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Voorwoord 
 

Is het paradoxaal: kennistransformatie tussen partijen die dezelfde eindmarkt bedienen? 

Hoe verhouden concurrentie en kennistransformatie zich tot elkaar bij vrijwillige 

horizontale samenwerkingsverbanden?  

Dit was de vraagstelling van een exploratieve casestudy naar de kansen en dilemma’s bij 

inter-organisationele kennistransformatie.  De casus betreft een branche-organisatie actief 

in de Nederlandse financiële sector. De Vereniging van Vermogensbeheerders- en 

Adviseurs (VV&A) heeft haar medewerking verleend aan dit onderzoek. 

 

Het onderzoek is gebaseerd op een literatuurstudie, analyse van secundaire data en 12 semi-

gestructureerde interviews. Voor het bestuur en de leden van de VV&A zijn de relevante 

resultaten van het onderzoek samengevat in deze publicatie. Tegelijkertijd biedt deze 

publicatie ruimte om bevindingen, welke niet gebruikt zijn voor de wetenschappelijke 

publicatie, te delen met de VV&A.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode augustus 2014-februari 2015. Dr. Ir. Hans 

Berends van de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft het onderzoek begeleid.  

 

Het onderzoek is tot stand gekomen dankzij de bereidheid van het bestuur van de VV&A 

om dit initiatief te ondersteunen. De geïnterviewde leden dank ik voor hun tijd, openheid en 

het delen van hun inzichten. Inzichten die wellicht een bijdrage kunnen leveren aan het 

functioneren van de VV&A en bij de bedrijfsvoering van de aangesloten leden. 
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1 Samenvatting en leeswijzer 
 

1.1. Samenvatting 

 

Is het paradoxaal: kennistransformatie tussen partijen die dezelfde eindmarkt bedienen? 

Hoe verhouden concurrentie, kennisdeling en -transformatie zich tot elkaar bij vrijwillige 

horizontale samenwerkingsverbanden? Dit domein is in bestaand onderzoek naar 

kennistransformatie tussen organisaties nog onderbelicht. De centrale onderzoeksvraag 

luidt dan ook “Hoe komt kennistransformatie tussen concurrenten binnen vrijwillige 

horizontale samenwerkingsverbanden tot stand?”  

Deze exploratieve casestudy bouwt deels voort op de theoretische inzichten van de 

strategische bedrijfsvoering en kennisleer. Tegelijkertijd is er een aanknopingspunt 

gevonden bij de bevindingen uit onderzoek gericht op formele samenwerkingsverbanden 

zoals joint ventures en allianties. De samenstelling en mogelijkheden van het netwerk zijn 

eveneens in ogenschouw genomen.  

De ruimte voor onderscheidend vermogen van beleggingsondernemingen is beperkt, laat 

staan dat deze als duurzaam wordt ervaren. Onderscheidend vermogen richt zich primair op 

het beleggingsproces van de aangesloten bedrijven. Intuïtieve kennis speelt een rol bij het 

ontwikkelen en vastleggen van het onderscheidend vermogen. Deze rol neemt toe naarmate 

de organisatie kleiner is. Het delen van elementen welke bijdragen aan het onderscheidend 

vermogen is niet aan de orde. Hooguit is er ruimte om de uitkomsten te delen. 

Kennistransformatie kan zich met name voordoen bij de ondersteunende processen. Voor 

deze sector gaat het specifiek om het gebied van wet- en regelgeving. Daarnaast is er 

ruimte voor kennisuitwisseling rondom standaardprocessen en -contracten.  

De belangrijkste barrières om kennis te delen zijn verschillen in leeroriëntatie en de 

inrichting van de overkoepelende branche-organisatie. De verschillen in leeroriëntatie 

duiden op een potentiële tweedeling binnen de vereniging. Ook op andere variabelen zoals 

omvang zijn aanwijzingen voor tweedeling. Tweedeling hindert kennistransformatie. Het 

borgen  van professionaliteit binnen de branche-organisatie en onafhankelijkheid van 

bestuur zijn belangrijke randvoorwaarden om kennistransformatie te stimuleren en 

uiteindelijk daadwerkelijk te realiseren.  

Netwerken zijn gebaat bij het slechten van barrières. Al was het maar om de potentie van 

een in beginsel rijk en efficiënt opererend netwerk met, in aanleg, sterke banden te 

effectueren. Het bestaan van sub-netwerken indiceert enerzijds de behoefte aan 

kennistransformatie met concurrerende ondernemingen. Tegelijkertijd laat het zien dat 

kennistransformatie in de beslotenheid van een kleiner geheel net iets eenvoudiger is. De 

kennistransformatie in sub-netwerken kan in dit verband als alternatief worden beschouwd. 

 

Schaal speelt een belangrijke rol bij kennistransformatie. Ten eerste uit zich dat in de wijze 

van vastlegging en codering van kennis. Ten tweede toont zich dat in de wijze waarop er 

ruimte is om kennis, kunde en vaardigheden van ervaren medewerkers over te dragen op 

nieuwe, jonge medewerkers. Bij kleinere vermogensbeheerders wordt het afbreukrisico van 

verkeerde selectie als te groot ervaren. Middelgrote ondernemingen zijn beter in staat om 

deze uitdagingen het hoofd te bieden.  

Binnen dit speelveld kent de individuele kenniswerker meer rollen. De kenniswerker staat 

aan het begin en aan het einde van de leercyclus, maakt afwegingen tussen individuele en 

organisatorische belangen en fungeert als intermediair in het inter-organisationele netwerk. 

Deze grenswerker is tevens contactpersoon voor de VV&A. De contactpersoon alloceert de 

asymmetrische informatie(verspreiding) en regisseert de inzet van middelen en vervult 

daarmee een sleutelrol bij zowel de organisatie overstijgende activiteiten als de distributie 

van generieke oplossingen naar het individuele bedrijf en medewerkers. 
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1.2. Leeswijzer 

Dit document kan vanuit verschillende invalshoeken worden gelezen. Voor wie zich wil 

verdiepen in de literatuur op het gebied van kennistransformatie en de opzet van het 

onderzoek wordt aanbevolen om het integrale rapport te lezen. Wie met name 

geïnteresseerd is in de opbrengsten van het kwalitatief onderzoek onder de leden wordt 

geadviseerd met name kennis te nemen van hoofdstuk 5 en bijlage III. 

 

De volledige indeling is als volgt. Hoofdstuk 2 schetst de contouren van het onderzoek. In 

hoofdstuk 3 wordt aansluiting gezocht bij het theoretisch kader en bestaande literatuur op 

het onderzoeksterrein. Het terrein waar strategische samenwerking tussen organisaties en 

kennismanagement samenkomen. Deze oriëntatie brengt ook kenniswerkers, netwerken en 

de daarbij behorende grenzen en governance in het vizier. In hoofdstuk 4 wordt de 

onderzoeksopzet nader uitgewerkt. Hoofdstuk 5 begint met de rapportage van de  analyse 

van de secundaire data. Vervolgens worden in dit vijfde hoofdstuk de bevindingen uit de 

semigestructureerde interviews beschreven en uitgewerkt. Het afsluitende zesde hoofdstuk 

biedt ruimte voor de bevindingen, conclusies en een toelichting op de relevantie voor de 

praktijk.  
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2 Contouren van het onderzoek 
 

2.1. inleiding 

In- en externe kennisontwikkeling, -vastlegging  en -distributie zijn essentieel om een 

duurzaam concurrentievoordeel op te bouwen en te onderhouden (Barney, 1991; Spender & 

Grant, 1996; Hislop, 2009). Effectief kennismanagement vraagt niet alleen om het delen 

van kennis maar ook om toegang tot elkaars kennis (Carlile, 2004). Samenwerking tussen 

organisaties en kennismanagement zijn dus verweven met elkaar.  

Bij kennistransformatie tussen organisaties is er een spanningsveld tussen samenwerking en 

concurrentie. De spanning tussen samenwerken en concurreren ligt in de verhouding tussen 

het nastreven van bedrijfsgebonden, individuele voordelen versus het realiseren van 

gemeenschappelijke voordelen (Khanna et al., 1998). 

Dit spanningsveld tussen samenwerking en concurrentie roept onder andere vragen op over 

platformen, structuren en governance (Easterby-Smith et al., 2008). Onder 

kennistransformatie wordt verstaan het proces waarlangs organisatorische eenheden de 

ervaringen en kennis van anderen uitwisselen, ontvangen en/of daardoor beïnvloed worden 

(Van Wijk et al., 2008, p. 832). Carlile (2004) beschouwt kennistransformatie als de 

uitkomst van een iteratief proces waarbij het gaat om betekenis geven en het reduceren van  

barrières bij uitwisseling. Een samenspel van actoren, kennisdomein, omstandigheden en 

ervaringen.  

 

2.2. Probleem- en vraagstelling 

De centrale onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd: Hoe en in welke mate komt 

kennistransformatie tussen concurrenten binnen vrijwillige horizontale 

samenwerkingsverbanden tot stand?  

 

Vervolgens zijn de volgende ondersteunende onderzoeksvragen opgesteld: 

 

 Welke toegevoegde waarde zien individuele ondernemingen bij deze vorm van 

vrijwillige, horizontale kennisdeling en -transformatie? 

 Wat betekent dit voor individuele medewerkers? 

 Hoe verloopt de interactie tussen organisaties en branche-organisatie? 

 Hoe komt deze vorm van kennisdeling en -transformatie tot stand? 

 Welke factoren bepalen deze vorm van kennistransformatie? 

 Welke uitdagingen brengt kennistransformatie voor de branche-organisatie met zich 

mee? 

 Welke dilemma’s doen zich voor bij vrijwillige, horizontale kennistransformatie 

tussen concurrenten? 

 

De aard van de probleemstelling sluit aan bij een exploratieve onderzoeksbenadering aan 

de hand van een kwalitatieve casestudy. 

 

2.3. Casus  
De keuze voor een specifieke branche-organisatie maakt het mogelijk om het onderzoek te 

repliceren en/of door te bouwen op bestaande theorieën (Eisenhardt, 1989, p. 537).  

De casus betreft een branche-organisatie actief in de Nederlandse financiële sector. Het is 

de Vereniging van Vermogensbeheerders- en adviseurs (VV&A). De VV&A bevordert en 

behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden. Deze leden zijn in de registers 

van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ingeschreven vermogensbeheerders, 
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beleggingsadviseurs en commissionairs. De vereniging onderhoudt namens de leden onder 

meer contacten met de overheid zoals het Ministerie van Financiën,  toezichthouders als 

AFM, De Nederlandsche Bank (DNB) en Dutch Securities Institute (DSI). Er zijn 

netwerkrelaties met andere beroeps- en ledengroepen in de financiële wereld.
1
 VV&A heeft 

drie domeinen geformuleerd waarop zij als ledenorganisatie actief wil zijn. Allereerst richt 

de vereniging zich op de eisen die door wet- en regelgeving worden opgelegd. Ten tweede 

wil de VV&A randvoorwaarden creëren door leden meer inzicht geven in relevante 

marktontwikkelingen. Ten derde wil de VV&A zich richten op kwaliteit. Dit vraagt om 

kennisdelen en een leergerichte oriëntatie. Er is binnen de VV&A behoefte om meer inzicht 

te verkrijgen in de succesfactoren die hieraan ten grondslag liggen. Tot slot heeft er eerder 

in 2014 een verschuiving in taken en verantwoordelijkheden plaatsgevonden van directie 

naar bestuur. Dit verandertraject vraagt om een gedeeld perspectief, urgentie, draagvlak en 

betrokkenheid (onder andere Kotter, 1995; Beer & Nohria, 2000). 

Een representatieve casus weerspiegelt niet alleen zichzelf  maar laat ook de institutionele 

context zien waarin men acteert en ook anderen vertegenwoordigt. Omdat de casus handelt 

rondom een specifiek vakgebied kunnen overeenkomsten en verschillen tussen 

verschillende vermogensbeheerders worden geïdentificeerd (Flick, 2009, p. 124-125). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://vvenc.nl   (openbare gedeelte website VV&A) geraadpleegd 28 augustus 2014, 15.00 uur. 

http://vvenc.nl/
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3 Literatuuronderzoek 
 

Het literatuuronderzoek richt zich op het terrein waar strategische samenwerking tussen 

organisaties en kennismanagement samenkomen. 

 

3.1. Strategische bedrijfsvoering en duurzame bronnen 
Strategische bedrijfsvoering is het vraagstuk van het gecoördineerd managen van een 

portfolio van in- en externe bronnen  in een dynamische en onzekere omgeving (Porter, 

1985; Barney, 1991; Grant 1996; Sirmon et al., 2007). Het gaat om een unieke combinatie 

van middelen die een duurzaam concurrentievoordeel opleveren. Middelen die zich -al dan 

niet gecombineerd- tot een duurzaam concurrentievoordeel kunnen ontwikkelen beslaan 

dan ook een waaier aan mogelijkheden. Het handelt om zowel tastbare als ontastbare 

activa, expliciete en impliciete kennis, kunde en vaardigheden, eigenschappen en/of 

organisatorische competenties die al dan niet in combinatie met derden ontwikkeld worden 

met het doel om een duurzaam concurrentievoordeel op te bouwen en in stand te houden 

(Barney, 1991; Spender & Grant, 1996; Priem & Butler, 2001). 

Bij kennisdelen tussen concurrerende ondernemingen worden afwegingen gemaakt. Deze 

afwegingen zijn economisch, strategisch en op het gebied van kennis. Ten eerste gaat het 

om een economische kosten-baten afweging op  basis van argumenten als schaalvoordelen. 

Voorbeelden zijn inkoopvoordelen en het bundelen van juridische, fiscale of compliance-

expertise. Ten tweede is de vraag of in deze casus betrokken partijen zich beschouwen als 

concurrenten of zich eerder als alternatief voor grootbanken beschouwen. Dit element zou 

vanuit de institutionele logica verder beschouwd moeten worden. Het delen van ervaringen 

en het creëren van een level-playing field vis-a-vis andere stakeholders vragen ook om 

kennistransformatie. Daarbij zal men de samenwerking met concurrerende partijen op de 

koop toe moeten nemen. Anderzijds biedt deze samenwerking een kans. Leren is niet alleen 

cumulatief maar bovendien krachtiger naarmate het leerobject gerelateerd is aan hetgeen al 

bekend is (Cohen & Levinthal, 1990, p. 131). Onderzoek en kennisverwerking leveren op 

zich al een bijdrage tot absorptiecapaciteit. De capaciteit om nieuwe kennis op te nemen en 

te exploiteren tot nieuwe kennis (Cohen & Levinthal, 1990, p. 149). Organisaties die bereid 

zijn te leren over en van stakeholders als klanten, concurrenten, leveranciers en 

toezichthouders lijken er beter in te slagen om hun producten en dienstenpakket aan te 

passen aan gewijzigde omstandigheden (van Wijk et al., 2008, p. 836). 

 

3.2. Kennis   

In deze paragraaf wordt het begrip kennis  aan de hand van twee dominante stromingen 

nader toegelicht.  

De eerste stroming beschouwt kennis vanuit een objectief perspectief. Kennis is daarmee 

feitelijk, codificeerbaar, objectief en niet gebonden aan een persoon (Hislop, 2009, p.19). 

Deze eigenschappen leiden ertoe dat kennis uitwisselbaar en deelbaar is, systematisch en 

geautomatiseerd verwerkt kan worden (Grant, 1996; Hislop, 2009). De focus is op inhoud 

en weten (Spender & Grant, 1996), voorschriften, procedures en formele trainingen (Brown 

& Duguid, 1991). Weggeman (2007) spreekt over het rationeel leren door informatie uit te 

wisselen en te combineren. 

De tweede stroming met betrekking tot kennis en kennismanagement is de practice-based  

benadering. Menselijke activiteiten alsmede de interactie tussen cognitieve en 

psychologische elementen maken dat persoon en kennis niet te scheiden zijn (Hislop, 2009; 

Weggeman, 2007). Sociale interactie en culturele context zijn mede vormgevend aan 

kennis en kennismanagement (Hislop, 2009). De focus ligt op de manier van weten en de 

wijze van leren (Spender & Grant, 1996). Veel van deze kennis heeft dit karakter en wordt 

aangeduid als “kennis tussen de oren”. Verwerving ervan vraagt om empirisch leren door 
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socialiseren teneinde ervaringen en vaardigheden te delen (Wegggeman, 2007, p. 252). 

gecodeerde kennis. Daar waar de objectieve benadering uitgaat van “of-of” is er bij de 

practice-based benadering ruimte voor zowel objectieve als subjectieve elementen 

(Spender, 1996; Hislop, 2009).  

 

3.3. Professionele serviceorganisatie en kenniswerkers 

In de post-industriële economie komt de professionele, kennisintensieve serviceorganisatie 

en de individuele kennis samen. Bij inter-organisationele samenwerking worden mensen 

geconfronteerd met organisatorische en mentale grenzen. Vroeg of laat worden ze 

blootgesteld aan de daaraan gerelateerde uitdagingen en dilemma’s. Het individu komt ook 

terug in de organisatorische leerprocessen, de wijze waarop kennis wordt gemobiliseerd en 

getransformeerd. Dat vraagt om aandacht voor individuele eigenschappen van 

kenniswerkers.  

De financiële industrie wordt gerekend tot de post-industriële dienstensectoren van 

ontwikkelde economieën. Dat brengt vrij verkeer van producten, diensten, kapitaal, mensen 

en kennis met zich mee (Knights et al., 1993; Hislop, 2009). Meer specifiek wordt de 

financiële dienstverlening ingedeeld bij de categorie professionele service organisaties 

(Lowendahl et al., 2001; Jansen & Groot, 2013). In Lowendahl et al. (2001) wordt de 

professionele service organisatie aan de hand van zeven domeinen beschreven. Het betreft 

onder meer kennisintensieve waardecreatie door professionele, hoog opgeleide experts met 

oog voor onderzoek in hun vakgebied. Maatwerk en klantinteractie maken deel uit van 

diagnose, propositie en transactie. Dit laatste ongeacht de strategische doelstellingen van de 

individuele onderneming in termen van product- en klantsegmentatie. Tegelijkertijd is er 

sprake van standaardkennis in de industrie die gecertificeerd is door toezichthouders. Er 

gelden externe governance richtlijnen op het gebied van professioneel gedrag. Deze 

karakteristieken zijn expliciet terug te vinden in de financiële industrie en wel specifiek 

voor het aanbieden beleggingsdiensten vanuit de bestaande Nederlandse context
2
.  

