uit de actieve groep van reguliere
deelnemers aan de diverse activiteiten, maar met een lagere
intensiteit dan de kerngroep. Deze groep maakt doorgaans rond
de 70% van de community uit.
Het derde niveau betreft de periferie en bestaat uit mensen die
nauwelijks actief participeren. De redenen hiervoor zijn verschillend.
Mensen kunnen niet voldoende tijd hebben om actief te participeren,
niet voldoende kennis om volwaardig te participeren of er slechts bij
zitten om te kijken of er voor hen iets te halen valt. In het laatste geval
spreken we van ‘lurkers’. Deze zullen door de community worden
aangesproken op hun houding. Zij komen niet tot gemeenschaps- en
identiteitsvorming en zullen uiteindelijk uit de community stappen.
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Personele samenstelling CoP
• Samenwerking
• inter: tussen organisaties
• intra: binnen een organisatie
• extra: binnen een nieuwe tijdelijke
organisatievorm (innovatiecellen)
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Samenwerking
In de VS zijn de meeste voorbeelden van CoP-toepassingen binnen
een grote organisatie, vaak een onderneming (intra). Wel onderkent
men daar dat de toekomstige uitdaging vooral ligt op het vlak van
samenwerking tussen organisaties (inter). In Nederland is hiervan
binnen Habiforum al sprake, wellicht te danken aan de heersende
onderhandelingscultuur, waardoor het gedachtegoed en het
organisatieprincipe ook voor overheden eenvoudiger toepasbaar lijkt.
De toepassingsgedachte komt mede voort uit de complexe
vraagstukken, zoals die zich in Nederland voordoen op het gebied van
de ruimtelijke ordening.
Met het concept van meervoudig ruimtegebruik zijn de deelnemers
aan de diverse CoP’s vooral gericht op leren van andere organisaties,
van andere disciplines en van verschillende (overheids)niveaus.
Mogelijk gaan deze vormen zich ontwikkelen tot tijdelijke extraorganisatorische innovatiecellen, wanneer men de werking van de
CoP op zo’n manier aanwendt dat er ook daadwerkelijke innovaties tot
stand worden gebracht. Deze tijdelijke organisaties beheren het
gedachtegoed en werken aan realiseren van nieuwe concepten in de
praktijk. Misschien is het meer denkbaar dat er nieuwe kleine
satellietorganisaties ontstaan, omdat de innovaties moeilijk in te
passen zijn in de huidige werkstructuren.
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Personele samenstelling CoP
• Dilemma
• zelfsturing als principe
• aansturing als uitdaging
• beïnvloeding als opgave
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Dilemma
Bij de huidige CoP’s ligt het accent op de creatie en het laten
uitgroeien tot een samenhangend geheel, zonder te functioneren als
sturingsinstrument. Hierbij staat zelfsturing centraal. De CoP’s worden
gezien als een bottum-up verschijnsel en de mogelijkheden om hierin
te sturen wordt gezien als een niet integere inbreuk op de autonomie
en persoonlijk empowerment die geacht wordt binnen een CoP tot
ontwikkeling te komen. Ondanks dat moet worden afgevraagd of
aansturing en beïnvloeding, gericht op Return on Investment (ROI)
mogelijk is. Vanuit de tegenvallende en niet nader te duiden
rendementen en de niet nader geduide doelstellingen en eisen aan
het functioneren van een CoP binnen Habiforum, zouden we
aansturing van de CoP moeten benaderen als een uitdaging en
beïnvloeding, met als doel Human Factors als strategische ROI,
als opgave.
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Evaluatie CoP
Waarnemingspositie
• participant
• afrekenaar
• innovator
• opdrachtgever
Return on investment (ROI)
• financieel
• strategisch
• persoonlijk
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Het zal op korte termijn niet eenvoudig zijn de ROI in financiële
termen aan te geven. De ROI zal meer moeten worden beschreven in
termen van strategische en persoonlijke ontwikkeling. Hiervoor dienen
criteria te worden ontwikkeld, die de meerwaarde van het werken
binnen een CoP kunnen aangeven uit te drukken in Human Factors.
Verder zal de beoordeling afhankelijk zijn van de waarnemingspositie
van de beoordelaar. De participant zal andere resultaten zien als de
afrekenaar, innovator en opdrachtgever, zeker op korte termijn. Het
overbrengen van de werkzaamheden en resultaten van een CoP naar
personen en instanties die niet daadwerkelijk hebben geparticipeerd in
de CoP is een probleem. Naast dat er in de buitenwereld
verschillende verwachtingen en kijkrichtingen bestaan, zal er ook
sprake zijn van een zeker spanningsveld. Ook hierbij geldt het verschil
in korte en lange termijn ROI. Doel echter van de CoP is de
