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delen. En ik zou daar aan toe willen voegen: óm die 

verder te ontwikkelen. Dat laatste is het oogmerk 

dat aan de community haar bijzondere dynamiek 

verschaft. 

 
Maar wat brengt mensen ertoe om hun kennis te 

delen, soms zelfs met hun concurrenten? Ik heb 

daartoe een viertal voorwaarden opgespoord: 

- het gaat dan om een urgent probleem waar ook 

Tegenwoordig worden communities of practice 

(CoP’s) al ingedeeld bij zoiets als ‘leernetwerken’. 

Sommigen maken het helemaal bont en beschou- 

wen ze als mogelijkheid voor intervisie. Maar CoP’s 

zijn niet tot leerinstrument te reduceren. Het zijn 

netwerken die vóór alles een inhoudelijke behoefte 

uitdrukken. Dit samengaan van een inhoudelijke 

ambitie en een ambitie om te leren, maakt de CoP 

tot een interessante uitdaging voor coaches die 

processen van kennisontwikkeling faciliteren. 

 
De community of practice (CoP) is een verleidelijk 

onderwerp. Steeds vaker hoor je mensen erover, in 

de meest uiteenlopende vakgebieden, ruimtelijke 

ordening, metaal, welzijn, onderwijs en gezond- 

heidszorg. En als het gaat om mensen die in het 

onderwerp zijn ingevoerd, dan staan er soms twee 

kampen, van sceptici en gelovigen, tegenover 

elkaar. Het ene kamp vindt het idee van communi- 

ties of practice maar oude wijn in nieuwe zakken, 

terwijl het andere kamp aan het concept een wel- 

haast magische kracht toedicht. Onder degenen die 

met CoP’s werken vind je nog een andere tweede- 

ling. Daar heb je de rekkelijken, die vooral praktisch 

met het idee aan de slag willen en in de praktijk 

uitmaken of het werkt of niet. En de puristen die 

eerst langdurig bij de principes willen stilstaan. Zij 

menen bijvoorbeeld dat een CoP niet iets is wat je 

zo maar kunt starten. Voor hen werkt het concept 

pas als een CoP authentiek is en zich zonder al 

teveel hulp van buitenaf heeft kunnen vormen. 

 
Ik zelf behoor tot het kamp van de rekkelijken. De 

CoP’s waarmee ik werk, worden onder meer geïni- 

tieerd binnen het uitgebreide expertisenetwerk dat 

bestaat op het gebied van de ruimtelijke ordening. 

Daaraan nemen mensen deel met kennisstrategi- 

sche functies in het particuliere bedrijfsleven, bij de 

overheid en bij intermediaire organisaties. Het gaat 

dus om managers, ambtenaren, architecten, aanne- 

mers, bouwers, noem maar op. Deze ‘kennisdragers’ 

zoeken elkaar op rond onderwerpen als: geïnte- 

greerde bedrijventerreinen, woonwijken van de toe- 

komst of nieuwe rail- en weginfrastructuur. De 

organiserende instelling, Habiforum, creëert daarbij 

een bijzonder startpunt. Bedrijven, of afdelingen  

van bedrijven, worden uitgenodigd op één van de 

genoemde onderwerpen in te tekenen. Op basis van 

cofinanciering wordt gezocht naar de best mogelij- 

ke combinatie van twee of drie trekkers. Zo ontstaat 

meestal de figuur van een kernteam en een groter 

CoP-verband van betrokken partijen. De laatste zijn 

vaak weer verbonden met concrete casuïstiek en 

willen iets bijzonders daarmee. In alle gevallen, of je 

nou gangmaker bent of deelnemer, wordt van de 

mensen een persoonlijke investering gevraagd. De 

band met het bedrijf is belangrijk als het om resour- 

ces gaat, maar de samenwerking in de CoP komt tot 

stand door de directe en persoonlijke betrokken- 

heid van de deelnemers. 

 
In deze tekst wil ik de kenmerken langslopen die de 

CoP voor mij tot zo’n fascinerend medium maken. 

Ik doe dat voor een gedeelte systematisch en voor 

een gedeelte associatief. Ik bied als het ware een 

kleine ‘excursie’ langs enkele van de betekenissen 

die de wereld van de community of practice maken 

tot wat ze is: een levend laboratorium. 