Bij professionele diensten is er in algemene zin sprake van een hoog niveau van specifieke 

individuele kennis, kunde en vaardigheden. Dit gaat hand in hand met een daaraan 

gekoppeld opleidingsniveau (Lowendahl et al., 2001; Jansen & Groot, 2013). Naast taken, 

routines, systemen en netwerken is een significant deel van de organisatorische kennis in 

professionele service organisaties verbonden aan het individu (Argote & Ingram, 2000, p. 

154). Vanuit de optiek van kennistransformatie is het dus zaak om rekening te houden met 

effecten van algemene persoonskenmerken die relatief vaak voorkomen bij professionele 

kenniswerkers. Voorbeelden zijn hang naar onafhankelijkheid, intrinsieke motivatie, 

rationele benadering, gevoeligheid voor ego, solitair en gedisciplineerd optreden. Deze 

persoonskenmerken uiten zich  in termen als behoefte aan persoonlijke groei, oog voor 

reputatie, gevoelig voor status en beloning, onafhankelijkheid en autonomie (Jansen & 

Groot, 2013, p. 8). Naarmate de opleiding hoger is, men langer en/of bij meerdere 

werkgevers in een bedrijfstak werkzaam is en lid is van een beroeps- of vakorganisatie 

verhogen deze karakteristieken de mogelijkheden voor kennisinteractie met derden 

(Appleyard, 1996, p. 148). 

Kenniswerkers combineren algemene kennis met bedrijfsspecifieke kennis. In hun 

onderzoek naar de continuïteit van succes bij beursanalisten bij wijziging van werkgever 

wijzen Groysberg et al. (2008) op het verschil tussen algemeen en bedrijfsspecifiek 

menselijk kapitaal. In dat laatste geval wordt de ontwikkeling en toepassing van individuele 

kennis gevormd door de specifieke organisatorische context waarin men opereert. Dit sluit 

aan bij Crossan et al. (1999) waar leerprocessen organisatorisch worden gesitueerd in de 

                                                 
2 Macro- en microprudentieel toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB), gedragstoezicht door Autoriteit Financiële Markten (AFM),  

persoonsregistratie en tuchtrecht met betrekking tot deskundigheid, integriteit en werkervaring via Dutch Securities Institute (DSI). 
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cyclus individu, team en organisatie (inclusief feedbackloop). Inter-organisatorische 

kennistransformatie kan een logische volgende schakel vormen in deze cyclus. 

Kenniswerkers beschikken over een combinatie van expliciete, impliciete, individuele en 

collectieve kennis. Bij kenniswerkers is de sector bepalend voor de  mogelijkheden om 

deze kennis aan te trekken, te mobiliseren, te ontwikkelen en te transfereren om waarde te 

creëren (Lowendahl et al., 2001). Dit leidt tot een verschuiving van hiërarchische modellen 

naar een meer netwerkgerichte manier van werken. (Knights et al., 1993). Interactie tussen 

teams is niet vastgelegd in procedures en daarnaast situationeel gedreven (Ancona & 

Caldwell,1992). Verschillen qua bedrijfsprocessen, -modellen en hiërarchische 

verhoudingen maar ook verschillende rollen -variërend van het absorberen van externe 

kennis tot het verkrijgen van technische informatie-  beïnvloeden de uitkomsten.  

Kenniswerkers verrichten hun activiteiten in een organisatie. Dat leidt tot het vraagstuk van 

de relatie tussen principaal en agent welke laatste beslissingen neemt namens de principaal 

(Douma & Schreuder, 2008, p. 109). Dit vraagstuk kan bij inter-organisationele 

kennisdeling op meerdere niveaus spelen. Zo kan er sprake zijn van een scheiding tussen 

eigendom en beheersing, waarbij er een relatie is tussen leden van de organisatie 

overstijgende gemeenschap (agent) en management van individuele ondernemingen 

(principaal). Een tweede niveau waarop de agency theory kan worden toegepast bij inter-

organisationele samenwerking is de relatie professional (agent) en de manager (principaal). 

Immers de manager (principaal) is afhankelijk van de beslissingen die de medewerker 

(agent) in zijn rol als intermediair of liaison binnen samenwerkingsverbanden neemt. Het 

kan hier zowel om zelfbelang als om conflicterende belangen vanuit organisatorische 

context gaan (Sharma, 1997, p. 774). 

 

3.4. Netwerken 

Inter-organisationele netwerken bestaan uit verbindingen tussen actoren (individuen, 

groepen, organisaties) die door banden (contracten, allianties, klanten, leveranciers, 

investeringen en/of gemeenschappelijke belangen) aan elkaar verbonden zijn. De 

verbinding is vast te stellen op basis van de beschikbare tijd, emotionele intensiteit, het 

wederzijdse vertrouwen en reciprociteit Granovetter (1973, p. 1361). Netwerken met 

onderling sterke banden, specialisatie en cohesie leiden tot fragmentatie op geaggregeerd 

niveau. Netwerken met zwakke banden (meer generatief of verschillend qua samenstelling) 

zijn onmisbaar voor een integratie in een groter geheel.  

Ten eerste is deze paradox essentieel voor de beantwoording van de vraag waarom het ene 

netwerk er wel in slaagt om zich te organiseren tot een succesvolle organisatie van 

gemeenschappelijke doelen en een ander netwerk niet. Meer zwakke banden met andere 

netwerken leidt tot meer externe cohesie waardoor een netwerk beter in staat is om samen 

op te trekken (Granovetter, 1973, p. 1376). 

Ten tweede is deze paradox van belang voor kennistransformatie. Netwerken met minder 

frequente en afstandelijke relaties zijn beter geschikt voor overdracht van minder complexe 

kennis, terwijl overdracht van complexe kennis eerder bij netwerken met sterke banden 

plaatsvindt (Hansen, 1999, p. 105). Argote  & Ingram (2000, p. 162) stellen, dat 

organisaties met  minder overlap in sociale netwerken meer toegang hebben tot 

verschillende vormen van informatie hetgeen positief uitwerkt op de kenniscapaciteit van 

de organisatie. 

Kennistransformatie gaat over grenzen heen. Brown & Duguid (1991) beschrijven de 

Community of Practice (COP); situationeel en informeel leren in een context die niet 

noodzakelijkerwijze samenvalt met de organisatorische indeling binnen de organisatie. 

Leren, werken en innoveren in onderlinge verbondenheid is het devies. Dit vereist dat er 

sprake is van een groep personen die frequente, sociale, face-to-face interactie beleven in 

een gedeelde werk, leer en innovatieomgeving (Agterberg et al., 2009). Bij een geografisch 
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decentrale organisatievorm of als de deelnemers werkzaam zijn in verschillende 

organisaties is er sprake van een Network of Practice (NOP). Inter-organisationele 

samenwerking op brancheniveau kwalificeert zich op basis van de genoemde criteria aan de 

kenmerken van een NOP. 

Netwerken zijn gericht op het verkrijgen van toegang tot relevante bronnen of het 

uitbouwen van sociale netwerken. Het doel is bestaande verbindingen uit te bouwen tot 

betere sociale relaties. Het gaat daarbij juist niet zozeer om het reduceren van onzekerheid 

en afhankelijkheden. Centraal staat het creëren van een blauwdruk op de 

bedrijfstakarchitectuur. Deze blauwdruk structureert en motiveert interactie (Ozcan & 

Eisenhardt, 2009, p. 269). Deze strategie kan versterkt worden door het creëren van 

verbindingen tussen partijen die tot dan toe niet verbonden zijn of in eerste instantie buiten 

het gezichtsveld blijven. Deze coördinatiestrategie kan op haar beurt versterkt worden door 

het  gelijktijdig formeren van meerdere en diverse  verbindingen welke haar toegevoegde 

waarde tonen bij het tegemoet treden van specifieke industrie gebonden onzekerheden. 

Naarmate de achtergronden qua kennis en ervaring van individuen en groepen meer 

uiteenlopen, des te groter de kans dat toegang tot kennis ook leidt tot kennistransformatie 

aangezien in een meer heterogeen gezelschap de focus op het bestaande domein meer 

diffuus is (Sammarra  & Biggiero, 2008, p. 821).  

 

3.5. Grenzen en governance 

Kennistransformatie tussen organisaties is (nog) complexer dan kennistransformatie binnen 

organisaties (Easterby-Smith et al. 2008, p. 677). Zo is er sprake van afstemming van 

processen, cultuur, grenzen, netwerken, (kennis)strategieën, coderingen en governance 

tussen twee of meer onafhankelijke organisaties. Tegelijkertijd wijst dat op een 

afhankelijkheid tussen intra- en inter-organisationele kennistransfer. Dat vraagt om 

assimilatie en integratie. 

De vraag is of en in welke mate  governance van invloed is bij kennistransformatie tussen 

branchegenoten. In de casusbeschrijving over het leveranciersnetwerk van Toyota worden 

drie dilemma’s genoemd (Dyer & Nebeoka, 2000). Het eerste dilemma handelt rondom het 

vraagstuk van participeren en delen of te wel hoe motiveer je leden om openlijk 

waardevolle kennis te delen. Identificatie met het netwerk begint met uitwisselen van meer 

algemene en expliciete informatie en socialisatie. In latere fases gevolg door het delen van 

best practices en peerreview. Het inzetten van vrijwillige leerteams en zelfs uitwisseling 

van personeel kan een sluitstuk vormen. Het tweede dilemma bestaat uit het hanteren van 

de gevolgen van participeren en delen. Hoe zorg je er bij het delen van kennis tegelijkertijd 

voor dat er geen ongewenste spill-over naar concurrenten plaatsvindt door het achterhouden 

van informatie en/of free-riding gedrag? Dit is een zaak van regels en normen. In het 

specifieke geval van Toyota wordt het netwerk vanuit de sponsor bewust met kennis en 

bronnen gesubsidieerd zodat de participanten direct en snel substantiële voordelen kunnen 

realiseren. Het laatste dilemma gaat om onderlinge (kosten)efficiënte distributie van de 

collectieve  kennis. Hier ligt de oplossing in een sterk (sub)netwerk met multilaterale 

contacten en een variëteit aan processen om zowel expliciete als impliciete kennis te 

kunnen delen. 

Het faciliteren van structuur als (management)interventie is een noodzakelijke voorwaarde 

om kennisuitwisseling mogelijk te maken. Relationele interventie creëert een klimaat 

waarin kennisuitwisseling kan ontstaan. Interessant is om te bezien wat dit betekent voor 

inhoud en relatie van kennisdelen bij horizontale intra-organisationele samenwerking. Het 

gaat tenslotte om een coöperatieve relatie tussen organisaties die niet door markten en/of 

hiërarchische verhoudingen gestuurd worden (Phillips et al., 2000, p. 24).  

Het onderzoeksterrein sociaal kapitaal raakt de vragen rondom governance.  Nahapiet & 

Goshal (1998, p. 243) omschrijven sociaal kapitaal als de door een netwerk gegenereerde 



11 

 

optelsom van beschikbare en potentiële bronnen op individueel en sociaal niveau. 

Tegelijkertijd reiken ze vanuit het sociaal kapitaal wellicht de randvoorwaarden voor 

interactie aan in termen van structuur, cognitief vermogen en relatiekwaliteit. De dimensie 

structuur bepaalt onder meer de toegang tot het netwerk. De specifieke cognitieve dimensie 

binnen het netwerk is faciliterend voor gedeelde taal, codes en verhalen, Tot slot kunnen 

relationele aspecten als onderling vertrouwen, normen, verplichtingen en verwachtingen 

fungeren als governance instrumenten. Sociaal kapitaal is het gemeenschappelijke 

eigendom van alle participanten in het netwerk zonder exclusieve aanspraken op 

individueel niveau (Nahapiet & Ghoshal, 1998, p. 256).  

De industriële logica levert ook handvatten voor governance. Organisaties neigen ernaar 

om hun activiteiten te organiseren langs de lijnen van algemeen geaccepteerde patronen in 

hun bedrijfstak. Deze blauwdrukken zijn leidend voor gedrag en overtuigingen (Porac, 

1989; D'Aunno et al., 2000; Thornton & Jones,  2005). Ook hier gaat het om lidmaatschap, 

routines, regels en bronnen om tot overeenstemming te komen over onderwerpen en 

benadering. (Phillips et al., 2000, p. 30). Samenwerking binnen een branche vereist een 

gedeeld perspectief en/of een gedeelde ambitie. Afwezigheid van formele macht hoeft geen 

probleem te vormen. Echter indien essentiële bronnen asymmetrisch verdeeld zijn over de 

participanten dan stelt dat hogere  uitdagingen aan het proces om tot overeenstemming te 

komen over onderwerpen en benadering (Phillips et al., 2000, p. 33). Deze asymmetrische 

verdeling van bronnen speelt ook een rol in het werk van Khanna et al. (1998). Deze 

resultaatallocatie gaat om de afweging tussen samenwerking en concurrentie.  Immers de 

resultaten verkregen door kennistransformatie met derden kunnen zowel voor eigen gewin 

worden gebruikt als ten goede komen aan het collectief. Naarmate de activiteiten van de 

partners sterker gerelateerd zijn in termen van eindmarkten des te beperkter is er ruimte om 

de gemeenschappelijke kennis louter en alleen voor de individuele organisatie in te zetten. 

Daarnaast vraagt het om uitzonderlijke kennis, kunde en vaardigheden om deze algemene 

kennis onderscheidend te differentiëren ten behoeve van het individuele bedrijfsbelang. 

Samengevat gaat het om het bepalen van de ruimte  voor zowel de grensorganisatie als het 

grensobject. In deze casus vervult de branche-organisatie de rol van grensorganisatie. De 

inter-organisationele kennistransformatie is het  grensobject. O’Mahony & Becky (2008) 

analyseren het fenomeen grensorganisatie en grensobject Zij doen dit op basis van de 

criteria governance, lidmaatschap, eigendom en beheersing over het grensobject. De 

grootste kans van slagen ligt in het (h)erkennen van convergerende krachten als toegang tot 

(technische) expertise, onderhandelingskracht en het realiseren van standaarden. 

Governance behelst in deze optiek het afbakenen van rechten, representatie, structuren en 

processen (O’Mahony & Becky, 2008, p. 437). Voor een branche-organisatie zou dit 

vragen kunnen oproepen over de governance van zowel de grensorganisatie als 

werkgroepen en projecten. De factoren eigendom en beheersing van grensobjecten gaan 

over autonomie en onafhankelijkheid versus het ontwikkelen van standaarden en 

benchmarking. 

 

3.6. Samenvatting  
Kennistransformatie tussen organisaties is complex door het samenkomen van processen, 

cultuur, grenzen, netwerken, (kennis)strategieën, coderingen, governance tussen twee of 

meer organisaties. Tegelijkertijd is er een afhankelijkheid tussen intra- en inter-

organisationele kennistransfer. Immers indien er geen absorptie van beschikbaar gestelde 

kennis plaatsvindt op individueel, team- en organisatorisch niveau levert kennistransfer 

tussen organisaties geen bijdrage aan het duurzaam onderscheidend vermogen van een 

organisatie. 

Het primaat voor de beantwoording van respectievelijk de strategische uitdaging als het 

vraagstuk van het leerdomein liggen bij de individuele organisaties om van daaruit haalbare 
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en gewenste  gemeenschappelijke delers te formuleren. De rol van het inter-organisationele 

netwerk is, mede door het ontbreken van markt gedreven of hiërarchische verhoudingen, 

met name faciliterend. Anderzijds voorziet dit netwerk in een governance-structuur, die 

gevormd wordt uit zowel de dynamiek van het sociaal kapitaal als de karakteristieken van 

de industriële logica hetgeen het draagvlak voor samenwerking tussen concurrenten 

ondersteunt. Dit vraagt om aandacht voor verbinding door oog voor relatie en structuur te 

houden. 

Binnen dit speelveld kent de individuele kenniswerker meerdere rollen. De kenniswerker 

staat aan het begin en aan het einde van de leercyclus, maakt afwegingen tussen individuele 

en organisatorische belangen en fungeert als intermediair in het inter-organisationele 

netwerk waar de domeinen strategie, leren en faciliteren samenkomen. Dit wordt 

samengevat onder de term grenswerker (boundaryspanner). 

 

Als ordenend mechanisme wordt het “4-i” framework van Crossan et al. (1999) gehanteerd. 

Een model voor organisatorisch leren binnen een organisatie. Ten eerste toont dit model de 

spanning qua leeroriëntatie. Deze spanning tussen  enerzijds exploitatie (gericht op 

operationele continuïteit) en anderzijds verandering (exploratie). Ten tweede benoemen 

Crossan et al. (1999) interacterende sociale en psyschologische processen (intuïtie, 

interpretatie, integratie en institutionaliseren)  die het organisatorisch leerproces 

vormgeven. Tevens schetsen Crossan et al. (1999) de drie verschillende niveau’s waarop 

binnen een organisatie geleerd kan worden (individu, groep en organisatie). In dit paper 

wordt daar het horizontale interorganisationele niveau aan toegevoegd
3
.  

 

 

 
 

Figuur 1. Schema inter-organisationele kennistransformatie (vrij naar Crossan et al., 

1999) 

 

                                                 
3
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4  Onderzoeksmethode en opzet van het onderzoek  
 

In dit vierde hoofdstuk volgt de uitwerking van de opzet van het empirisch onderzoek en de 

onderzoeksmethoden. Ter introductie van dit hoofdstuk enkele observaties met betrekking 

tot de casusselectie en de context waarbinnen dit onderzoek is uitgevoerd. Het tweede 

gedeelte van dit hoofdstuk gaat in op de afbakening van de  onderzoeksmethode. Dit 

hoofdstuk wordt afgesloten met de beschrijving van opzet en uitvoering van het 

kwalitatieve onderzoek binnen deze studie. Daarbij wordt tevens een toelichting  gegeven 

op de wijze waarop de kwaliteitsnormen voor kwalitatief onderzoek zijn geborgd. 

 

4.1. Context en casusselectie 
In deze paragraaf wordt allereerst ingegaan op de casusselectie. Daarna wordt de context 

van het onderzoek in termen van de relatie tot de opdrachtgever en de betrokkenheid van de 

onderzoeker geschetst.  