uitkomsten in te passen binnen de buitenwereld, door het ritme
binnen-buiten te hanteren. Door het ritme binnen en buiten krijgen
ideeën, betekenissen en identiteiten steeds meer vorm en worden
steeds beter aangepast aan de situatie in de buitenwereld, of de
buitenwereld wordt steeds meer aangepast aan de ideeën,
betekenissen en identiteiten, die worden ontwikkeld binnen een CoP.
De uitdaging lijkt vooral te liggen in het zoeken naar een ideaal ritme
tussen binnen en buiten. Daarnaast zullen deelnemers in de CoP de
juiste netwerken in de buitenwereld moeten opbouwen, om de
resultaten van de CoP te implementeren. Verder zal men binnen de
functies en posities die men in neemt de ruimte moeten krijgen de
resultaten van de CoP uit te dragen en te implementeren. Pas
wanneer de deelnemers aan de CoP dit vermogen weten te
ontwikkelen kan sprake zijn van een succesvolle CoP.
Is het dan niet mogelijk om vooraf doelen te stellen? Bij Skandia
definiëren opdrachtgever en deelnemers gezamenlijk doelen en
worden afspraken gemaakt over de terugkoppeling. Hierop richt de
toetsing zich dan ook voornamelijk.
CoP op Alterra
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Ontwerpen van een nieuwe
CoP
• Het is mogelijk een CoP planmatig
volgens de theoretische aanpak te
ontwikkelen.
• Design moet opportunistisch zijn,
voorzichtig gedefinieerd, ‘minimal
design’
• Hiervoor hebben we een checklist
gemaakt
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Ontwerpen van een CoP
Zoals aangegeven is er sprake van een paradox. Idealiter ontstaan
Communities of Practise vanzelf, want het karakter van vrijwilligheid is
sterk. Vaak zie je het ook niet ontstaan, terwijl er toch complexe
vraagstukken bestaan, waarvoor geen oplossingen worden bedacht.
Wenger worstelt hiermee in zijn boek. Hij geeft expliciet enkele
voorwaarden voor het opstarten van een CoP en geeft een
infrastructuur, die deze kan ondersteunen. Ondermeer geeft hij aan
dat het design opportunistisch moet zijn en voorzichtig geformuleerd.
Hij heeft het over een ‘minimal design’. Voorts geeft hij aan: A CoP
has an enterprise and not an agenda. En: Innovation does not happen
on schedule - it takes experimentation, risk and time to create.
Impliciet geeft Wenger in zijn werk toch verscheidene
aanknopingspunten, die voor ons bouwstenen zijn voor ontwerpen
van een CoP, waarmee een omgeving wordt gecreëerd waarbinnen
innovaties ontstaan.
We hebben een checklist opgesteld voor het ontwerpen van een CoP.
Voorts gaan we in op voorwaarden voor sociaal leren en op welke
wijze de inzet van masters dit kan bevorderen.
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Ontwerpen van een nieuwe
CoP checklist
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Checklist
Wenger geeft aan dat een CoP een plaats nodig heeft waar de
deelnemers elkaar ontmoeten. Verder geeft hij aan dat de deelnemers
tijd moeten steken in het ontwikkelen van de CoP. Dit kan alleen
wanneer de deelnemers ook beleidsruimte hiervoor hebben. Binnen
de functies van de deelnemers moet hiervoor ruimte bestaan. De
deelnemers moeten geen belangenbehartigers zijn, maar een open
houding aan kunnen nemen binnen de processen. Wanneer de CoP
te klein is ontstaan er geen innovatieve ideeën. Wanneer deze te
groot is ontstaat er geen gemeenschappelijkheid. Vijftig deelnemers
is de absolute bovengrens.
Verder zegt Wenger niet veel over het design, maar er zijn in zijn werk
verscheidene aanknopingspunten te vinden. Als eerste zal een
gezamenlijk domein bepaald moeten worden. Deelnemers die zich
hierin niet kunnen vinden kunnen ook niet goed functioneren en zullen
vanzelf, of na enige dwang, afhaken. Verder dient de CoP zich bewust
te zijn dat het succes kan worden vergroot door te streven naar
taalinnovaties en naar reïficatie. Om de procesgang erin te houden
kan enige planning van gebeurtenissen (data) nuttig zijn. Het gaat om
het bijzondere, de voortgang en hoogtepunten te benadrukken. Het is
echter niet mogelijk een CoP op een spreadsheet te plannen.
Verder dient een CoP een ritme van locality en boundary te
ontwikkelen.Ook dit biedt mogelijkheden voor een meer planmatige
aanpak, ontwerp van de procesgang van een CoP.
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Ontwerpen van een nieuwe
CoP structuur
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Wenger geeft aan dat sociale leerprocessen worden gekenmerkt door
engagement (betrokkenheid), verbeelding en richting. Deze moeten
worden gestimuleerd en versterkt.
• Het richting geven aan de community heeft als doel het gezamenlijk
ontwikkelen van nieuwe betekenissen en van een gezamenlijke