 
Kennis delen en ontwikkelen Bij alle menings- 

verschil blijkt over één ding wel overeenstemming: 

de CoP is een manier om in de praktijk kennis te 

anderen mee worstelen; 

- de oplossing ervan levert winst (‘marktvoordeel’) 

op; 

- je kunt er met anderen in een transparante en 

veilige omgeving aan werken; 

- je moet het aantrekkelijk vinden om op een der- 

gelijke toch wat avontuurlijke manier te werk te 

gaan. 

 
De community of practice levert als het goed is  

géén praatcircus op. Ik heb de CoP dan ook echt als 

‘praktijkgezelschap’ leren kennen. Wat ik er het 

meest interessant aan vind, is dat de kennis niet 

wordt gedeeld door ze uit te wisselen, maar door 

ermee te werken. Op basis van een gezamenlijke 

vraag wil men wat met elkaar bereiken, samen iets 

presteren. Iets dat in de gezamenlijke praktijk een 

verandering betekent, een probleem oplost of een 

innovatie betekent. De CoP is dan ook een produc- 

tieve vorm van kennis delen. 

 
Uitgaande van die kennisdeling blijkt nu de volgen- 

de combinatie van twee onderwerpen van belang. 

Ik som ze op: 

 
- CoP’s floreren bij het soort ‘opdrachten’ waarin 

wel de vraag, maar het resultaat niet van tevoren 

wordt benoemd. Ze werken aan de hand van een 

of meer intrigerende vragen. De voortgang van de 

CoP behelst daarmee ook een principieel open pro- 

ces. Dat betekent niet dat het nooit behoeft te 

worden afgesloten, maar wel dat binnen de afge- 
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sproken periode de community haar eigen weg 

zoekt. 

- De CoP staat excentrisch ten opzichte van de prak- 

tijkvelden waaruit ze de leden ‘rekruteert’. Ze 

houdt er wel verband mee, maar staat net even 

náást de dagelijkse vakmatige praktijk. Daardoor 

ontstaat de afstand en de ruimte die nodig is voor 

co-creatie en kennisproductiviteit. 

 
Voor intrigerende vragen die in de praktijk nog niet 

bevredigend kunnen worden beantwoord, worden 

CoP’s gezocht en gestimuleerd of daartoe ingericht. 

Soms bestaan ze al. Zeker in grote bedrijven, of tus- 

sen meerdere kleine organisaties, bestaan vaak 

informele professionele netwerken. Als je een CoP 

wilt oprichten, mag je veronderstellen dat via enkele 

van de belangrijke spelers die je daartoe aanspreekt, 

ook hun netwerken kunnen worden geactiveerd. 

 
Communityvorming, aan resultaat gebonden 

Het zal niet verrassen dat bij nieuw op te richten 

CoP’s goed moet worden gelet op de community- 

vorming. Gemeenschappelijke beelden en een 

gemeenschappelijke taal vormen zich gewoonlijk 

pas na langere tijd. Om dat proces een handje te 

helpen, ga je op zoek naar een gemeenschappelijk 

motief. Daarbij is het van belang dat zoveel moge- 

lijk ‘al werkende’ te doen - al werkende te zoeken 

naar vragen, dilemma’s en creatieve vormen. 

Belangrijk is het tussen door trekken van conclusies 

of het maken van ‘slagen’ in het denken. Daardoor 

ontstaan enthousiasme, betrokkenheid bij het  

thema en verbondenheid met elkaar. 

 
Een goed voorbeeld hiervan trof ik in een CoP, 

waarin men na een tijd van impasse op zoek was 

naar een doorbraak. Op een gegeven moment, tij- 

dens de pauze van de bijeenkomst, raakte een 

groepje deelnemers intensief met elkaar in gesprek. 

En wat opviel, was de passie die zij deelden. Wij 

vroegen ze of zíj iets aankonden met de dilemma’s 

waarvoor de groep stond. Wat wij hen eigenlijk 

vroegen, was of zij hun, terplekke geactiveerde, 

energie wilden richten op de vragen waar de CoP 

als geheel mee worstelde. Dat deden ze en in dat 

 

 

proces formeerde zich een groep die gedurende de 

periode daarna de spil zou vormen in een van de 

belangrijkste episodes van die CoP. 

 
Dat idee van binding aan resultaat valt ook om te 

keren. Want hoe interessant ook de vragen, bij het 

uitblijven van resultaten raakt een CoP langzamer- 

hand in een crisis, die zich zelfs kan manifesteren 

als een ‘winterslaap’. Dan komt ze minder en min- 

der bijeen. Uiteindelijk blijft er niet veel méér over 

dan de afspraak om bij elkaar te komen. Zo’n perio- 

de duurt wel even. En op zich loont het om dergelij- 

ke crises voor lief te nemen. Ze vormen veelal de 

‘incubatietijd’ die nodig is om doorbraken te berei- 

ken. Die episodes horen erbij en laten zien dat pro- 

cessen in CoP’s niet al te instrumenteel mogen wor- 

den opgevat. 