 

Casusselectie methodisch 

Het belang van een zorgvuldige casusselectie wordt benadrukt door Eisenhardt (1989, p. 

537). Zo bepaalt de populatie de context en de externe variantie. Dit draagt bij aan het 

formuleren van de beperkingen en de afbakening van de generaliseerbaarheid. De keuze 

voor een specifieke branche-organisatie maakt het mogelijk om het onderzoek te repliceren 

en/of door te bouwen op bestaande theorieën (Eisenhardt, 1989, p. 537). Immers een 

branche-organisatie is een breed geaccepteerd en toegepast coördinatiemechanisme in het 

Nederlandse bedrijfsleven
4
. De branche beschrijft de sector in termen van markt, producten 

en institutionele context. Dit vereenvoudigt vergelijking binnen de sector. Deze aanpak 

biedt tevens ruimte om bedrijfstak specifieke karakteristieken of contextuele factoren zoals 

wet- en regelgeving en culturele aspecten in ogenschouw te nemen (Porac et al., 1989). Een 

representatieve casus weerspiegelt niet alleen zichzelf maar laat ook de institutionele 

context zien waarin men acteert en ook anderen vertegenwoordigt. In dit geval zelfstandige 

vermogensbeheerders tegen de achtergronden van de ontwikkelingen in de sector. Omdat 

de casus handelt rondom een specifiek vakgebied kunnen overeenkomsten en verschillen 

binnen verschillende vermogensbeheerders worden geïdentificeerd (Flick, 2009, p. 124-

125). 

 

Context en ethische aandachtspunten 

Zijn er ethische aandachtspunten die het onderzoek kunnen beïnvloeden? De onderzoeker  

is, namens zijn  bij de branche-organisatie aangesloten organisatie, contactpersoon voor de 

VV&A. De onderzoeker vervult geen formele functie bij de VV&A. Het initiatief tot dit 

onderzoek is genomen door de onderzoeker. Voor de VV&A zijn er geen directe kosten aan 

het onderzoek verbonden Gegeven de gekozen onderzoeksmethode van 

semigestructureerde interviews dient er voor gewaakt te worden dat de invloed van 

persoonlijke contacten (Buchanan & Bryman, 2007, p. 495) op het onderzoek worden 

geminimaliseerd, teneinde databesmetting te voorkomen.  Anderzijds kan de kennis, 

ervaring en inzicht in de cultuur binnen het werkterrein van vermogensbeheer van de 

onderzoeker leiden tot verdergaande inzichten en bevindingen.  Teddlie & Tashakkori 

(2009, p. 289) noemen “know thy participants”  de gouden regel bij het evalueren en 

trekken van conclusies bij sociaal onderzoek. Of om deze paragraaf met Buchanan & 

Bryman (2007, p.495) af te sluiten “A researcher’s training and skills can thus influence 

both choice of research topic and how it is invested”. 

 

                                                 
4 Zo zijn er bij MKB-Nederland 114 branche-organisaties aangesloten (raadpleging website 14 december 2014) 
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4.2. Onderzoeksmethode 

 

Filosofie, benadering, tijdshorizon en dataverzamelingsstrategie 

Bij kennistransformatie is sprake van een sociale structuur. Interactie tussen organisaties en 

individuen vraagt om interpretatie van betekenissen (Flick, 2009, p. 67). De resultaten 

kunnen daarbij niet waardevrij worden geïnterpreteerd. Buchanan & Bryman (2007, p. 486) 

beschrijven de kenmerken die aansluiten bij deze interpreterende kennisbenadering. Het 

gaat  om betrokken participanten, die onderdeel uitmaken van sociale structuren en daar 

betekenis aan kunnen geven. Het is van belang om daarbij de context van sociale en 

organisatorische ervaringen en toepassingen vast te kunnen stellen. 

In de geraadpleegde literatuur is zowel sprake van explorerend als hypothese-toetsend 

onderzoek. Er is ruimte voor nieuwe constructen. Bij een interpreterende filosofie past een 

inductieve of mixed-method onderzoek benadering (Saunders et al., 2009). 

Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen een beperkt tijdsframe. Het onderzoek richt zich op 

de huidige situatie en zal tevens ingaan op de gewenste situatie.  

Bij een interpreterende kennisbenadering en een inductief gericht onderzoek past een 

exploratieve dataverzamelingsstrategie. Het gaat om het benoemen, betekenis geven en 

vaststellen van relaties, context en processen. In deze casestudy is gekozen voor een mixed-

method benadering. De dimensie mixed verwijst naar het gebruik van zowel kwalitatieve 

als kwantitatieve methoden en technieken (Johnson & Turner, 2003, p. 297).  Naast 

complementariteit gaat het om een zodanige combinatie van verschillende toepassingen, dat 

de zwakke kanten of tekortkomingen geëlimineerd of verminderd worden (Johnson & 

Turner, 2003, p. 299). Het doel is om de minpunten van interviews zoals de relatief grote 

tijdsinvestering, kosten en het effect van de interviewer te compenseren. Deze compensatie 

ligt in de pluspunten van secundaire data zoals de bijdrage aan betrouwbaarheid en 

confirmatie.
5
  

 

Methoden 

De primaire methode bestaat uit het voeren van semi-gestructureerde interviews met 

uitwerking door de interviewer. De vragen binnen het interview bevatten zowel 

kwalitatieve als kwantitatieve elementen bevatten in de vorm van open en gesloten vragen. 

Hiermee is sprake van data-triangulatie (Johnson & Turner, 2003, p. 298). 

Naast de uitwerking en analyse van de interviews  zijn ook andere data onderzocht. Zo zijn 

de jaarverslagen van de VV&A over de jaren 2010 tot en met 2013 bestudeerd op 

verwijzingen naar kennistransformatie. Om inzicht te verkrijgen in de samenstelling en 

dynamiek van het netwerk zijn de presentielijsten van de ledenvergaderingen over de 

periode 2010 tot en met september 2014 geanalyseerd.  Door het onderzoek niet alleen te 

baseren op de uitkomsten van de semi-gestructureerde interviews maar tevens 

bovengenoemde secundaire data in het onderzoek te betrekken is er tevens sprake van  of 

methode-triangulatie (Johnson & Turner, 2003, p. 298). Data- en methode-triangulatie 

draagt bij aan de betrouwbaarheid (credibility) van onderzoek (Lincoln & Guba zoals 

beschreven in Teddlie & Tashakkori (2009, p. 295). 

  

 

Respondenten  

Twaalf sleutelfiguren van aangesloten bedrijven zijn geïnterviewd. Per 

bedrijfslidmaatschap is de contactpersoon voor de vereniging telefonisch benaderd om deel 

te nemen aan het onderzoek. Deze contactpersonen worden beschouwd als goede bronnen. 

Ze beschikken over de kennis en ervaring om vragen rondom het onderzoeksgebied te 

beantwoorden. Bovendien mag verwacht worden,  dat ze in staat zijn  te reflecteren en zich 

                                                 
5
 Tabel 11.5  (P. 308) respectievelijk tabel 11.9 (p. 317) uit Johnson & Turner (2003) geven een overzicht van de sterke en zwakke 

punten van interviews respectievelijk secundaire data. 
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durven uit te spreken. Tot slot is er tijd en bereidheid om mee te werken aan het onderzoek 

(Morse in Flick, 2009, p. 123). Geen van de benaderde personen heeft geweigerd en/of 

heeft verwezen naar een ander persoon binnen de organisatie. De interviews zijn 

afgenomen in de periode december 2014 - januari 2015. Bij de selectie van de respondenten 

is rekening gehouden met de dynamiek van het ledenbestand
6
.   

De opbouw van het respondentenbestand is als volgt. De leeftijd van alle respondenten is 

hoger dan 40 jaar. Het opleidingsniveau is in alle gevallen minimaal HBO. Vrijwel alle 

respondenten (10 uit 12) zijn tevens aandeelhouder. Alle respondenten zijn statutair 

bestuurder van een beleggingsonderneming. Het aantal vrouwen in directiefuncties bij 

beleggingsondernemingen is (nog) beperkt. Dit is ook terug te vinden in de opbouw van het 

respondentenbestand (1 vrouwelijke respondent).  

 

Eenheid van analyse 
De eenheid van analyse is tweeledig. Het onderzoek richt zich primair op 

kennistransformatie op het niveau van de branche-organisatie. Dit brengt tevens vragen met 

zich mee op niveau van de personen die de aangesloten bedrijfsleden vertegenwoordigen. 

De vervaging van het onderscheid tussen subject en object wordt daarbij een aandachtspunt 

(Cunliffe 2011, p. 651). Zo kan een subject object worden in termen van cognitieve 

processen en modellen, gaat het eerder om de subjectieve mening dan de rol van het 

individu en kennen zowel objecten als subjecten de dimensie agency. Deze 

aandachtspunten zijn meegenomen bij het formuleren van de vragenlijst teneinde 

eerdergenoemde (rol)ambiguïteit uit te sluiten. 

 

4.3. Uitvoering onderzoek en borging kwaliteitsnormen 

Het primaire onderzoek van het onderzoek bestaat uit semigestructureerde interviews. 

Voorafgaand aan het interviewen is op basis van de literatuurstudie en het bestuderen van 

in- en externe data een eerste afbakening en specificatie van interviewthema’s en 

mogelijke, potentieel belangrijke constructen beschreven. Dit maakt het mogelijk om de 

constructen zo expliciet mogelijk aan de orde te stellen tijdens de interviews hetgeen 

bijdraagt aan een adequate vastlegging wat op haar beurt de onderbouwing versterkt en 

daarmee de betrouwbaarheid (Eisenhardt, 1989, p. 536; Saunders et al., 2012, p. 384).  

Bij het opstellen van de vragenlijst is er gezocht naar evenwicht. Evenwicht tussen “het 

vertellen van het eigen verhaal” op basis van open vragen en een duidelijke structuur op 

basis van een beperkt aantal gesloten vragen. De opzet van de beantwoording is verder vrij 

gelaten waardoor meer open en uitgebreide antwoorden en toelichtingen ontstaan. Twintig 

tot dertig hoofdvragen met deels voorbereide subvragen vraagt om een interview van circa 

60 tot 90 minuten. (Hermanowicz, 2002, p. 487). Dit faciliteert de volgtijdelijke opbouw 

van kennismaking, introductie, interview en positieve afsluiting. Tegelijkertijd biedt deze 

opbouw ruimte voor verdieping per thema (Saunders et al., 2012; Hermanowicz, 2002). De 

introductie bij de gesprekken werd enerzijds gebruikt om een korte toelichting te geven op 

achtergrond en doel van het onderzoek en anderzijds om een aantal meer kwantitatieve data 

af te stemmen. Deze data zijn opgenomen in de transcriptieverslagen. Ook werd er na het 

afronden van het interview nog wat nagepraat. Bij één interview leverde dit een additionele 

tekst met betrekking tot de hoogte van de contributie op voor het transcriptieverslag.  

Betrouwbaarheid is gebaat bij het vooraf informeren van de participanten over aard, doel en 

thema’s van het onderzoek (Saunders et al., 2012, p. 385). Deze informatie is plenair 

toegelicht tijdens een bijeenkomst van de betreffende branchevereniging op woensdag 26 

november 2014.  Deze toelichting vond plaats op basis van een door de onderzoeker 

opgesteld document. Na het maken van afspraken voor interviews zijn deze afspraken per 

e-mail bevestigd. Het toelichtende document werd als bijlage meegezonden.  

                                                 
6 Zie voor de uitwerking paragraaf 4.1.  Dynamiek van het ledennetwerk 
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De uitwerking van de interviews is als volgt aangepakt. De opgenomen interviews zijn 

letterlijk uitgetypt. Dit is per interview in twee opeenvolgende bewerkingen uitgevoerd. Bij 

de eerste bewerking is zin(sdeel) voor zin(sdeel) vertraagd afgespeeld en uitgetypt. In de 

tweede bewerking is het interview nogmaals en opnieuw vertraagd afgespeeld en 

vergeleken met het uitgewerkte transcriptieverslag. Deze laatste bewerking leidde tot 

aanpassingen in woord- en zinvolgorde en  aanvullingen op teksten die in de eerste 

bewerking niet volledig of onjuist waren uitgewerkt.  Zo is er een nuance tussen “dat denk 

ik” en “dat denk ik ook”, “het meeste” in plaats van “ meestal”  of tussen “slap” in plaats 

van “zwak”
 7

. Beide bewerkingen zijn uitgevoerd door een en dezelfde persoon. Naast een 

eenduidige en consistente uitwerking droeg dit interactieve proces bij tot een verdieping op 

de materie.  

De terugkoppeling richting respondenten verliep als volgt. De transcriptieverslagen zijn per 

e-mail verzonden aan de respondenten onder dankzegging voor hun tijd en inzichten. 

Negen van de twaalf respondenten hebben de ontvangst van het interviewverslag bevestigd. 

Van de respondenten hebben twee personen nogmaals geverifieerd of data of passages uit 

het verslag van de onderzoeksgegevens niet terug te voeren zijn op individuele bedrijven of 

personen. Dit is vervolgens opnieuw bevestigd. Anderzijds hebben deze twee respondenten 

van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog wijzigingen en/of aanvullingen voor te stellen. 

In één geval betrof dit een nadere toelichting op de kwantitatieve data (vermogen onder 

beheer). Hierover is een mailwisseling ontstaan, hetgeen bijgedragen heeft aan de 

betrouwbaarheid van de kwantitatieve data. In het tweede geval ging het om een nuance in 

een uitspraak. Deze nuance heeft niet geleid tot een inhoudelijke wijziging. Deze member 

check draagt, naast de inter- en intra triangulatie zoals beschreven in paragraaf 3.5, bij aan 

de betrouwbaarheid van het onderzoek (Teddlie & Tashakkori,2009). Tevens sluit dit aan 

bij de uitgangspunten voor het afnemen van interviews (o.a. Saunders et al., 2012; 

Hermanowicz, 2002; Flick, 2009). 

De antwoorden en de data zijn systematisch geanalyseerd. Alle interviews zijn door een en 

dezelfde onderzoeker verwerkt in het codeerschema. Dit waarborgt een eenduidige 

codering van de gegevens. Een nadeel is dat collegiale verificatie ontbreekt 

(Eisenhardt,1989, p.538; Cooper 2011, p.56). De kans bestaat dat het voor de onderzoeker  

niet altijd helder is waar het onderscheid tussen feiten en beoordelingen ligt. Dit nadeel is 

opgeheven door een marginale toets middels  peerreview op de codering van de interviews  

toe te passen
8
. De codering is iteratief tot stand gekomen. Zo is er een eerste bewerking per 

interview uitgevoerd op indicatie (trefwoorden) en vervolgens op alineaniveau 

(onderwerp). Deze ruwe bewerking is gevolgd door een horizontale bewerking op de 

combinatie trefwoord en onderwerp. Dit sluit aan bij de benadering van Strauss & Corbin 

zoals onder andere beschreven door Flick (2009, p. 307).  

Dataverzameling en –analyse zijn bij kwalitatief onderzoek een iteratief, interactief  en 

overlappend  proces (Flick 2009, Saunders et al., 2012). De eerste zes interviews zijn in een 

periode van twee werkweken uitgevoerd.  Dat bracht in deze fase een hoge operationele 

werkdruk met zich mee, gegeven de tijds- en arbeidsintensieve verwerking welke inherent 

is aan de methode van semi-gestructureerde interviews. Tegelijkertijd leidde deze focus tot 

(het combineren van) inzichten uit de verschillende interviews welke als input voor de 

verdere interviews zijn gebruikt ter verduidelijking, aanvulling en verificatie van de eerste 

bevindingen. In aanvullende zin is vanaf het vierde interview nadrukkelijker en explicieter 

(door)gevraagd naar het onderwerp (duurzaam) onderscheidend vermogen. Begrippen als 

sub-netwerken, tweedeling en governance kwamen spontaan naar boven en zijn in de 

verdere interviews expliciet geverifieerd. Tevens is op grond van de eerste impressies nader 

ingegaan op mogelijke verbanden en samenhang tussen deze begrippen. De wet van de 

                                                 
7 Voorbeelden ontleend aan 2e bewerking interview respondent 8 op 26 december 2014 
8 Dit heeft plaatsgevonden op 12 januari 2015 met dank aan Merle van Riessen 
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afnemende meeropbrengst openbaarde zich rond het 8
e
 interview. De daaropvolgende 

interviews brachten voornamelijk bevestiging van de eerder verkregen inzichten. 

Voor de overdraagbaarheid van de onderzoeksgegevens wordt gebruik gemaakt van wat 

Teddlie & Tashakkori (2009, p.296) thick description  noemen. Observaties worden 

uitgebreid geciteerd en besproken in het onderzoeksverslag. Daar waar mogelijk worden 

zowel het proces als de uitkomsten van het onderzoek op consistentie getoetst door 

informatie uit de interviews en de secundaire data met elkaar te vergelijken. Op deze 

manier wordt inzicht verkregen in de afhankelijkheden. Bevestiging vraagt om een audit-

trail met betrekking tot ruwe data, analyse notities en procesgang. Deze is beschikbaar. 
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5 Onderzoek en onderzoeksresultaten 
 

In dit hoofdstuk wordt de vertaalslag gemaakt naar de praktische uitvoering van het 

onderzoek. Dit sluit aan de opzet van het onderzoek en de onderzoeksmethoden zoals  

beschreven in hoofdstuk 4. 

Het eerste gedeelte van dit hoofdstuk is opgebouwd uit de bevindingen op basis van 

bestudering  en interpretatie van secundaire bronnen. Dit begint met het betekenis geven 

aan de samenstelling en dynamiek van het ledenbestand in paragraaf 5.1. Vervolgens wordt 

in paragraaf 5.2. het formele en informele netwerk van de VV&A geschetst. Paragraaf 5.3. 

toont aan welke onderwerpen de afgelopen jaren zijn behandeld tijdens 

ledenbijeenkomsten. Paragraaf 5.4. brengt de huidige wijze van informatieverstrekking 

vanuit de branche-organisatie in beeld.  

Het tweede gedeelte van dit hoofdstuk is gewijd aan de uitwerking van de observaties en 

bevindingen uit de semigestructureerde interviews. Het gaat hier onder andere om de rol 

van de grenswerker, het bestaan van (sub) netwerken, identificatie met de branche-

organisatie, leeroriëntatie, governance, onderscheidend vermogen en in- en externe vormen 

van  kennisdelen en kennistransformatie.  