visie. Het gaat om het ontwerpen en implementeren van
veranderingsprocessen. Dit vindt niet vanzelf plaats, maar moet
worden bevorderd. Om dit te verwezenlijken kunnen elementen van
‘learning and development’ worden ingezet.
• Het versterken van verbeelding heeft als doel het genereren van
oplossingen, vernieuwing en innovaties. Dit doel is gericht op het
creëren van innovatieve ideeën.
• Het versterken van engagement richt zich op het versterken van de
organisatie, de gemeenschap, het gezamenlijke en de processen die
zich afspelen. Hierdoor gaan mensen zich thuis voelen binnen de
community en wordt de betrokkenheid versterkt.
Ook kan de driedeling: inhoud, proces en mens worden aangehouden. Er moet zowel aandacht bestaan voor het verloop van
het proces (het netwerk en de betrokkenheid van mensen), het
object/ontwerp (verbeelding, gebruik van creatieve technieken,
gezamenlijk werkproces) en de rollen en veranderingsprocessen
van (groepen) mensen (sociaal leerproces).
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Ontwerpen van een nieuwe
CoP Masters
• Masters of leermeesters
• Leren en ontwikkeling (MLD)
• Innovatie (MI)
• Proces (MP)
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Masters
Om een sociaal leerproces op gang te brengen en ervoor te zorgen
dat groepen niet vastlopen kunnen procesbegeleiders worden ingezet.
Wij onderscheiden er drie, die samenhangen met de drie kenmerken
van sociale leerprocessen (engagement, verbeelding en richting).
We noemen ze Masters, daarmee verwijzend naar de postdoctorale
managementopleidingen die heden ten dage in zwang zijn:
- Master of Proces (MP)
- Master of innovation (MI)
- Master of learning and development (MLD)
De Masters bewegen zich op de rand de CoP. Ze maken niet deel uit
van de Community in de zin dat ze bijdragen aan de gezamenlijke
betekenisverlening en deel gaan uitmaken van de community. Wel
observeren ze die processen en bevorderen ze deze door de inzet
van diverse creatieve technieken. Uiteindelijk is het de Community zelf
die gezamenlijk beslissingen hiertoe neemt.
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Ontwerpen van een nieuwe
CoP Master of Proces
Engagement (betrokkenheid)
- wederkerigheid
- competence
- continuïteit
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Versterken van engagement
Wenger biedt een elementen die een infrastructuur kunnen vormen
voor het versterken van engagement van de deelnemers. Hij
onderscheidt drie onderdelen. De Master of Process zorgt voor het
versterken van de wederkerigheid, het benutten en ontwikkelen van
competenties en het versterken van de continuïteit. Hiervoor heeft
deze de volgende aanknopingspunten:
- wederkerigheid: zorgen voor interactiemogelijkheden (fysiek en
virtueel), zorgen voor gemeenschappelijke taken en activiteiten,
betrekken van verschillende invalshoeken en niveaus
- competence: er moet initiatief zijn, uitdaging tot inzet, energie,
creativiteit, inventiviteit. Ook evaluatie, onderhandeling,
gezamenlijke aanpak
- continuïteit: kennismanagement, documentatie en sociale
geschiedenis van personen en de groep
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Ontwerpen van een nieuwe
CoP innovatie
Verbeelding
- oriëntatie
- reflectie
- verkenning
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Het versterken van de verbeeldingskracht
Verbeelding speelt een belangrijke rol bij het overstijgen van
fragmentatie, bij het maken van de stap van global naar local en bij
het maken van het leren als een belangrijk aspect van de organisatie
en hoe deze functioneert. Verbeelding is nodig om een constellatie
van practices en van betekenissen te creëren.
De verbeeldingskracht kan worden geprikkeld door samen met de
groep ervoor te zorgen dat de oriëntatie op de wijdere omgeving en
de ervaringen en kennis van de deelnemers wordt vergroot. Dit kan
plaatsvinden door het invoeren van momenten van reflectie en door
toekomstverkenningen. Een Master of Innovation zorgt ervoor dat de
verbeeldingskracht maximaal wordt benut. Hiervoor heeft deze de
volgende mogelijkheden:
- oriëntatie: kaarten, visuele zaken (space), geschiedenis (time),
uitleg, voorbeelden, verhalen (betekenis), organisatiemodellen en
procesinfo (macht)
- reflectie: modellen, vergelijkingen en conversaties
- verkenning: experimenteren, visualiseren van toekomstbeelden en
verloop van processen, alternatieve scenario’s opstellen, prototypes
en simulatie
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Ontwerpen van een nieuwe
CoP
Learning and Development
Richting
- convergentie
- coördinatie
- organisatie
- proces