 
Leren is creëren Ik geloof dat de CoP het beste als 

werkplaats kan worden beschouwd. Daarom ook 

het primaat van de praktijk, waar de naam naar 

verwijst: community of practice. Een community richt 

zich op urgente vragen uit de praktijk. Een netwerk 

dat alleen maar uitwisselt, zal in de dagelijkse gang 

van zaken in een bedrijf misschien een tijdje kun- 

nen bestaan. Een dergelijk netwerk wordt succes- 

voller wanneer ze haar reservoir van kennis weet 

aan te wenden om vragen te beantwoorden waar- 

mee de organisatie worstelt. Wanneer een commu- 

nity overgaat tot het formuleren van urgente vra- 

gen, dan is een belangrijke voorwaarde gecreëerd 

voor het delen en gezamenlijk inzetten van kennis, 

het proces waarin leren creëren wordt. 

 
Dat creatieve proces kent een aantal facetten waar- 

op specifiek gecoacht kan worden. Daarvan wil ik 

hier in het kort de meest fascinerende noemen: 

samenwerking, innoveren en de scope ervoor in tijd 

en ruimte. 

 
Coöperatieve netwerken Communities zijn, anders 

dan de meeste netwerken, niet op uitwisseling en 

wederzijdse dienstverlening, maar op samenwerking 

gericht. Daarin worden de verschillende expertises 

gecombineerd en kennis gedeeld. Samen slagen 

 

 

maken in het denken vergt coöperatie in plaats van 

dispuut. Dat is dan ook waar een coach op interve- 

nieert. Die coach dient dan ook te beschikken over 

een instrumentarium dat erop is gericht om kennis- 

productiviteit te bevorderen: met een gezelschap 

kennis maken, dat is waar het op aankomt. 

 
Datzelfde gegeven van coöperatie brengt ook met 

zich mee dat, naast vormen van creatieve aanpak 

als het om inhoudelijke vragen gaat, óók attitude 

en gedrag belangrijke sturingselementen zijn. 

Samenwerken betekent met elkaar een relatie aan- 

gaan, jezelf aantrekkelijk maken voor de ander, het 

mogelijk maken voor de ander zichzelf uit te laten 

over ingewikkelde onderwerpen, open staan voor 

onorthodoxe aanpakken, openheid onder elkaar. 

 
Ontwerpen en veranderen Communities ontwer- 

pen de praktijk waarop zij zich richten steeds 

opnieuw. Ze hanteren daartoe veelal associatieve 

procédés. De werkelijkheid verbeeldt voor hen een 

levend laboratorium, waarin zij dan weer de ene en 

dan weer de andere dimensie wijzigen. Zo vorderen 

ze in de richting van het gezamenlijk gekozen per- 

spectief. En daarin schuilt ook voor hen, net zoals 

voor mij als coach, de passie. In dat opzicht leren zij 

van de toekomst en doen dat stap voor stap. 

Een voorbeeld daarvan is de aanpak die een com- 

munity koos bij één van de regionale vervoers- 

knooppunten. Men heeft, om een zo dynamisch 

mogelijk beeld te krijgen van de activiteiten rond 

het knooppunt, alle diverse gebruikers ervan op de 

locatie zelf in één ochtend geïnterviewd. Daaruit 

werden de meest dominante dilemma’s gefilterd en 

deze werden ter plekke met de opdrachtgever inge- 

schat en in onderlinge samenhang een slag verder 

ontwikkeld. Op die manier werden in de korte tijd 

van één dag ‘slagen gemaakt’ in het denken. 

 
Een CoP kan zich de ene keer op het conceptueel 

ontwerpen of op simulaties van de werkelijkheid en 

soms ook op de werkelijkheid zelf richten. In het 

laatste geval worden veronderstellingen in reële 

casuïstiek verwerkt en getoetst. Voorbeelden hier- 

van zijn: 
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- het in de ruimtelijke ordening ontwerpen van een 

wijk; 

- het in de zorgsector zoeken naar feitelijke oploss- 

ingen voor de wachtlijsten in een ziekenhuis op 

een bepaalde locatie. 