 

5.1. Samenstelling en dynamiek van het ledennetwerk 

De samenstelling en dynamiek van het leden-netwerk is in kaart gebracht aan de hand van 

het lidmaatschap. Het lidmaatschap is op het niveau van individuele organisaties. De 

opkomst bij ledenbijeenkomsten is gemeten door gebruik te maken van presentielijsten. De 

presentielijsten kunnen als betrouwbare proxy voor de opkomst worden beschouwd 

aangezien ze tijdens de bijeenkomsten door de aanwezigen getekend worden. Hooguit 

laatkomers en aanwezigen die het formulier stelselmatig niet ondertekenen zijn bij deze 

analyse (onterecht) buiten beschouwing gelaten. De lay-out, opzet en verwerking van de 

presentielijsten over de jaren 2010 tot en met 2014 is uniform hetgeen een eenduidige 

interpretatie mogelijk heeft gemaakt. 

Allereerst is de opkomst bij de eerste vier ledenbijeenkomsten in 2014 in beeld gebracht. 

72% van de bedrijfsleden heeft 1 of meer van de in totaal vier ledenbijeenkomsten 

bijgewoond. Twintig leden (28%) komen bij geen enkele ledenbijeenkomst opdagen. Het 

totaal aantal van de bij VV&A aangesloten bedrijfsleden bedraagt 71 per 1 januari 2014. 

 

Aantal bijgewoonde 

ledenbijeenkomsten  

Vertegenwoordigde 

leden (in aantal) 

Percentage Cumulatieve 

vertegenwoordiging 

(in aantal) 

Percentage 

cumulatief 

4 12 17   % 12 17   % 

3 10 14   % 22 31   % 

2 19 27   % 41 58   % 

1 10 14   % 51 72   % 

0 20 28   % 71 100 % 

     

totaal 71 100 %   

 

Tabel 2.  Opkomst ledenbijeenkomsten 2014 (bron: presentielijsten VV&A) 

 

Naar aanleiding van de gegevens van de opkomst bij ledenbijeenkomsten in 2014 is 

vervolgens in beeld gebracht hoe de opkomst zich door de loop van de jaren heeft 

ontwikkeld. Daartoe is handmatig een uitsnede van het langjarige ledenbestand gemaakt. 

Aangezien in de jaarverslagen van de VV&A een overzicht van aangesloten leden per 

ultimo van het boekjaar is opgenomen zijn de ledenlijsten van 2010 en 2013 op dit aspect 
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met elkaar vergeleken. Uit het bestand van 77 leden per ultimo 2010 waren er per ultimo 

2013 nog 57 leden over. Deze bedrijfsleden zijn gelabeld als kernleden. Vervolgens is het 

bezoek aan ledenbijeenkomsten van deze kernleden over de periode 2011 tot en met 2014 

(september) op basis van de eerder genoemde presentielijsten in beeld gebracht. 

  

Aantal jaren waarin  

ledenbijeenkomsten 

zijn bijgewoond  

Vertegenwoordigde 

leden (in aantal) 

Percentage Cumulatieve 

vertegenwoordiging 

(in aantal) 

Percentage 

cumulatief 

4 26 46  % 26 46  % 

3   9 16  % 35 61  % 

2   4   7  % 39 68  % 

1   6 11  % 45 79  % 

0 12 21  % 57 100 % 

     

Total 57 100%   

 

Tabel 3. Kernleden: opkomst ledenbijeenkomsten 2011-2014  

(bewerking op basis van bronnen: jaarverslagen en presentielijsten VV&A) 

 

Naast een aantal slapende leden (n=12) die in de afgelopen jaren niet aanwezig zijn 

geweest bij een ledenbijeenkomst is er een kern van leden die al jaren lid zijn en ook 

daadwerkelijk één of meer bijeenkomsten per jaar bijwonen. Deze analyse indiceert het 

bestaan van een netwerk met, in aanleg, sterke banden hetgeen in beginsel rijke en 

efficiënte kennistransformatie mogelijk zou moeten kunnen maken (Ozcan & Eisenhardt, 

2009). 

 

Nieuwe leden ontwikkelen zich tot trouwe bezoekers. Van de acht nieuwe leden uit 2011 

zijn er zeven nog lid en hebben in 2014 één of meer bijeenkomsten bijgewoond.  

 

Nieuwe leden  Aantal bijgewoonde ledenbijeenkomsten 

  2012 2013 2014 

      

Naam 1  2 1 3 

Naam 2  0 0 1 

Naam 3  1 1 1 

Naam 4  1 0 3 

Naam 5  3 2 2 

Naam 6  3 1 2 

Naam 7  0 opgezegd  

Naam 8  2 2 2 

 

Tabel 4. Nieuwe leden: opkomst ledenbijeenkomsten 2012-2014  

(bewerking op basis van bronnen: jaarverslagen en presentielijsten VV&A) 

 

De presentielijsten laten verder zien dat de bedrijven zich vrijwel altijd laten 

vertegenwoordigen door dezelfde personen. Dit leidt tot een koppeling tussen 

organisatorische kennis en individu (Argote &Ingram, 2000; Groysberg et al., 2008).  

Nadere analyse laat zien, dan dit overwegend directieleden zijn. Dit sluit aan bij de 

bevindingen uit de interviews. Alle respondenten zijn statutair bestuurder van een 

beleggingsonderneming. Vrijwel alle respondenten (10 uit 12) zijn tevens aandeelhouder. 

Het fenomeen van de vertegenwoordiging door dezelfde personen wordt allereerst 
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veroorzaakt doordat de VV&A werkt met vaste contactpersonen. Uitnodigingen voor 

ledenbijeenkomsten worden gericht aan de contactpersonen. Een additionele factor die 

hierbij een rol speelt is dat ruim de helft van de aangesloten leden relatief klein is en minder 

dan 10 werknemers telt
9
. Alhoewel leren bij gerelateerde kennis makkelijk is (Cohen & 

Leninthal, 1990) zal een homogeen gezelschap minder effectief zijn bij kennistransformatie 

(Sammarra  & Biggiero, 2008).  

 

5.2. Netwerkstructuur 

Hoe ziet de netwerkstructuur van de VV&A en haar leden er uit? Onder het kopje 

“Formele vertegenwoordiging” wordt in de jaarverslagen van de VV&A een aantal 

overlegorganen genoemd. Naast een zetel in het bestuur van het DSI gaat het om het 

adviserend Panel DNB en AFM, het overlegorgaan heffingen, overleg vaste commissie 

financiën 2
e
 kamer en internationaal overleg met Europese zusterorganisaties (Wealth 

Management Association). Er is bilateraal overleg met Euronext, toezichthouders en het 

Ministerie van Financiën. Tevens wordt vermeld dat er ad-hoc overleg is met een aantal 

Nederlandse brancheorganisaties. Specifiek worden genoemd NVB, Verbond van 

Verzekeraars, Dufas, Adfiz en pensioenkoepels. De teksten in de jaarverslagen over de 

jaren 2010 tot en met 2013 over dit onderdeel van de formele vertegenwoordiging zijn 

vrijwel identiek. Dit is een stabiel netwerk met sterke banden. Dit leent zich eerder tot 

overdracht van complexe kennis (Hansen, 1999). Anderzijds biedt dit minder uitzicht tot 

versterking van de kenniscapaciteit omdat de diversiteit qua informatie beperkt is (Argote 

& Ingram, 2000).  De actuele formele vertegenwoordiging is visueel uitgewerkt in figuur 2. 

Een prominente plaats in het netwerk van VV&A wordt ingenomen door de 

toezichthouders AFM en DNB. Naast rechtstreekse bilateraal overleg met DNB en AFM 

zijn alle partijen waarmee (ad-hoc) overleg wordt gevoerd terug te vinden als lid van het 

adviserend panel DNB/AFM.  

 

 
 

Figuur 2. Formele netwerkstructuur (bewerking op basis van jaarverslagen) 

                                                 
9
 leden enquête januari 2014; 21% 2-4 werknemers, 40% 5-10 medewerkers 
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Het netwerk van de VV&A is echter complexer dan uit de formele opsomming kan worden 

opgemaakt. De individuele leden van de VV&A hebben niet alleen een toezicht relatie met 

DNB en AFM maar zijn ook aangesloten bij het DSI. Individuele medewerkers van 

VV&A-leden kunnen op persoonlijke titel lid zijn van effectenbranche gerichte 

ledenorganisaties als bijvoorbeeld Federatie Financiële Planners (FFP), Vereniging van 

Beleggingsanalisten (VBA) en/of voldoen aan de inschrijvingseisen van een of meerdere 

registers van het DSI. Op haar beurt onderhoudt VV&A weer relaties met ledenorganisaties 

als FFP en VBA. Een vergelijkbare relatie doet zich voor bij de geassocieerde leden van de 

VV&A. Ter illustratie kan een accountantskantoor, softwareleverancier of 

advocatenkantoor geassocieerd lid zijn van de VV&A en tegelijkertijd een relatie hebben 

met een individueel lid. Voor de overzichtelijkheid is in onderstaand figuur alleen een 

netwerkrelatie getekend tussen VV&A en haar geassocieerde leden. De rubriek 

geassocieerde leden komt voor het eerst voor in het jaarverslag 2013. Verschillende partijen 

uit de rubriek geassocieerde leden treden op als inleider bij ledenbijeenkomsten. Dit is 

nader uitgewerkt in paragraaf 5.3 Van informatie naar kennis? Overzicht en inzicht in 

behandelde onderwerpen. Op grond van de secundaire gegevens zoals gepresenteerd in 

paragraaf 5.3. is in onderstaand figuur tevens de rubriek “inleiders ledenorganisaties” 

opgenomen voor zover ze geen geassocieerd lid zijn. Tevens bestaat sinds het jaar 2013 de 

categorie “externe adviseurs” op het gebied van bijvoorbeeld communicatie en juridische 

zaken.  

Zowel VV&A als een aantal netwerkrelaties (zoals DNB en AFM) nemen een prominente  

en centrale plaats in, hetgeen de kans vergroot dat netwerkleden hieruit voordeel kunnen 

halen qua kennistransformatie (Ozcan & Eisenhardt, 2009; van Wijk et al. 2008). Dit in 

combinatie met een beperkte diversiteit binnen het netwerk maakt overdracht van complexe 

kennis mogelijk (Hansen, 1999) maar beperkt tegelijkertijd de versterking van de 

kenniscapaciteit (Argote & Ingram, 2000).   

 
Figuur 3. Uitgebreide netwerkstructuur VV&A  

(bewerking op basis van bronnen: jaarverslagen en nieuwsbrieven) 
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5.3. Van informatie naar kennis? Overzicht en inzicht in behandelde onderwerpen 

De VV&A heeft 4 interne doelstellingen geformuleerd
10

 

- de snel wijzigende regelgeving onder de aanbracht brengen van de leden 

- informatie-uitwisseling ten behoeve van de kennis en kunde van de leden 

- waar mogelijk (financieel) voordeel behalen door gezamenlijkheid 

- bevorderen van de inbreng van de leden 

 

Op basis van de jaarverslagen
11

 zijn de onderwerpen die in de periode 2010-2013 

geagendeerd waren voor de ledenbijeenkomsten geanalyseerd. Deze onderwerpen zijn ook 

terug te vinden in de nieuwsbrieven over deze periode. 

 

Jaar Omschrijving Onderwerp Vorm Inleider Organisatie 
2010 Zorgplicht en risicoprofiel Zorgplicht Presentatie ’t Hart Spigt advocaten 

2010 Boetestelsel AFM Toezicht Presentatie Doets Gaastra advocaten 

2010 Kostenstructuur toezicht Toezicht Informatie Bestuur  

2010 ICAAP Rapportage Presentatie/discussie Poel Charco & Dique 

2010 Outsourcing en compliance Bedrijfsvoering Presentatie/discussie Van Woerden Key-compliance 

2010 (Pre-contractuele) zorgplicht Zorgplicht Presentatie/discussie Harmsen 1301 Services 

2010 Boetebesluit AFM 

 

Prudentieel toezicht kleinere 

beleggingsondernemingen 

Toezicht Inleiding/discussie ’t Hart 

Persoon 

De Vries 

Kockelkoren 

Spigt Advocaten 

DNB 

DNB 

AFM 

2011 Beloningsbeleid Beloningsbeleid Inleiding/discussie Hage 

 

Poel 

Weering 

DNB 

 

Charco & Dique 

Charco & Dique 

2011 Provisie/inducements Verdienmodel Discussie Bestuur  

2011 AIFMD W&RG Presentatie Van Dijk ANT Trust 

2011  Bescherming 

Persoonsgegevens 

W&RG Presentatie Kits 

Hosemans 

HollandvanGijzen 

HollandvanGijzen 

2011 VBA Professie Presentatie Van den Doel VBA 

2011 DSI Toezicht Presentatie Vis DSI 

2011 Hertoetsing deskundigheid 

bestuurder 

Toezicht Presentatie/discussie Riekerk Finnius advocaten 

2011 Inducements/provisiemodellen Verdienmodel Discussie Bottcher  

2012  Beheerst beloningsbeleid Beloningsbeleid Presentatie Sleijpen DNB 

2012 Strategie VV&A Vereniging Inleiding/Discussie Bestuur  

2012 Beleidsvisie  VV&A Vereniging Presentatie Bestuur  

2012 Systeempresentatie Product Presentatie  Reuters 

2012 BTW-arrest Fiscaal Presentatie Jaegers Deloitte 

2012 Provisiemodellen/inducements Verdienmodel Presentatie Mortelmans AFM 

2012 Verdienmodellen Verdienmodel Workshop ’t Hart 

Poel 

’t hart advocaten 

Charco & Digue 

2013 Communicatiebeleid Vereniging Presentatie Bestuur  

2013 Total Cost of ownership Verdienmodel Discussie Bestuur  

2013 BTW-arrest Fiscaal Presentatie Jaegers Deloitte 

2013 DeGiro Product Presentatie Anderluh De Giro 

2013 IEX Product Presentatie Kort IEX 

2013 Beleidsvoornemens AFM Toezicht Presentatie Mortelmans 

Schuiling 

Geerding 

AFM 

2013 DSI Periodieke Toets Professie Presentatie Brouwer 

Berends 

DSI 

2013 Provisies Verdienmodel Discussie Merrienboer 

Mortelman 

Min van Financiën 

AFM 

2013 Scholing, kennis, vaardigheden 

en integriteit 

Professie Discussie ’t Hart ’t Hart advocaten 

 

Tabel 5. Overzicht interne activiteiten VV&A periode 2010-2013 

(bewerking op basis van bron jaarverslagen en nieuwsbrieven)  

                                                 
10 Jaarverslag VV&A 2013, pagina 4 
11 Onder de noemer “activiteiten met een intern karakter” 
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De teksten in de kolommen omschrijving, inleider en organisatie zijn in vrijwel alle 

gevallen letterlijk overgenomen uit de bron. De vorm is ontleend aan de omschrijving in het 

jaarverslag. Zo zijn de volgende bijdragen gerubriceerd onder presentatie:  “de middag 

werd afgesloten door een presentatie van ….vervolgens was het woord aan….” 

(Jaarverslag, VV&A 2011, p.11). De rubricering van de kolom “onderwerp” is opgesteld 

door de onderzoeker. De gerubriceerde tabel inclusief toelichting is vervolgens voorgelegd 

aan een directiesecretaris van een Vermogensbeheerder. Dit heeft niet geleid tot 

noemenswaardige aanpassingen. Zo kan vrijwel alles onder Wet- en Regelgeving worden 

ondergebracht maar dat zou afbreuk doen aan het gewenste, meer specifieke inzicht.  

De dominante vormen van uitwisseling zijn presentaties en discussies. De zaalopstelling 

leent zich daar ook goed voor, zo leert observatie. Vrijwel altijd is er bij een 

ledenbijeenkomst sprake van een zogenoemde bioscoopopstelling: bestuur en inleiders 

zitten tegenover de leden. Meer dan de helft van de 31 behandelde onderwerpen bestaat uit 

presentaties (18) gevolgd door 12 discussies (al dan niet in combinatie met presentatie of 

inleiding). Er is 1 workshop gehouden. De twee meest behandelde onderwerpen zijn 

Toezicht (6) en Verdienmodel (6). Een gedeelde derde plaats is er voor professie (kennis, 

kunde, vaardigheden en opleiding), verenigingszaken (strategie) en productpresentaties. 

Vrijwel alle inleidingen en presentaties worden gehouden door externe partijen. 25 van de 

31 onderwerpen worden door derden verzorgd. Toezichthouders AFM en DNB nemen een 

prominente plaats in. De aanwezigheid in het netwerk van de VV&A (zie paragraaf 4.2.) 

zien we ook terug bij het verzorgen van presentaties bij de ledenbijeenkomsten. Het gaat 

met name om expliciete kennis (Hislop, 2009). De focus is op inhoud en weten (Spender & 

Grant, 1996), voorschriften en procedures (Brown & Duguid, 1991) en informatie 

uitwisseling (Weggeman, 2007). 

 

5.4. Kennisdelen en -transformatie vanuit de branche-organisatie 

Welke kennis is toegankelijk en beschikbaar voor gebruik voor aangesloten leden? De 

beslisboom op basis van de criteria (wettelijke) restricties en doelgroepen (publiek/privaat) 

zoals geformuleerd door Appleyard (1996, p. 138) is daarvoor als ordeningsprincipe 

gebruikt. De website van de VV&A kent een vrij toegankelijk gedeelte met onder meer 

informatie over de vereniging, ledenlijst en verwijzingen naar websites van relevante 

netwerkorganisaties. Daarnaast bevat de website van de VV&A een besloten gedeelte. 

Toegang tot het gesloten gedeelte is voorbehouden aan de contactpersonen van de 

aangesloten bedrijven. Het besloten gedeelte is afgeschermd door middel van inlogcodes. 

Op dit besloten gedeelte zijn verslagen van ledenbijeenkomsten, nieuwsbrieven, informatie 

over EU-wetgeving en position papers te raadplegen. Deze informatie wordt ook per e-mail 

(vaak in de vorm van nieuwsbrieven) verzonden aan de contactpersonen van de leden. 