144

CoP op Alterra

Richting
Een CoP kan worden gezien als een gezamenlijke onderneming, die
op zoek is naar oplossingsrichtingen. Om er voor te zorgen dat er richting wordt bepaald binnen de CoP geeft Wenger een aantal aanknopingspunten, die door de Master of Learning and Development ingezet
en bewaakt kunnen worden. Uiteindelijk zal convergentie moeten
plaats-vinden. De organisatie en het proces moeten worden bewaakt.
Dit vereist coördinatie en soms ook jurisdictie:
- convergentie gemeenschappelijke doelen, belangen, visie, begrip,
waarden, principes, leiderschap, inspiratiebronnen, verleiding, trouw
- coördinatie: plannen, procedures, communicatie, dataverzameling,
feedback
- jurisdictie: contract, mediation, conflictoplossing, beleid
- organisatie, netwerk beheer, gezamenlijke meningsvorming en
dragen van kennisontwikkelingen in de buitenwereld
- proces: coaching van deelnemers
Uiteraard bepalen de deelnemers zelf de uiteindelijke richting. Ook
wordt met de richting ook de location bepaald; het beperken of het
vergroten van de verbeeldingsruimte.
Het instellen van procedures beperkt de verbeeldingskracht en de
onderhandelingsruimte over betekenissen, maar vergroot wel de
gerichtheid van activiteiten gedurende de practice.

CoP op Alterra

145

Voorbeelden CoP op
Alterra
Agrofoodcommunity Zuidoost-Nederland
(Remco Kranendonk en Peter Smeets)

CoP Regionaal Innovatienetwerk Achterhoek
(Nicoline van der Windt en Remco Kranendonk)

CoP-training (Paul Kersten en Remco Kranendonk)

MetaCoP Habiforum (Paul Kersten)

CoP as a concept for Regional Planning
(Remco Kranendonk)
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Inmiddels wordt de werkvorm van de CoP binnen diverse projecten
toegepast.
- Agrofoodcommunity (2002-2004). Door het bijeenbrengen van
verschillende initiatieven en daarmee verschillende organisaties en
disciplines ontstaat een structuur, waarbinnen kennisontwikkeling,
gericht op innovaties op het gebied van agrotechnologie en food in
Zuidoost-Nederland kan plaatsvinden. Naast regelmatige bijeenkomsten van de stuurgroep worden jaarlijks twee werkateliers
georganiseerd, waarbinnen de sociale leerprocessen plaatsvinden.
Alterra organiseert en faciliteert de CoP.
- CoP Regionaal Innovatienetwerk Achterhoek (2002). De CoP is
gericht op het ondersteunen van gebiedscoördinatoren van het
Plattelandshuis Achterhoek in het ontwikkelen van 'delen van kennis
en ervaringen’ tussen verschillende actoren die betrokken zijn bij
regionale innovatieprocessen in het landelijke gebied. Centraal staat
de uitwisseling van ervaringen met betrekking tot methodieken die
worden gebruikt in innovatieve processen.
- CoP training (2001-2002). Alterra heeft een interne training
ontwikkeld over de principes en de werking van de CoP. Deze
training is tot stand gekomen door bestudering van het gedachtegoed van met name Wenger, bezoek aan CoP-congres in de VS en
toepassing op het werkterrein van Alterra. De training leidt onder
meer tot toepassing van het concept binnen diverse onderzoeksprocessen, waaronder de werkateliers van Alterra.
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- MetaCoP Habiforum (2001-2002). Paul Kersten is betrokken bij de
MetaCoP van Habiforum, van waaruit diverse CoP’s op het gebied
van meervoudig ruimtegebruik worden aangestuurd en beoordeeld.
- CoP as a concept for Regional Planning (2002). Remco
Kranendonk heeft het concept van de CoP uitgewerkt voor de
regionale planning in een paper voor een internationaal congres in
de VS. Het paper wordt binnenkort gepubliceerd in Landscape and
Urban Planning. De aanpak is een mogelijk antwoord op diverse
maatschappelijke, ruimtelijke en bestuurskundige ontwikkelingen, die
veel planningsvraagstukken complex hebben gemaakt.
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