 
Meerdere schaalniveaus Een van de voordelen  

die het laboratorium van de CoP biedt, is de moge- 

lijkheid om vraagstukken te analyseren op verschil- 

lende ‘schaalniveaus’. Sommige communities 

betrekken bij de analyse van locale onderwerpen, 

zoals de woonwijk of het bedrijventerrein van de 

toekomst, nadrukkelijk ook de regionale processen. 

Te denken valt aan het betrekken van de regionale 

economische ontwikkelingen bij de planning en het 

ontwerp van bedrijventerreinen. Dat schept bijvoor- 

beeld de mogelijkheid om beter te kunnen anticipe- 

ren op bedrijven die voor een bepaald gebied zullen 

kiezen. Je kunt ze dan ook al benaderen en betrek- 

ken bij de opzet en het ontwerp. Op die manier kan 

een bedrijventerrein op een andere manier tot  

stand komen en ook beantwoorden aan meerdere, 

functionele, economische, maar ook maatschappelij- 

ke en esthetische behoeften. Daarvoor halen CoP’s 

dan ook de expertises in huis. Op die manier ont- 

staat de mogelijkheid van een analyse met een 

andere scope, die verschillende dimensies van één 

vraagstuk combineert. Een dergelijke blikverruiming 

is niet alléén illustratief voor communities in de 

 
 

ruimtelijke ordening, maar op alle terreinen waar 

CoP’s als inhoudelijk instrument worden ingezet. 

Het is interessant om te zien dat de CoP als middel 

ook aanleiding geeft om op een andere manier  

naar een probleem te kijken, juist vanwege het 

principieel open proces en de excentrische positie 

die de community inneemt ten opzichte van het 

veld waarbinnen de vraag waarop zij zich richt ont- 

staat. Van de coach worden in dat geval ook analy- 

tische vaardigheden en instrumenten gevraagd, 

omdat het hier vaak tevens om kennisproductieve 

overgangen gaat. Dan kun je denken aan analyse- 

procedures zoals dilemmaontwikkeling en manieren 

om in een groep scopewisselingen te introduceren, 

waardoor mensen vanuit een telkens andere invals- 

hoek naar een onderwerp kijken, scenarioanalyse 

en ‘toekomstleren’, zoals het inbrengen van de 

eigen rol in het perspectief dat met een bepaald 

gezichtspunt wordt geschapen, en interactieve ont- 

werptechnieken. 

 
Andere tijdsordes Het interessante van een groot 

aantal CoP’s is dat zij spelen met tijd. In het labora- 

torium dat zij bieden, kunnen andere dan gewone 

tijdsordes worden gehanteerd. Zo bleken onlangs 

wethouders en gedeputeerden af te kunnen wijken 

van hun normale agenda’s en procedures, om met 

elkaar te beproeven wat echte coöperatie hen zou 

opleveren. Wat een van de wethouders tot de ver- 

 
 

zuchting bracht: ‘dat het de hoogste tijd werd dat  

ze weer eens over de toekomst zouden dromen’. 

Het vorige punt betrof de mogelijkheid van het 

creëren van verschillende schaalniveaus om in te 

experimenteren. Even belangwekkend zijn de moge- 

lijkheden om te spelen met ordes in de tijd. Dat 

laatste vormt voor de coach een van de meest intri- 

gerende dimensies in het werken met CoP’s. Een 

deel van de methodieken of technieken die ik hier- 

boven noemde is daarbij bruikbaar. Daarbij denk ik 

ook aan de combinatie met imaginaties en simula- 

tie en het ontwerpen van prototypes. Mits goed 

gebruikt kunnen deze mogelijkheden echt als ver- 

snellers worden aangewend. 

 
Verbindingen Wat ik met deze voorbeelden hoop 

te illustreren, is dat in de community of practice het 

gezamenlijke proces van kennisontwikkeling voorop 

staat. Daarmee zijn leren en ontwikkelen intrinsiek 

verbonden en wezenlijk interactief van aard. De 

belangstelling van de zijde van de deelnemers is 

dan ook zowel een coöperatief als inhoudelijk 

gerichte. En in de verbinding van die twee motieven 

dient zich de uitdaging aan voor de coach die in 

processen van co-creatie is geïnteresseerd. Het is 

een simpel motto: om moeilijke vragen te kunnen 

beantwoorden, moet je samenwerken en de vraag 

hoe je die samenwerking zo effectief mogelijk kunt 

organiseren, daar draait het om bij CoP’s. 

 

 