De opinie over actuele zaken met betrekking tot vermogensbeheer en –advies is incidenteel 

terug te vinden in de (vak)pers. Het bestuur van de VV&A deelt niet alles met de leden. Zo 

worden de notulen van de maandelijkse bestuursvergaderingen niet verspreid onder de 

leden. De website van de AFM geeft vrije toegang tot de notulen van de AFM-

panelbijeenkomsten. Deze notulen worden echter niet actief ter beschikking gesteld aan de 

VV&A-leden. Terugkoppeling over gesprekken met toezichthouders vindt mondeling 

plaats tijdens de ledenbijeenkomsten. Het bestuur en/of individuele bestuursleden zijn 

benaderbaar voor persoonlijk overleg. Daar waar Appleyard (1996) naast  bovengenoemde 

toegepaste instrumenten nog aanvullend wijst op de mogelijkheid van benchmarking en 

bedrijfsbezoeken (delen met restricties in het private domein) maakt de branche-organisatie 

nog geen gebruik van dit instrument als vehikel voor kennistransformatie. In het primaire 

onderzoek  vormt de bereidheid om hieraan vanuit de optiek van de individuele 

onderneming mee te werken één van de onderzoekthema’s. Ook het onderscheid tussen 
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toegang en gebruik van beschikbare kennisbronnen is meegenomen in de vragenlijst. 

Vooralsnog kan op basis van de secundaire bronnen worden geconcludeerd dat de VV&A 

met name privaat-restrictief deelt (Appleyard, 2009). 

 

 
 

Figuur 4. beslisboom kennisdelen op basis van  restricties en doelgroep 

 (vrij naar Appleyard, 1996,  figuur 1, p. 138 en figuur 2, p. 139) 

 

 

5.5. Observaties uit semi-gestructureerde interviews 

Het tweede gedeelte van dit hoofdstuk is gewijd aan de uitwerking van de observaties en 

bevindingen uit de semigestructureerde interviews. Het gaat hier onder andere om de rol 

van de grenswerker, het bestaan van (sub) netwerken, identificatie met de branche-

organisatie, leer oriëntatie, governance, onderscheidend vermogen en in- en externe vormen 

van  kennisdelen.  

Met de auto naar Overijssel, Friesland, Zuid-Holland (2x), Gelderland en Limburg. Vijf 

fietstochten door Amsterdam, (nog steeds) de financiële hoofdstad van Nederland, en een 

respondent, die er de voorkeur aangaf om de onderzoeker op kantoor te bezoeken. In de 

maanden december 2014 en januari 2015 leidden 1.438 autokilometers en 89 

fietskilometers met een totale reistijd van circa 21 uur tot gesprekken met 12 respondenten.  

Deze gesprekken namen in totaal bijna 18 uur in beslag waarvan 11 uur (1.051 minuten) 

integraal werd opgenomen. 

 

Participanten 

Een gebruikelijk carrière-pad bestaat, desgevraagd, uit een (start)functie bij een algemene 

bank gevolgd door het zelfstandig ondernemerschap binnen een zelfstandige 

vermogensbeheerder. De verklaring voor de relatieve hoge leeftijd van de leden (>40 jaar) 

is gelegen in de functie van directeur en het zojuist geschetste loopbaanverloop.  

Algemene persoonskenmerken die relatief vaak voorkomen bij professionele kenniswerkers 

zijn onafhankelijkheid, autonomie en gevoeligheid voor ego (Jansen & Groot, 2013). Deze 

kenmerken zijn terug te vinden bij de onafhankelijke vermogensbeheerders. “Je gaat naar 

een ledenvergadering en iedereen is even succesvol om vervolgens een parkeerterrein vol 

met 6e hands auto’s te zien staan. Ik heb daar steeds minder mee laat ik het zo zeggen. Dat 

past ook bij deze beroepsgroep. Iedereen doet het allemaal even fantastisch.” of  “Wij zijn 

ongeveer de enige vermogensbeheerder die niet eigenwijs is”. 

 

Grenswerkers 

De contactpersonen van de individuele ondernemingen acteren als grenswerkers (boundary 

spanners). Het gaat daarbij om hoogopgeleide kenniswerkers, die aan het begin en aan het 
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einde van de leercyclus staan, afwegingen maken tussen individuele en organisatorische 

belangen en fungeren als intermediair in het inter-organisationele netwerk (Lowendahl et 

al., 2001).  

De selectie van deze grenswerkers is functioneel bepaald. Vanuit de individuele organisatie 

worden de contacten met andere vermogensbeheerders en de vertegenwoordigende 

organisaties vanuit de directie aangestuurd. Bovendien is er een match tussen enerzijds de 

gepercipieerde oriëntatie van de VV&A op “de achterkant van de organisatie” met de 

nadruk op wet- en regelgeving en vertegenwoordiging richting toezichthouders en 

anderzijds de functionele verantwoordelijkheid van de individuele grenswerkers “ik ben er 

naar toegegaan vanuit mijn functie. Ik was toen hoofd administratie en de VV&A had veel 

dingen met betrekking tot compliance, wetgeving, DNB, AFM en dat lag toen allemaal bij 

mij en dus ben ik toen naar toegegaan”. 

De grenswerker regisseert en alloceert de asymmetrische informatie(verspreiding) en inzet 

van middelen. Deze regie- en allocatiefunctie vindt zowel plaats op de grens tussen zijn 

eigen organisatie en de branche-organisatie als binnen zijn eigen organisatie. Zo is er 

sprake van het samenkomen van verschillen qua processen, cultuur, grenzen, netwerken, 

(kennis)strategieën, coderingen en governance tussen twee of meer onafhankelijke 

organisaties (Easterby-Smith et al., 2008, p. 677). Voor zover er sprake is van 

voorbespreking van bepaling van de afvaardiging naar ledenbijeenkomsten van de VV&A 

blijft dit overleg beperkt tot de directie. De terugkoppeling is divers zowel qua vorm en 

structuur als qua publiek. De keuze voor werkoverleg, memo’s of informele kanalen 

verschilt van onderneming tot onderneming. De keuze kan ook afhankelijk zijn van het 

onderwerp. De afweging kan verlopen zoals het volgende citaat beschrijft. “Er worden 

zaken geventileerd die heel belangrijk zijn voor ons bedrijf. Dat ik daar een notitie van 

maak en via de mail meteen communiceer of dat later in een lunchbespreking met de 

directie en de medewerkers communiceer”. 

De focus van de grenswerker richt zich op het inschatten van de kenniswaarde en de wijze 

waarop dit mogelijkerwijze kan worden geïntegreerd binnen de organisatie. Dit biedt 

weinig ruimte voor de autonomie van individuele medewerkers. De grenswerker bepaalt 

daarmee zowel inhoud als verbinding (Agterberg et al., 2009). De grenswerker is in alle 

gevallen bepalend. Dit komt ook terug bij de bereidheid om te participeren in panels en 

werkgroepen. De ter beschikking te stellen expertise komt van en beslaat het werkterrein 

van de grenswerker. “Ik zou het hoofd van de beleggingsfondsen kunnen afvaardigen maar 

dat zie je ook, die is heel operationeel bezig. Die wordt vaak geconfronteerd met de 

gevolgen van regelgeving maar hij is niet in het proces om mee te denken van wat gaat er 

veranderen”. 

 

Netwerk in een netwerk 

Er bestaan sterke sub-netwerken. Vrijwel alle respondenten zijn op de hoogte van het 

bestaan van sub netwerken, ongeacht of men zelf participeert in deze netwerken. 

Deelnemers aan  deze informele sub-netwerken van gelijkgestemde partijen geven aan 

elkaar wat meer (toe) te vertrouwen. De inhoud hoeft daarbij niet te verschillen van hetgeen 

er binnen de VV&A aan de orde komt. “Ja, eigenlijk een beetje VV&A in het klein”. Een 

aanvullende verklaring richt zich op de regionale component “En ik begrijp wel dat heel 

veel van die mensen in het Amsterdamse elkaar heel veel tegenkomen ook buiten de 

ALV
12

”. “Die hebben daar wel een andere city cultuur in Amsterdam, waar ik dus hier 

niets van mee krijg”.   

Deze bevinding vertoont gelijkenis met het derde dilemma van Dyer & Nebeoka (2000). 

Dit dilemma gaat om onderlinge (kosten)efficiënte distributie van de collectieve  kennis. 

Hier ligt de oplossing vaak in een sterk (sub)netwerk met multilaterale contacten en een 
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 ALV staat in deze context  voor Algemene Leden Vergadering 
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variëteit aan processen om zowel expliciete als impliciete kennis te kunnen delen. Ook bij 

de ledenbijeenkomsten is er een voorkeur voor uitwisselingen met gelijkgezinden, mensen 

die men vaker spreekt “er zijn een paar mensen die je goed liggen en het duurt ook 

allemaal niet zo lang” en/of mensen die een vergelijkbaar beleid voeren “dan heel gauw 

dat je mensen zoekt waarvan je denkt daar wil ik wel even mee praten, horen wat ze ervan 

denken”. 

 

Ledenbijeenkomsten en interactie  

Aan de sfeer zal het niet liggen. De sfeer van de ledenbijeenkomsten wordt omschreven 

met woorden als ontspannen, gezellig en informeel. Het doel van deze bijeenkomsten wordt 

beschreven als informatief. Het gaat om informatie uitwisselen en nieuws delen. 

Desgevraagd wordt aangegeven, dat er ruimte is voor afwijkende meningen en/of een 

tegengeluid. De beleving is dat er getwijfeld wordt of niet alleen het bestuur maar ook de 

overige aanwezige leden deze geluiden altijd serieus neemt. “Dat zegje mag je hebben 

maar vervolgens zie ik er niks mee gebeuren.” en  ‘Tegengeluid dat horen we altijd, iedere 

vergadering”. 

De interactie wordt als beperkt ervaren, hetgeen samenhang vertoont met eerder beschreven 

doel en vorm (presentatie). Dit sluit tevens aan bij de bevindingen uit de analyse van de 

secundaire bronnen zoals het overzicht van de behandelde onderwerpen (paragraaf 4.3). De 

relatief hoge opkomst bij de ledenbijeenkomsten (n> 50 leden) en de geobserveerde 

bioscoop- of persconferentie opstelling
13

 draagt ook niet bij aan de interactie. “Ik ben licht 

participerend. (en na bevestiging door onderzoeker: Je ben licht participerend. Mooie 

term) Zet er maar heel licht bij”. De beperkte interactie uit zich ook bij andere aspecten. 

Geen van de respondenten geeft aan ooit direct een onderwerp voor de plenaire vergadering 

te hebben geagendeerd. Een enkeling geeft aan gevraagd te zijn om een bijdrage te leveren 

aan een werkgroep of heeft daartoe zelf het initiatief genomen. Het (voorbereidend) werken 

in werkgroepen kan drempelverlagend verwerken. Althans zo suggereren de respondenten 

“misschien toch meer decentraal opereren middels werkgroepen en daar misschien leden 

verantwoordelijk voor laten zijn”. Tegelijkertijd worden in één adem tijd en afstand als 

belemmerende randvoorwaarden genoemd. Thematisch werken, het opzetten van een (on-

line) portaal voor vragen en casusbespreking worden genoemd als suggesties voor andere 

werkvormen. Het netwerk is meer ondersteunend en faciliterend. 

Randvoorwaarden scheppen  teneinde uitwisseling mogelijk te maken. Het betreft agenda 

en inhoud; relevant voor de dagelijkse praktijk en relevant voor de aangesloten organisaties 

(Appleyard, 1996). Alhoewel het actief aanbrengen van onderwerpen vrijwel niet 

plaatsvindt, wordt de inhoud wel als relevant beschouwd. Daarnaast gaat het om het 

aanreiken van kanalen, platformen, technieken  om  zoals beschreven door Appleyard 

(1996) en Huysman & De Wit (2004) kennis toegankelijk en beschikbaar  te maken. Het 

gebruik van het gesloten gedeelte van de website blijft in de meeste gevallen beperkt tot het 

achteraf raadplegen van documenten. Dit roept vragen op over de relevantie (Agterberg et 

al., 2009). Het gebruik van 2
e
 generatie kennismanagement-toepassingen komt nog niet van 

de grond “Ik heb dat wel geopperd. Maar het wordt maar niks. Ik zit er nog niet echt mee. 

Waarom zou je bijvoorbeeld geen Linkedin groep kunnen creëren? Ik zou dat wel 

entameren, eigenlijk”. 

De inzet en presentaties van externe experts roepen een tweeledige reactie op. “Iemand 

komt daar gratis reclame maken voor zichzelf maar draagt wel kennis over”. Enerzijds 

herkent men de expertise en werkt het drempelverlagend. Anderzijds worden er 

vraagtekens gesteld bij de onafhankelijkheid en achterliggende commerciële motieven.  

De opbrengsten uit de interviews laten zien, dat het sociale kapitaal nog niet volledig wordt 

benut. Sociaal kapitaal als de door een netwerk gegenereerde optelsom van beschikbare en 
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 Observatie is dat het bestuur fysiek tegenover de leden plaatsneemt die in rijen zitten. 
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potentiële bronnen op individueel en sociaal niveau (Nahapiet& Goshal, 1998).  

Onderbenutting in zowel structuur, cognitief vermogen en relatiekwaliteit.  

 

Leeroriëntatie 

Respondenten hebben een uitgesproken mening over de leeroriëntatie van hun eigen 

onderneming “als ik er zo tegen aankijk dat de balans heel duidelijk op gaat naar 

toekomstgericht”. Even uitgesproken zijn ze over de huidige leeroriëntatie van de VV&A 

“waan van de dag”. Kleinere organisaties richten zich meer op de exploitatie. Middelgrote 

leden indiceren beter in staat te zijn beschikbare menskracht de ruimte te geven om zich 

voor te  bereiden op toekomstige ontwikkelingen. De oriëntatie van de VV&A wordt als 

dominant op de exploitatie gericht beoordeeld. Hier is geen onderscheid gevonden tussen 

kleinere of middelgrote ondernemingen Dit komt niet overeen met de verwachting, die de 

leden daaromtrent uitspreken. Leden hebben behoefte aan een meer toekomstgerichte focus 

binnen de VV&A. Respondenten verbonden aan de beleggingsondernemingen die 

gerelateerd zijn aan vertegenwoordigers aan het bestuur denken hier iets milder over. “Bij 

die hele BTW discussie, Deutsche Bank arrest. Het Ministerie van Financiën was dat, is 

vergeten om de vereniging aan te schrijven. Dat geeft wel aan eigenlijk hoe de VV&A op 

het netvlies staat van die brancheorganisaties. Ik denk wel dat het huidige bestuur daar 

actiever mee bezig is. Ze hebben dat scherper onderverdeeld”. 

Deze spanning tussen enerzijds exploitatie (gericht op operationele continuïteit) en 

anderzijds verandering (exploratie) speelt dus niet alleen binnen organisaties (Crossan et 

al., 1999). Het is tevens een factor om rekening mee te houden bij  kennistransformatie op 

horizontaal inter-organisationeel niveau. Het gaat daarbij om het stimuleren van  vrije 

uitwisseling van kennis ook al ligt er niet altijd een concreet probleem op tafel (Huysman & 

De Wit, 2004). 

 

Tweedeling 

Los van de observaties over sub-netwerken, verschillen qua leeroriëntatie en een beperkte 

interactie tijdens ledenbijeenkomsten refereren respondenten vroeg of laat in het gesprek 

aan het fenomeen tweedeling. “Ze waren zelf gedreven door hun eigen kleur dat ging ofwel 

om actief of passief beleggen, voor of tegen provisie of ze waren groot of klein en iedereen 

die daar zat vertegenwoordigde zijn eigen stiel en wilde scoren maar hadden dat zelf niet 

eens door”. De dominante factor hierbij is het onderscheid groot-klein in termen van 

vermogen onder beheer. De referentie wordt gemaakt door de respondenten ongeacht tot 

welke groep men zich zelf rekent. “Toen is men toch doorgegaan maar daar zat dus 

duidelijk een conflict in. De groten hadden daar een belang bij en de kleintjes die konden 

daar veel meer mee knoeien”. Deze tweedeling kan een effectieve kennisuitwisseling in de 

weg staan. Tweedeling in welke vorm dan ook ondermijnt de opbouw van sociaal kapitaal. 

Met name de relationele aspecten als onderling vertrouwen en verwachtingen staan sterk 

onder druk als aan deze randvoorwaarden voor interactie niet kan worden voldaan 

(Nahapiet & Ghosal, 1998). 

 

Identificatie 

Het lidmaatschap draagt bij om tot overeenstemming te komen over onderwerpen en 

benadering (Phillips et al., 2000). Op de vraag “voel je je lid of klant” antwoordt driekwart 

van de respondenten onomwonden met lid. Drie respondenten verwijzen op hun website 

naar de VV&A. Eén respondent meldt dat hij het in zijn jaarverslag noemt. In de 

communicatie met de eindklanten van de aangesloten leden speelt het lidmaatschap van de 

VV&A geen enkele rol. “Mijn klant bepaalt of ik goede kwaliteit lever”. Qua identificatie 

zit bij circa een kwart van de respondenten positieve of negatieve dynamiek, een gevoel dat 

samenhangt met de mate waarin men zich herkent in de volgende drie aandachtspunten. 

Ten eerste de strategische ontwikkelingsrichting van de VV&A. Ten tweede de houding 
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richting toezichthouders bij de belangenvertegenwoordiging door de VV&A. Ten derde de 

mate van professionaliteit van bestuur en de aangesloten leden. “Ik begin me ontevreden 

klant te voelen. Ik vind mijn belangenbehartiging niet terug” of “nu wel”. Identificatie is 

dus mede afhankelijk van de leer-oriëntatie en de perceptie met betrekking tot al of niet 

vermeende tweedeling. 

Participeren en delen begint met identificatie met het netwerk. Identificatie is een 

randvoorwaarde voor kennisdeling. Reeds eerder werd dit vastgesteld bij formele 

samenwerkingsverbanden (Dyer & Nebeoka, 2000).  

 

Onderscheidend vermogen, kennis en kennisdelen in netwerk 

Wat maakt de ene vermogensbeheerder nu onderscheidend anders in vergelijking tot zijn 

collega’s of concurrenten? “Je hebt niet zo vaak iets unieks in handen. Zo simpel is het. 

Mensen denken het vaak wel maar het is vaak niet zo.” Als er al sprake is van 

onderscheidend vermogen dan wordt dit niet als duurzaam beschouwd (Barney, 1991; 

Spender & Grant, 1996). 

Elementen van bedrijfsspecifiek menselijk kapitaal (Groysberg et al., 2008) zijn terug te 

vinden bij het beleggingsproces. Daar waar respondenten onderscheidend vermogen 

benoemen koppelt men dit aan hun beleggingsproces. Een enkeling noemt het 

bedieningsconcept richting klant als onderscheidend vermogen. Mensen en kennis spelen 

een belangrijke rol bij het beleggingsproces.  Bij de kleinere organisaties is deze kennis 

voornamelijk impliciet “kun je niet overdragen om hetzelfde resultaat te verkrijgen”. Bij 

de (middel)grote organisaties worden de beleggingsprocessen (tot in detail) uitgeschreven 

en gedocumenteerd. “Dat we het hele proces van beslissingen wel vastleggen en terug 

kunnen kijken waarom we bepaalde dingen hebben gedaan”. Een enkele partij heeft een 

patent op het beleggingsbeleid.  

Onderscheidend vermogen op het gebied van (ondersteunende) bedrijfsprocessen doet zich 

vrijwel niet voor. Expliciete vastlegging van processen neemt toe in relatie tot omvang. 

Naarmate een organisatie groter wordt en/of er een focus is op compliance dan is dit terug 

te vinden in de mate van gedetailleerde beschrijving van bedrijfsprocessen. “Zou je een 

bepaald volume moet hebben (schaal) dan denk ik dat ze langzaam wel toe moeten naar het 

borgen van kwaliteit doordat je volume hebt en disciplines binnen je bedrijf kunt hebben 

die gewoon zaken goed regelen”. 

Kennistransformatie op het gebied van ondersteunende processen is wel een 

aanknopingspunt voor intensievere samenwerking. Naast gemeenschappelijk inkopen is er 

ruimte voor het standaardiseren van (modulaire) overeenkomsten, risicoprofielen en 

voorbeeldcontracten. Dit sluit tevens aan bij de rol op het gebied van wet- en regelgeving 

die de leden de vereniging toedichten. Het uitwisselen van meer algemene en expliciete 

informatie als eerste stap bij het motiveren van netwerkleden om openlijk kennis te delen 

(Dyer & Nebeoka, 2008). Dit draagt tevens bij aan de identificatie. Het delen van meer 

algemene informatie vermindert tevens het risico van asymmetrische verdeling van 

opbrengsten (Khanna et al.,1998).  Het spreekwoordelijke wiel en de uitvinding daarvan 

wordt dan ook menigmaal genoemd als argument. Toetsen en vergelijken zijn begrippen 

die centraal staan bij het kennisdelen op het gebied van bedrijfsprocessen. 

Het merendeel van de geïnterviewde leden beschouwd de andere leden als collega. De kans 

dat men in elkaars vaarwater terecht komt, wordt als klein ervaren. Naast de regionale 

afstand richt de acquisitie zich met name op (ontevreden) klanten van grootbanken. Vrijwel 

geen van de betrokken partijen heeft een (formeel) beleid met betrekking tot hetgeen in een 

netwerk mag en kan worden gedeeld. Qua delen is er terughoudendheid op het gebied van 

het klantgegevens, reputatie, competenties en de drivers achter het beleggingsbeleid. “nou 

ja, het conceptuele daarvan wil wel delen, eventueel de uitkomsten wil ik ook wel delen”. 

Op de vraag wat wil je dan delen volgt een antwoord als “alles behalve beleggingsbeleid”. 

Deze schroom vertaalt zich in behoefte aan wederkerigheid, gelijkwaardigheid en elkaar 
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iets te bieden hebben. Dit naast factoren als voorsprong, concurrentievoordeel en het 

bewaken van de black-box. De oplossing die aangedragen wordt, bestaat uit het creëren van 

een uitwisselings- of marktplatform. Dit als alternatief voor het ontbreken van formele 

governance- en/of thans afwezige marktmechanismes. 

Interessant is te zien, dat elementen uit de literatuur over formele samenwerkingsverbanden 

als joint-ventures en allianties ook bij vrijwillige samenwerking tussen organisaties naar 

voren komen. Denk in dit verband aan asymmetrische informatie (Balakrishnan & Koza, 

1993), de mate waarin sprake is van complementaire bronnen (Wang & Zajac, 1997) en 

opportunistisch gedrag (Pisano, 1989). Het gaat immers om het vaststellen en vervolgens 

verdelen van de waarde van de samenwerking (Oxley, 1997) waarbij ook de frequentie van 

samenwerking tussen partijen (Wang & Zajac, 1993) een rol speelt. Immers naast overlap 

qua eindmarkten en doublures in bronnen kunnen mogelijke verschillen in 

(ontwikkel)snelheid eveneens van invloed zijn. Dit laatste sluit aan bij de eerder 

gesignaleerde tweedeling (groot-klein) als belemmerende factor bij inter-organisationele 

kennisdeling. 

 

Interne kennisdeling 

Interne kennisdeling is een domein waaraan op het niveau van de individuele onderneming 

aandacht wordt geschonken. Dit gebeurt naast het volgen van de permanente educatie uit 

hoofde van financiële planning door personen die aangesloten zijn bij de Federatie 

Financiële Planners (FFP) of het afleggen van de periodieke toets voor de verschillende 

registers (compliance, beleggingsadvies en vermogensbeheer) van het DSI.  

De structuur bij interne kennisdeling neemt toe in functie van het aantal medewerkers. Dit 

is terug te vinden  in de vorm van bijeenkomsten zoals vaktechnisch overleg en in-house 

cursussen. Ook de hoogte van het individuele opleidingsbudget neemt toe bij grotere 

organisaties. Indien er faciliteiten beschikbaar zijn voor het volgen van opleidingen wordt 

gewezen op de eigen verantwoordelijkheid om deze ruimte bij gestimuleerde vrijheid in te 

vullen. De uitspraak “hoe kleiner het is, hoe minder gestructureerd die processen 

verlopen” schetst de relatie tussen schaal en de wijze waarop intern kennis wordt gedeeld. 

Deze relatie is eerder gesignaleerd bij de wijze van coderen en vastleggen van kennis. 

Kernprocessen als beleggingsprocessen vormen een voorbeeld van het organisatorisch 

leerproces (Crossan et al., 1999). Intuïtie, interpretatie, integratie, institutionalisering en 

feedback-loops in het volgende citaat: “we met name die kennis wilden delen met het 

vermogensbeheer. Er zit een aantal analisten bij de beleggingsfondsen en die kennis wordt 

ook gedeeld, met name research, backtesten, het hele traject die wordt gedeeld met 

vermogensbeheer”. 

Schaal speelt ook een rol bij de opbouw van het team. Zo is het team bij kleinere 

zelfstandige vermogensbeheerders overwegend opgebouwd uit ervaren medewerkers. 

(Middel)grote ondernemingen (vanaf 10 medewerkers) hebben ruimte om minder ervaren 

mensen aan te nemen, op te leiden en te begeleiden in de vorm van praktijk gestuurde 

vorming  ( Brown & Duguid, 1991). “Hij is mentor. We hebben nu een junior, die is 

medior geworden bij wijze van spreken. Hij deelt die kennis met jonge mensen.” 

Kennis opgedaan binnen de VV&A levert een beperkte bijdrage bij interne kennisdeling. 

Het gebruik van het gesloten gedeelte van de website blijft in de meeste gevallen beperkt 

tot het achteraf raadplegen van documenten. “Het is niet standaard dat ik alle sheets ga 

rondsturen”. Een ruime minderheid (5 respondenten) maakt gebruik van het gesloten deel 

van de website. Beschouwd vanuit het denkpatroon van organisatorisch leermodel van 

Crossan et al. (1999) is de bijdrage vanuit het inter-organisationele platform voor interne 

kennisontwikkeling in de huidige opzet nog beperkt. Dit wordt veroorzaakt door de regie- 

en allocatierol van de grenswerker en de toegankelijkheid tot bronnen en systemen van de 

branche-organisatie. 
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Benchmarking 

Vragen over benchmarking leidde tot Babylonische spraakverwarring. Voor een 

vermogensbeheerder is de eerste connotatie met het begrip benchmark gekoppeld aan het 

verslaan of het leveren van outperformance van een beleggingsmandaat of beleggingsfonds 

ten opzichte van de gekozen  beleggingsmaatstaf (de benchmark).  Tegelijkertijd vormde 

deze frasering de bevestiging dat er binnen de branche sprake is van het fenomeen van 

“dezelfde taal spreken”. 

Benchmarking teneinde onderlinge vergelijking mogelijk te maken. Het uitwisselen van 

gegevens om een beter inzicht in de bedrijfsvoering te verkrijgen. Het bewerkstelligen van  

leereffecten. Dit is geen wet van Meden & Perzen. De onderlinge vergelijkbaarheid van de 

gegevens werd telkenmale aangevoerd als potentieel struikelblok. Immers de aard en de 

samenstelling van de klantenbasis en de portefeuilles bepalen omloopsnelheden en daarmee 

de inkomsten. “Het geeft een verwrongen beeld. Appels en peren vergelijken. Als je het 

bedieningsmodel niet kent zegt het nog niets”. Een soortgelijk argument werd aangevoerd 

voor de kostenkant. De keuze tussen uitbesteding of zelf uitvoeren van activiteiten heeft 

een significante invloed op de kostenbasis van een beleggingsonderneming. Met 

inachtneming van deze kanttekeningen over de onderlinge vergelijkbaarheid waren de 

geïnterviewden niet onverdeeld overtuigd van nut en noodzaak. Dit laat onverlet dat de 

materie toch wel als interessant werd beschouwd en in ieder geval tot een duidelijker beeld 

van de relatieve performance op dit gebied kan bijdragen. Voorwaarden zijn reciprociteit en 

vertrouwelijkheid (Pisano, 1989; Dyer & Nebeoko, 2000). Met betrekking tot deze laatst 

genoemde voorwaarde is de keuze binair. Partijen stellen of de eis van anonimiteit of zijn 

hier open over. Deze laatste groep geeft aan genoemde benchmarkgegevens te delen met 

klanten, op te nemen in vrij beschikbare jaarverslagen en vanuit die gedachte ook te willen 

delen binnen de branche-organisatie. “Ik weet niet of ik meer informatie, ons jaarverslag is 

al redelijk uitgebreid, of we meer informatie zouden willen delen dan in ons jaarverslag 

terecht komt.” 

Opmerkelijk is dat één van de pijlers binnen de strategie van de VV&A bestaat uit het 

verbeteren van het inzicht in de marktgrootheden. Dit vraagt om benchmarkgegevens. Dit 

inzicht wordt  (nog) niet gedragen door de leden. “Markt? weet eigenlijk niet wat daarmee 

wordt bedoeld”  en “is die rol er überhaupt?” Kennistransformatie valt of staat met de 

toegankelijk en beschikbaar voor gebruik (Appleyard, 1996). Benchmarking valt in het 

framework van Appleyard onder het domein restrictief/privaat. Vanuit een theoretisch 

perspectief vervallen daarmee een aantal van de genoemde praktische tegenwerpingen.  

De inzet van beheersmechanismes zoals contracten of governance-instrumenten is beperkt. 

Het gaat hier om vrijwillige organisatie overstijgende kennisdeling tussen een veelvoud van 

concurrerende ondernemingen. Dit laatste verhoogt de  kans op opportunistisch gedrag 

(Pisano, 1989). Hoe zorg je er bij het delen van kennis tegelijkertijd voor dat er geen 

ongewenste spill-over naar concurrenten plaatsvindt door het achterhouden van informatie 

en/of free-riding gedrag  (Dyer & Nebeoka, 2000)? Tenzij dit door toetredingsregels en 

normen kan worden afgedwongen is het alternatief soft-governance. Organisaties neigen 

ernaar om hun activiteiten te organiseren langs de lijnen van algemeen geaccepteerde 

patronen in hun bedrijfstak. Deze blauwdrukken zijn leidend voor gedrag en overtuigingen 

(Porac, 1989; D'Aunno et al., 2000; Thornton & Jones, 2005). Zaken als lidmaatschap, 

routines, regels en bronnen helpen om tot overeenstemming te komen over onderwerpen en 

benadering (Phillips et al, 2000, p. 30). Concreet gaat het dan om draagvlak en om het 

inzien van de toegevoegde waarde. De boodschap, dat ook deze vorm van 

kennistransformatie een positieve invloed heeft op zowel performance als 

innovatievermogen van ondernemingen heeft zal dan helder voor het voetlicht gebracht 

moeten worden (Van Wijk et al., 2008, p. 845). 
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Een van de inleidende kwantitatieve vragen in de interviews betrof het vermogen onder 

beheer. De onderzoeker twijfelt in een specifiek geval aan het vermogen onder beheer maar 

is van mening, dat dubbeltellingen daargelaten, de response over de gehele linie in dit 

opzicht een accurate weerspiegeling vormt van de omvang van de  toevertrouwde 

middelen. Opmerkelijk is dat één van de pijlers binnen de strategie van de VV&A bestaat 

uit het verbeteren van het inzicht in de marktgrootheden zoals beschreven onder deze 

benchmarkvragen maar dat dit inzicht  (nog) niet wordt gedragen door de leden. “Markt? 

weet eigenlijk niet wat daarmee wordt bedoeld”  en “is die rol er überhaupt?” 

Het interpreteren van gegevens moet inderdaad met enige voorzichtigheid en 

zorgvuldigheid geschieden. Op basis van de gesloten vragen kan het volgende over de aan 

het onderzoek deelnemende partijen worden gezegd
14

.13 leden van de VV&A adviseren 

over of beheren opgeteld EUR 11,8 miljard. Twee leden richten zich met name op 

vastrentend institutioneel vermogensbeheer. De tarieven voor advies en beheer ontlopen 

elkaar in dit segment nauwelijks. Dat levert een advies/beheer vermogen van 250-400 

miljoen per medewerker op. Exclusief een private bank adviseren/beheren 10 zelfstandige 

vermogensbeheerders circa 1,7 miljard euro. Grosso modo leidt dit tot een 

advies/beheervermogen per medewerker van tussen de 5 en 20 miljoen euro. Het merendeel 

van de waarnemingen ligt tussen de 15-20 miljoen per medewerker. 

 

Ongeacht de beantwoording van de vraag over de randvoorwaarden en de mate van 

openheid over het delen van operationele benchmarkgegevens werd vanuit dit onderwerp 

wel een brug geslagen naar de (dubbel)rol en onafhankelijkheid van het bestuur. 

 

Directie of bestuur: governance en professionaliteit 

Governance is het afbakenen van rechten, representatie, structuren en processen 

(O’Mahony & Becky, 2008). De observaties richten zich op de onafhankelijkheid van de 

rol (bestuurder versus zelfstandig ondernemer). Het waarborgen van het evenwicht qua 

belangenbehartiging tussen de kleinere en middelgrote ondernemingen is een ander 

element. Op basis van een heroriëntatie (voorjaar 2014) door het bestuur heeft er een 

verschuiving in taken en verantwoordelijkheden plaatsgevonden waarbij de rol van directie 

vooralsnog is overgedragen aan het bestuur. Het bestuur bestaat uit zes personen, die naast 

hun bestuursfunctie tevens een directiefunctie vervullen bij een van de bij de vereniging 

aangesloten ondernemingen. De vragen over de onafhankelijkheid van het bestuur volgden 

in de gesprekken vrijwel automatisch op de vragen over het onderwerp benchmarking van 

bedrijfsvoering. Dit is gedaan aangezien de beantwoording van de vragen over de 

voorwaarden en condities waaronder respondenten bereid zijn om  benchmarkgegevens ter 

beschikking te stellen hiertoe aanleiding gaf. Vrijwel alle respondenten refereerden aan de  

“dubbele petten” positie van de bestuursleden. “Ja, je zit al heel snel in een dilemma met 

dit soort structuren.” 

Vervolgens vragen respondenten zich af in welke mate het bestuur in staat is de 

professionaliteit en overdraagbaarheid te waarborgen nu er zonder directie geopereerd 

wordt. Dit laat onverlet dat er waardering is voor inzet, betrokkenheid en met name de 

tijdsbesteding van het bestuur. Die twijfel wordt door een respondent als volgt samengevat: 

“Ik denk dat dat iemand die daar ook politiek gezien aanzien krijgt als contactpersoon 

meer kan bereiken dan, met alle respect hoe kundig ook, het bestuur dat een dubbele 

functie heeft nu kan bereiken”. Er is behoefte aan meer inzicht in het proces. Hoe komt de 

opinie- en besluitvorming tot stand?  “Ook om te laten zien dat het geen hapklare brokken 

zijn die heel eenvoudig worden opgeleverd maar dat het wel heel veel tijd en aandacht 

vragen en daarmee ook misschien de participatie van de leden te verhogen”. Deze 

procesbenadering kan bijdragen aan het draagvlak voor de vereniging en op die manier de 

barrières voor kennistransformatie verlagen. 

                                                 
14 Deze cijfers zijn inclusief de gegevens van de organisatie waarvoor de onderzoeker werkzaam is (n=13) 
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Dit laat onverlet dat er waardering is voor inzet en betrokkenheid voor het bestuur van de 

VV&A. “Vind ik het heel goed gaan, je moet het ook maar willen om in zo’n bestuur te 

gaan zitten. Het kost tijd hoor.”  of  “Natuurlijk ben ik er heilig van overtuigd, ook omdat 

ik die mensen ook ken, dat die echt voor de belangen van alle leden gaan”.   

 

 

Keurmerk 

Governance komt ook bij het onderwerp keurmerk om de hoek kijken. De tegenwerpingen 

richten zich op het vaststellen van de richtlijnen om aan het keurmerk te voldoen. “Het kan 

toch niet waar zijn dat je in het bestuur zit en het keurmerk niet krijgt. Het kan toch niet 

waar zijn dat je het keurmerk verliest en toch iemand nog in het bestuur zit”. 

Keurmerk vertoont overlap met de activiteiten van de toezichthouders. Kanttekeningen 

worden geplaatst bij de wildgroei in keurmerken, de criteria en de beoordeling. 

Tegelijkertijd wordt aangegeven, dat bij het voldoen aan een keurmerk het vrijwel 

onmogelijk is om nog onderscheidend vermogen te realiseren (Barney, 1991; Spender & 

Grant, 1996; Priem & Butler, 2001) 

Kennistransformatie bij horizontale samenwerking verloopt in opeenvolgende stappen. Het 

keurmerk is volgtijdelijk de laatste schakel. De eerste stappen zijn gezamenlijke inkoop, 

standaardisatie van bedrijfsprocessen, opvolging van wet- en regelgeving gevolgd door een 

vorm van benchmarking. Deze volgtijdelijke benadering is ook terug te vinden bij Dyer & 

Nebeoka (2000). 

 

5.6. Samenvatting  

De bevindingen uit de semi-gestructureerde interviews en het onderzoek van de secundaire 

bronnen kunnen als volgt worden samengevat. Binnen de vermogensbeheermarkt is er 

sprake van standaardkennis die gecertificeerd is door toezichthouders. Er gelden externe 

governance richtlijnen op het gebied van professioneel gedrag. Dit is terug te vinden in de 

achtergronden van de behandelde kennisonderwerpen. Het gaat met name om expliciete 

kennis (Hislop, 2009). De focus is op inhoud en weten (Spender & Grant, 1996), 

voorschriften en procedures (Brown & Duguid, 1991) en informatie uitwisseling 

(Weggeman, 2007). Vooralsnog kan op basis van de secundaire bronnen worden 

geconcludeerd dat de VV&A met name privaat-restrictief deelt (Appleyard, 2009). 

Tegelijkertijd biedt dit domein nog ruimte voor verdere ontwikkeling. Instrumenten als 

benchmarking en keurmerk zijn nog niet toegepast. 

Kennistransformatie tussen partijen die zich richten op dezelfde eindmarkt is gebaat bij een 

netwerk. Dit netwerk met, in aanleg, sterke banden maakt in beginsel rijke en efficiënte 

kennistransformatie mogelijk (Ozcan & Eisenhardt, 2009). Focus op dezelfde eindmarkt in 

combinatie met onvoldoende duurzaam onderscheidend vermogen heeft gevolgen voor de 

kennistransformatie. Zo zal bij een homogeen gezelschap kennistransformatie leiden tot het 

versterken van gerelateerde kennis (Cohen & Leninthal, 1990; Sammarra  & Biggiero, 

2008). Tegelijkertijd zal een netwerk met deze karakteristieken zich eerder lenen voor 

overdracht van complexe kennis (Hansen, 1999). Anderzijds  is er  minder uitzicht op 

versterking van de kenniscapaciteit omdat de diversiteit qua informatie beperkt is (Argote 

& Ingram, 2000).  

Het onderzoek naar de kwaliteit van het netwerk van de branche-organisatie signaleert 

onderbenutting in zowel structuur als cognitief vermogen en relatiekwaliteit. Sociaal 

kapitaal in de zin van een door het netwerk gegenereerde optelsom van beschikbare en 

potentiële bronnen op individueel en sociaal niveau (Nahapiet& Goshal, 1998). De 

onderlinge (kosten)efficiënte distributie van de collectieve  kennis vindt met name plaats 

via sub-netwerken (Dyer & Nebeoka, 2000). Tweedeling in welke vorm dan ook 

ondermijnt de opbouw van sociaal kapitaal. Met name de relationele aspecten als onderling 
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vertrouwen en verwachtingen staan sterk onder druk als aan deze randvoorwaarden voor 

interactie niet kan worden voldaan (Nahapiet & Ghosal, 1998). 

De spanning tussen enerzijds exploitatie (gericht op operationele continuïteit) en anderzijds 

verandering (exploratie) speelt niet alleen binnen organisaties (Crossan et al., 1999). Het is 

tevens een factor om rekening mee te houden bij  kennistransformatie op horizontaal inter-

organisationeel niveau. Dit vraagt om het stimuleren van vrije uitwisseling van kennis 

alhoewel er wellicht geen expliciet concreet probleem op tafel ligt (Huysman & De Wit, 

2004). Het proactief articuleren van leervragen in de betrokken organisaties kan hier 

helpen. 

Grenswerkers spelen daarbij een cruciale rol. Het gaat daarbij om hoogopgeleide 

kenniswerkers, die aan het begin en aan het einde van de leercyclus staan, afwegingen 

maken tussen individuele en organisatorische belangen en fungeren als intermediair in het 

inter-organisationele netwerk. (Lowendahl et al., 2001).  

Participeren en delen begint met identificatie met het netwerk. Identificatie is een 

randvoorwaarde voor kennisdeling. Reeds eerder werd dit vastgesteld bij formele 

samenwerkingsverbanden (Dyer & Nebeoka, 2000). Identificatie bij horizontale 

samenwerking zou gebruik kunnen maken van de inzichten uit de industriële logica 

teneinde overeenstemming te bereiken over onderwerpen en benadering (Philips et al, 

2000). Organisaties neigen ernaar om hun activiteiten te organiseren langs de lijnen van 

algemeen geaccepteerde patronen in hun bedrijfstak. Deze blauwdrukken zijn leidend voor 

gedrag en overtuigingen (Porac, 1989; D'Aunno et al, 2000; Thornton & Jones, 2005). 

Lidmaatschap, routines, regels en bronnen als instrumenten om tot overeenstemming te 

komen over onderwerpen en benadering (Phillips et al., 2000). Dit is een alternatief voor 

formele governance. Concreet gaat het dan om draagvlak en om het inzien van de 

toegevoegde waarde. De boodschap, dat ook deze vorm van kennistransformatie een 

positieve invloed heeft op zowel performance als innovatievermogen van ondernemingen 

(Van Wijk et al., 2008, p. 845) zal dan helder voor het voetlicht gebracht moeten worden. 

Vanuit het perspectief van kennismanagement gaat het om te bepalen welke 

gemeenschappelijke deler haalbaar en gewenst is (Nahapiet & Ghoshal, 1998). 

 

Visueel zijn de primaire processtromen bij kennistransformatie weergegeven in figuur 5. 

Het gaat om de relatie tussen de grenswerker, (sub)netwerken, voorwaarden en uitkomsten. 

Reductie van de complexiteit brengt met zich mee, dat alleen de primaire processtromen 

middels doorgetrokken pijlen zijn aangegeven. In de praktijk is er vanzelfsprekend sprake 

van iteratieve en wederkerige processen. De uitkomsten van de primaire processtromen 

leiden tot vormen van kennistransformatie. De mogelijke resultaten van 

kennistransformatie is met gestippelde lijnen weergegeven. 

De grenswerker participeert in sub-netwerken indien voldaan is aan voorwaarden als 

vertrouwen, schaal (kleinschalig) en nabijheid.. 

De grenswerker vertegenwoordigt zijn eigen organisatie bij de ledenbijeenkomsten van de 

VV&A. De primaire rol/taak van de VV&A is met name informerend en uitwisselend. Dit 

kan leiden tot kennistransformatie in de vorm van bijvoorbeeld gestandaardiseerde 

overeenkomsten.  

Indien de grenswerker zich identificeert met de VV&A kan de kennistransformatie breder 

en dieper  worden. Dat vraagt wel om acceptatie van de governance-structuur en 

afstemming qua  leeroriëntatie. Percepties met betrekking tot tweedeling moeten  niet als 

hinderlijk wordt ervaren. Mogelijke uitkomsten zijn benchmarking eventueel gevolgd door 

het introduceren van een keurmerk.  

De grenswerker heeft binnen zijn eigen organisatie een allocerende en regisserende functie. 

Hij bepaalt de mate waarin de kennis uit de branche-organisatie wordt ingezet ten behoeve 

van interne kennisdeling binnen de eigen organisatie.  
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Figuur 5. Primair proces horizontale inter-organisationele kennistransformatie 

 

 

Legenda: 

 

 
 

Figuur 6. Legenda bij figuur 5  

Primair proces horizontale inter-organisationele kennistransformatie 

activiteit Mogelijke uitkomst/resultaat 
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6 Bevindingen en conclusies 
 

6.1. Bevindingen 

Kennistransformatie tussen organisaties is complex door verschillende bedrijfsprocessen, 

andere organisatieculturen, vage grenzen, verschillende elkaar deels overlappende 

netwerken, (kennis)strategieën, kennisoverdracht en governance. Een aantal uitgangspunten 

en concepten gebaseerd op de ontwikkeling en werking van geformaliseerde 

samenwerkingsverbanden is herkenbaar terug te vinden in de bevindingen uit dit 

onderzoek.  Aanvullend op hetgeen reeds aan de orde is gekomen bij de bespreking van de 

bevindingen uit de semi-gestructureerde interviews en het onderzoek van de secundaire 

bronnen kan het volgende worden opgemerkt. 

Mensen en kennis worden als essentieel beschouwd voor de bedrijfsvoering. Dit is 

overeenkomstig de uitgangspunten van de knowledge based view (Spender & Grant, 1996; 

Grant 1996). Binnen deze stroming wordt kennis als de belangrijkste bron voor duurzaam 

onderscheidend vermogen bestempeld. 

Als er al sprake is van onderscheidend vermogen dan wordt dit niet als duurzaam 

beschouwd en koppelen de respondenten het begrip onderscheidend vermogen aan hun 

beleggingsproces. Een enkeling noemt het bedieningsconcept richting klant als 

onderscheidend vermogen (Barney, 1991; Grant, 1996).  

Een eerste kans voor horizontale kennisdeling raakt het gebied van ondersteunende 

bedrijfsprocessen. Hier is geen eer te behalen in termen van duurzaam onderscheidend 

vermogen. Dit sluit aan bij de bevindingen van Argote & Ingram (2000). Gezamenlijk 

inkopen en standaardisatie vormen de opmaat voor een meer intensievere samenwerking en 

dragen bij aan de herkenbaarheid  van het vehikel branche-organisatie (Dyer & Nobeoka, 

2000). Ook in deze fase gaat het om kennistransformatie in termen van betekenis geven en 

afhankelijkheden (Carlile, 2004). 

De grenswerker regisseert en alloceert de asymmetrische informatie(verspreiding) en inzet 

van middelen. Voor zover er sprake is van voorbespreking van en de bepaling van de 

afvaardiging naar ledenbijeenkomsten van de VV&A blijft dit overleg beperkt tot de 

directie. De terugkoppeling is divers zowel qua vorm, structuur en publiek (werkoverleg, 

memo’s, informeel). De grenswerker is in alle gevallen bepalend. Dit komt ook terug bij de 

bereidheid om te participeren in panels en werkgroepen. De ter beschikking te stellen 

expertise komt van en beslaat het werkterrein van de grenswerker. Dit sluit aan bij Crossan 

et al. (1999) waar het leerproces binnen en van de organisatie wordt gesitueerd in de cyclus 

individu, team en organisatie (inclusief feedbackloop). Inter-organisatorische 

kennistransformatie kan een logische volgende schakel vormen in deze cyclus. Dat laat 

onverlet, dat in het organisatorisch leerproces zoals beschreven door Crossan et al. (1999) 

een dominante rol van de grenswerker niet is beschreven. Dat vraagt om een helder 

mandaat voor de kenniswerker en duidelijke afspraken over transformatieprocessen voor 

het leerniveau (individueel, intra-organisatie en inter-organisatie) en de randvoorwaarden 

die samenhangen met het formeren van sociaal kapitaal (Nahapiet & Ghoshal, 1998; Philips 

et al., 2000).  

De grenswerker combineert individuele kennis met bedrijfsspecifieke kennis. In het eerste 

geval acteert men als expert terwijl in het tweede geval  de kenniswerker eerder optreedt als 

ambassadeur. In beide gevallen acteert de betreffende kenniswerker vanuit een centrale 

positie zowel binnen zijn eigen organisatie als in (het netwerk) van samenwerkende 

organisaties. Deze brokerrol stelt het individu –mits goed uitgevoerd- als geen ander in 

staat om kennis te nemen van externe informatie en data, deze op waarde te schatten, daar 

toegang toe te krijgen en deze in te zetten voor de eigen organisatie (Van Wijk et al., 2008; 

Groysberg et al., 2008). 



36 

 

Barrières hangen samen met verschillen qua inhoud, grenzen en processen (Easterby Smith 

et al., 2008: Agerberg et al., 2009). Maar ook de onvoldoende (h)erkende waarde van de 

samenwerking (Oxley, 1997) en de mate van asymmetrische verdeling van de opbrengsten 

van kennistransformatie (Khanna et al., 1998) kunnen onderwerp van discussie zijn. Dat 

leidt tot twee vraagstukken. Enerzijds de mix tussen onderwerpen die meer gericht zijn op 

de exploitatie en items rond het thema van de strategische oriëntatie op langere termijn. 

Anderzijds zal de branche-organisatie zich moeten richten op afstemming en afbakening 

van de leeroriëntatie en de daarmee samenhangende professionaliteit. Dit blijft balanceren 

tussen enerzijds opportunistisch gedrag (Pisano, 1989) en anderzijds duurzame 

samenwerking die niet alleen gericht is op exploitatie maar ook exploratief van aard mag 

zijn (Crossan et al.,1999; Dyer & Nobeoko 2000; Agterberg, 2009). 

Grotere organisaties maken gebruik van schaal en omvang. Schaalgrootte is gerelateerd aan 

de interne ruimte voor kennisdeling en kennistransformatie. Dit schaaleffect doet zich ook 

voor bij opleiding en training. Een vergelijkbare trend wordt bespeurd ten aanzien van de 

wijze waarop kennis wordt gedistribueerd waarbij schaalgrootte en de mate van codering 

eveneens gerelateerd zijn (Hislop, 2009).   

Externe kennis wordt herkend maar nog onvoldoende opgenomen en toegepast in de eigen 

organisatie (van Wijk et al., 2008).  De inhoud van de ledenbijeenkomsten wordt als 

relevant ervaren. Perez-Nordtvedt et al. (2008) stellen dat deze waarde van de 

kennisoverdracht mede bepaald wordt in termen van attractiviteit en onvervangbaarheid.  

Het aanreiken van kanalen, platformen, technieken  om kennis toegankelijk en beschikbaar 

te maken is essentieel (Appleyard,1996; Huysman & De Wit, 2004). Daar waar Appleyard 

(1996) naast elementen als website en bijeenkomsten  nog aanvullend wijst op de 

mogelijkheid van benchmarking en keurmerken (delen met restricties in het private 

domein)  lijkt de animo om hier actief mee om te gaan nog beperkt. Het gebruik van het 

gesloten gedeelte van de website blijft in de meeste gevallen beperkt tot het achteraf 

raadplegen van documenten, hetgeen vraagtekens oproept over de relevantie (Agterberg et 

al., 2009). 

Benchmark en keurmerk kritisch worden kritisch beoordeeld. Verklarende factoren zijn de 

rol-ambiguïteit van het bestuur en de governance rondom de inzet en het gebruik van deze 

instrumenten. Uit de response komt een tweeledige verklaring boven drijven. Enerzijds is 

er de vraag over interpretatie (inhoud en vergelijkbaarheid) en toegevoegde waarde (voor 

de individuele onderneming. Anderzijds wordt een doublure met de activiteiten van 

toezichthouders ervaren.  

Governance behelst het afbakenen van rechten, representatie, structuren en processen 

(O’Mahony & Becky, 2008). De observaties richten zich allereerst op de onafhankelijkheid 

van de rol (bestuurder versus zelfstandig ondernemer) en in het verlengde daarvan het 

waarborgen van het evenwicht qua belangenbehartiging tussen de kleinere en middelgrote 

ondernemingen. Veel van governance gerelateerd onderzoek is gericht op formele 

samenwerkingsverbanden in de vorm van joint ventures en allianties (Hennart & Reddy, 

1997; Balakrishan & Koza, 1993; Wang & Zajac, 1997). Daarnaast herkennen we het 

dilemma van het opportunistisch gedrag (Pisano, 1989; Dyer & Nobeoka, 2000). De vraag 

of en in welke mate grenzen en governance van invloed zijn bij kennistransformatie tussen 

branchegenoten kan bevestigend worden beantwoord. Nu het ontbreekt aan markt- of 

hiërarchische mechanismen is het pleidooi voor een meer commerciële uitwisseling in dit 

licht niet vreemd. Eerder werd al genoemd, dat organisaties ertoe neigen om hun 

activiteiten te organiseren langs de lijnen van algemeen geaccepteerde patronen in hun 

bedrijfstak. Deze blauwdrukken zijn leidend voor gedrag en overtuigingen (Porac, 1989; 

D'Aunno et al., 2000; Thornton & Jones, 2005). Ook dit is een alternatief voor formele 

governance. 

Respondenten staan in beginsel positief tegenover kennistransformatie. De kring van 

respondenten is redelijk homogeen qua opleiding en achtergronden in de bedrijfstak. Dit is 
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lijn met de bevindingen van Appleyard (1996). Naarmate de opleiding hoger is, men langer 

en/of bij meerdere werkgevers in een bedrijfstak werkzaam is en lid is van een beroeps- of 

vakorganisatie verhogen deze karakteristieken de mogelijkheden voor kennisinteractie met 

derden.  

Het agency-vraagstuk (Douma & Schreuder, 2008) is in deze casus vrijwel afwezig. Dit 

kan als volgt verklaard worden. De selectie van de grenswerker is vanuit twee 

perspectieven functioneel bepaald. Vanuit de individuele organisatie worden de contacten 

met andere vermogensbeheerders en de vertegenwoordigende organisaties vanuit de 

directie aangestuurd. Bovendien is er een match tussen enerzijds de oriëntatie van de 

VV&A  en de functionele verantwoordelijkheid van de betrokken bestuurder. Directie en 

eigendom gaat hand in hand. Er is dus geen scheiding tussen eigendom en beheersing. Nu 

de rol van grenswerker wordt ingevuld door de directie valt ook de relatie professional 

(agent) en de manager (principaal) weg. 

 

6.2. Conclusies 

De ruimte voor onderscheidend vermogen is beperkt, laat staan dat deze als duurzaam 

wordt ervaren en richt zich primair op het belegginsproces van de aangesloten bedrijven. 

Intuïtieve kennis speelt bij het onderscheidend vermogen een rol qua opzet en vastlegging.  

Deze rol neemt toe naarmate de organisatie kleiner is. Het delen van het onderscheidend 

vermogen is niet aan de orde. Hooguit is er ruimte om de uitkomsten te delen. Mensen en 

kennis worden gezien als essentiële bron binnen de bedrijfsvoering. 

Kennistransformatie kan zich met name voordoen bij de ondersteunende processen. Voor 

deze sector gaat het dan in eerste instantie en in de huidige context specifiek om het gebied 

van wet- en regelgeving en de daaruit voortvloeiende processen en verplichtingen als 

voorbeeld contracten. Belangrijk is om te constateren dat dit niet als eindstation hoeft te 

fungeren.  

De belangrijkste barrières om kennis te delen zijn -naast het afstemmen en synchroniseren 

van de leeroriëntatie- terug te voeren op de inrichting van de overkoepelende organisatie. 

Onafhankelijkheid en het borgen van professionaliteit zijn  belangrijke randvoorwaarden 

om  kennistransformatie te stimuleren en uiteindelijk daadwerkelijk te realiseren. Het 

bestaan van een (potentiële) tweedeling binnen de overkoepelende organisatie, namelijk 

tussen groot of klein en/of de mate van kwaliteit vormt een aanvullende barrière bij 

horizontale kennistransformatie.  

Het slechten van barrières is noodzakelijk om de potentie van een in beginsel rijke en 

efficiënte kennistransformatie uit het netwerk met, in aanleg, sterke banden te effectueren.  

Het bestaan van sub-netwerken indiceert enerzijds de behoefte aan kennistransformatie met 

concurrerende ondernemingen maar schetst anderzijds dat kennistransformatie in de 

beslotenheid van een kleiner geheel van gelijkgezinden net iets eenvoudiger is. 

Kennistransformatie kan niet afgedwongen worden door formele governance structuren.  

Het introduceren van markt-gerelateerde oplossingen door uitwisseling op commerciële 

aard is een denkrichting. 

Een organisch groeipad versterkt de ontwikkeling en de intensiteit van horizontale inter-

organisationele kennistransformatie. Modulaire standaardisering gericht op generieke 

bedrijfsprocessen (paragraaf 4.5) kan daarbij een eerste stap vormen. Eerst later is er ruimte 

voor het uitwisselen van benchmarkgegevens, mits doelstellingen vooraf en proactief zijn 

gecommuniceerd en gedragen worden. Dat vraagt om een afstemming van zowel ambitie 

en leer-oriëntatie als inrichting en borging van de governance-structuur. Afhankelijk van de 

uitkomsten en de wijze waarop deze initiatieven gedragen worden, kan overwogen worden 

om een keurmerk in te voeren. In dit specifieke geval lijkt naast een doublure met 

initiatieven vanuit wet- en regelgeving een tweede faalfactor te liggen in de eerder 

genoemde rol-ambiguïteit van het bestuur. 
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Schaal speelt een belangrijke rol bij kennistransformatie. Dat uit zich zowel in de wijze van 

vastlegging en codering van kennis (en kunde en vaardigheden) als in de wijze waarop er 

ruimte is om de kennis, kunde en vaardigheden van ervaren medewerkers over te dragen op 

nieuwe, jonge medewerkers. Bij kleinere vermogensbeheerders wordt het afbreukrisico van 

verkeerde selectie als te groot ervaren. Middelgrote ondernemingen zijn beter in staat om 

deze uitdagingen het hoofd te bieden. De kennistransformatie in sub-netwerken kan in dit 

verband als alternatief voor interne schaalaandachtspunten worden beschouwd. 

Binnen dit speelveld kent de individuele kenniswerker meerdere rollen. De kenniswerker 

staat aan het begin en aan het einde van de leercyclus, maakt afwegingen tussen individuele 

en organisatorische belangen en fungeert als intermediair in het inter-organisationele 

netwerk waar de domeinen strategie, leren en faciliteren samenkomen. Deze grenswerker 

regisseert en alloceert de asymmetrische informatie(verspreiding) en inzet van middelen en 

vervult daarmee een sleutelrol bij zowel de organisatie overstijgende activiteiten als de 

distributie van generieke oplossingen naar het individuele bedrijf en medewerkers. 

 

6.3. Relevantie voor de praktijk 

Hoe motiveert men binnen een branche-organisatie de aangesloten leden om op een 

efficiënte manier kennis te delen in een veilige omgeving zodat enerzijds de 

(h)erkenbaarheid van de branche-organisatie als representatieve vertegenwoordiger  

toeneemt en anderzijds de leden in staat zijn om hun dienstverlening op een hoger niveau te 

brengen? 

In het spanningsveld tussen samenwerking en concurrentie is er ruimte om 

gemeenschappelijke voordelen te realiseren zonder het streven naar bedrijfsgebonden en 

specifieke doelstellingen te hinderen. Dit vraagt niet zozeer een inhoudelijke benadering 

maar eerder oog voor de context en het proces. Proactieve communicatie over het hoe en 

waarom van kennistransformatie draagt bij aan een gedragen visie en overeenstemming  

over de strategische richting van de overkoepelende organisatie. Naast de observaties over 

(het borgen van) governance en professionaliteit kan het creëren van een draagvlak 

bijdragen aan de bereidheid om te participeren in kennistransformatie. Zolang er geen 

duidelijkheid is over het hoe en waarom zijn stappen om verder te komen dan 

standaardisatie gedoemd te mislukken. 

Het bespreekbaar maken van de uitkomsten van dit onderzoek en het gericht inzetten van 

andere werkvormen zoals workshops en casuïstiek kunnen een eerste stap zijn in dit 

verandertraject gericht op een verdere professionalisering van de branche-organisatie. 

Gegeven de oriëntatie bij kennisuitwisseling op bedrijfsondersteunende processen lijkt de 

waarde van de kennisoverdracht in termen van attractiviteit en onvervangbaarheid nog 

beperkt. De dominante vormen van uitwisseling zijn presentaties en discussies. De meest 

behandelde onderwerpen zijn toezicht, verdienmodel, professie, verenigingszaken en 

productpresentaties. Het gaat met name om expliciete kennis. De bijdrage van de kennis uit 

de vereniging als bijdrage aan het interne leerproces wordt als beperkt beschouwd. Dat 

neemt niet weg, dat er ruimte bestaat voor verbetering. Een meer betrokken inzet van leden 

en het nemen van verantwoordelijkheid in de voorbereidende fase zou meer aandacht 

verdienen.  Het (voorbereidend) werken in werkgroepen kan drempelverlagend verwerken. 

Thematisch werken, het opzetten van een (on-line) portaal voor vragen en casusbespreking 

worden genoemd als suggesties voor andere werkvormen. 

Gebruik makend van de observaties over de sub-netwerken verdient het aanbeveling om op 

onderdelen wellicht te starten met een pilotgroep. Regelmatige terugkoppeling over de 

voortgang kunnen deze processen versnellen. Het gaat om de resultaten en de 

wisselwerking tussen hetgeen aan gedeelde kennis, best practices en inzichten is bereikt. 

Een andere  invalshoek bestaat uit het gebruik maken van de bestaande sub-netwerken. 

Wellicht dat deze bestaande infrastructuur kan worden ingezet als vehikel voor het grotere 
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geheel. Respondenten geven immers aan in deze informele sub-netwerken met 

gelijkgestemde partijen elkaar wat meer (toe) te vertrouwen, waarbij de inhoud niet hoeft te 

verschillen van hetgeen er binnen de VV&A aan de orde komt. 

Twee weten meer dan één. Er zijn meer branche-organisaties die zich hebben gebogen over 

hun bestaansrecht en toegevoegde waarde. Ter illustratie het voorbeeld van de Algemene 

Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN). Deze werkgeversclub heeft zich afgevraagd 

wat hun toegevoegde waarde was in het krachtenveld met onder andere een organisatie als 

VNO-NCW. Uit deze analyse kwam naar voren, dat er ruimte bestond voor een focus op  

verbinden in plaats van het lobbyen. Daarmee kwam het accent te leggen op een 

netwerkorganisatie (“oliemannetje en spin in het web”). Qua uitwerking leidt dit tot 

vernieuwing in de zin van het creëren van een denktank met vrijdenkers, politici en 

academici. Deze  koerswijziging leidde ook tot aanpassingen in het bedieningsconcept van 

de AWVN zoals een shared service center en een kennisnetwerk van en voor leden. Dit had 

eveneens gevolgen voor het inkomstenmodel. De bijdrage uit contributie neemt af maar 

deze daling wordt meer dan goed gemaakt door nieuwe inkomstenbronnen zoals 

consultatie
15

.  

Kennistransformatie draagt bij aan de herkenbaarheid van de VV&A. Gegeven de 

uitdagingen waarvoor de VV&A zich gesteld ziet, kan een focus op het kennisdomein 

richtinggevend zijn voor een reeks van interventies in het beoogde transitietraject. Maak 

helder, dat de primaire taak van de VV&A zoals gepercipieerd door de leden, namelijk 

belangenbehartiging richting wetgevende organen en toezichthouders, niet hoeft te 

conflicteren met actieve kennistransformatie. Een verander- of transitietraject dient 

gefaseerd plaats te vinden. Bovendien zal de doorlooptijd aanzienlijk zijn. Dit wordt mede 

veroorzaakt door de benodigde versterking van het sociale kapitaal.  Een uitwerking kan er 

als volgt uitzien. 

 
 

Figuur 7. Stappenplan kennistransformatie als onderdeel van positionering VV&A 

                                                 
15 FD, 24 mei 2014 

• Bespreek paradox van kennistransformatie

• Benoem trends in bedrijfstak (wet &regelgeving, schaalvergroting)

• Relativeer onderscheidend vermogen
Besef van urgentie

• Mobiliseer opinieleiders (afwijkende meningen, tegengeluid) 

• Benader sub-netwerken
Leidende coalitie

• Stimuleer actieve betrokkenheid leden

• Benoem knelpunten (governance, tweedeling, leerorientatie)

• Toon succesvoorbeelden uit andere branches 
Visie bepalen

• Vertaal visie naar top 10 van kennisdomeinen, formuleer leervragen

• Focus op samenwerken

• Benoem voordelen voor individuele leden (free-riding) 
Communiceren visie

• Zet subnetwerken in bij voorbereiding

• Werk specifieke kennisthema’s uiten en presenteer de stellingen

• Zet locale vergaderlocaties in
Draagvlak creeren

• Start pilot groep benchmarking op

• Breid documentatie website uit

• Creer netwerkbanden met wetenschap en politiek
Korte termijn acties

• Rol benchmark uit

• Verbreed de leerorientatie door breder netwerk op te bouwen

• Bouw aan netwerk met andere branche-organisaties
Consolideren verbeteringen

• Publiceer extern

• Evalueer stappenplan

• Introduceer 2e generatie kennisnetwerk
Institutionaliseren
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Bijlage I  Interviewprotocol  
 

 

 

Proces 

 

Fase 

 

Onderwerp toelichting 

 voorbereiding afspraak telefonisch maken 

bevestigen per mail 

locatie: kantoor respondent 

vragenlijst 3 werkdagen voor interview per mail opsturen voor 

optimale  voorbereiding en reminder 

verdiepen in respondent bestuderen website  

Interview duur 60-90 minuten 

vorm semigestructureerd 

vastlegging opnemen       (dictafoon) 

document      (laptop) 

Uitwerking coderen codeerschema opstellen en invullen 

verifiëren uitwerking voorleggen aan respondent 

Nazorg respondent op dag van interview per mail even bedanken voor 

gesprek. Follow-up toelichten 

samenvatting onderzoek opsturen  

 

 

Interviewschema 

 

Fase 

 

Duur  

(in minuten) 
toelichting 

kennismaking 5  Bedanken voor uitnodiging, gang van zaken, toestemming 

voor opnamen, toelichting geven op proces 

introductie 5 Algemene vragen over aantal jaren in vermogensbeheer, 

verloop carrière (loondienst, zelfstandig),aantal werkgevers, 

beursklimaat, duur lidmaatschap en deelname aan 

bijeenkomsten VV&A. Nog lid van andere branche- en/of 

ledenorganisaties? 

Thema’s 50-70  1:  rol individu 

2:  netwerk 

3:  vereniging/grensorganisatie 

4:  faciliteren 

5:  markt en toekomst 

6:  kennistransformatie  op niveau individuele organisatie 

afsluiting 5 Bedanken voor gesprek, ervaringen uitwisselen, toelichting 

geven op vervolgstappen 

totaal 60-85 minuten  
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Bijlage II  Vragenlijst 
 

1. Rol individu 

 

Hoe bepalen jullie de contactpersoon richting externe partijen? 

Bespreken jullie zaken voor (en na)? 

Is er beleid met betrekking tot wat er wel of niet in een netwerk mag en kan worden gedeeld? 

Zijn er situaties denkbaar eens spanning tussen belangen organisatie en vereniging? 

contacten met leden buiten de reguliere bijeenkomsten om  

Aangesloten bij andere relevante netwerken 

 

 

 

2. Netwerk 

 

Voldoet de huidige opzet van de ledenbijeenkomsten 

Hoe zou je de sfeer omschrijven? 

Inzet en gebruik van externe experts 

Zijn jullie bereid om te participeren in panels, werkgroepen? 

Welke expertise zouden jullie beschikbaar willen stellen? 

Zijn jullie weleens gevraagd 

Zijn jullie ook bereid om bijvoorbeeld informatie te leveren aan gegevens ten behoeve van 

benchmark 

Welke voorwaarden zou je stellen aan: 

- het leveren van deze informatie 

-de opslag? 

-het gebruik? 

contacten met leden buiten de reguliere bijeenkomsten om  

Aangesloten bij andere relevante netwerken 

 

 

 

 

3. Vereniging/grensorganisatie 

 

Hoe ervaar je de openheid/toegankelijkheid 

Heb je observaties met betrekking tot rol bestuur/governance 

Hoe kijk je tegen het lerend vermogen aan van de vereniging en je eigen organisatie 

Mate van professionaliteit 

Afweging contributie/eigen bijdrage 

Hoe is mening met betrekking tot keurmerk 
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4. faciliteren 

 

Toegang Gebruik je gesloten gedeelte website? 

Wat doe je bij individuele vraagstukken? 

Zie je andere kanalen i.p.v. ledenbijeenkomsten, nieuwsbrieven en website? 

Gebruik Frequentie? 

Welke zaken mis je? 

Agenda Is er voldoende ruimte om zaken op de agenda te plaatsen? 

Hebben jullie daar wel eens gebruik van gemaakt? 

Good practices? 

Inhoud Kwaliteit 

Voorbereiding 

Terugkoppeling 

Ontbreken er zaken? 

Is er behoefte aan casus-bespreking? 

Bedrijfsbezoeken? 

Opleiding? 

 

 

 

 

5. Markt en toekomst 
 

Identificeer je jezelf met de VV&A? 

Hoe zou jij de markt voor leden van VV&A definiëren 

Hoe zie je relatie met ledenorganisaties als VEB en FFP 

Met Toezichthouders? 

Grootbanken? 

Hoe zie je de toekomst voor VV&A? 

 

 

 

 

6. Kennistransformatie op niveau individuele onderneming 

 

Hoe belangrijk is kennis binnen jullie organisatie?  

Is dat een domein waarover jullie met elkaar in gesprek zijn? 

Zie je op het gebied van kennis bedrijfs -specifieke zaken die zodanig onderscheidend zijn dat 

die niet met derden gedeeld mogen worden 

Hoe houden jullie intern kennis op peil? 

Wisselen jullie intern actief kennis uit 

Hoe is jullie beleid met betrekking tot training en opleiding medewerkers 

Is er een onderscheid te maken tussen expliciet en impliciet (kunde en vaardigheden) 

Bij kennis……  

…welke bronnen gebruiken jullie 

Is daar een rol voor derden weggelegd? 

Specifiek doorvragen naar mogelijke rol VV&A 

 



Bijlage III  Codeerschema  
 
2

e
 orde 1

e
 orde indicatie voorbeeld 

Benchmark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Governance Wat zouden ze er mee doen? 

Derde, onafhankelijke partij 

 

“Zoals het nu in elkaar steekt wil ik helemaal niets geven” 

 

“ik vind wel dat het door een onafhankelijke partij moet.” 

 

“ik zou ook de voorwaarde stellen wie de informatie allemaal onder ogen gaat krijgen en wat er met 

die informatie gaat gebeuren. Kijk dan hebben we weer ook het verhaal van belangen.” 

 

 

Toegevoegde 

waarde 

Rol  

Nee, maar wel interessant 

Wat levert het op? 

Interessant 

Duidelijker beeld 

“is die rol er überhaupt” 

 

“bijna iedere industrie heeft dat” 

 

“Je kunt altijd wel leren van die partijen maar de vraag is van word ik er wijzer van.” 

 

“Je moet benchmarking doen op basis van een klantdossier.” 

 

 

Vertrouwelijk Anoniem (3x) 

Niet geheim 

Geen probleem om te delen 

Ik zou er geen probleem mee 

hebben 

“Anoniem en ronde getallen” 

 

“het staat bij ons ook in presentaties die we aan klanten geven” 

 

“De meerwaarde zit niet zozeer in de namen maar meer in de kengetallen en wie dat dan is dat is in 

principe niet zo interessant” 

 

“Ja, natuurlijk moet ik daar voorwaarden aan stellen.” 

 

“Ik hoef daar niet met naam en rugnummer tussen te staan. Tussen de regels door kun je ongeveer 

wel opmaken wie wat is.” 
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Benchmark 

(vervolg) 

Vergelijkbaarheid Lastig 

Verschillen 

Type beleid 

Type klant 

“Ik vind dat benchmarken zo lastig” 

 

“ik heb hogere kosten, dan zegt het me niets die kostenratio van een ander” 

 

“Afhankelijk van hoe je je als vermogensbeheerder opstelt” 

 

“de verklarende factor achter de verschillen” 

 

“Het geeft een verwrongen beeld. Appels en peren vergelijken. Als je het bedieningsmodel niet kent 

zegt het nog niets”. 

 

“Omdat ik denk dat ik vaak vraagtekens zet bij wat wordt er vergeleken met elkaar.” 

 

“Appels-appels zou ik meer aan willen doen en dan zou ik ook kijken wat wij in ons jaarverslag 

bekend maken en ik weet niet of ik meer informatie…zou willen delen dan in ons jaarverslag terecht 

komt.” 

reciprociteit van een ander ook 

Terug dezelfde gegevens 

ontvangen 

Krijg er niets voor terug 

“Als ik merk dat het niet over en weer gaat dan is het bij mij schluss.” 

 

“mijn collega’s te laten praten met andere collega’s en informatie te delen en ook informatie te 

halen.” 

 

“Ik heb er geen problemen mee om ze beschikbaar te stellen  voor een ander mits ik ze van een ander 

ook in zie” 
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2e orde 1e orde indicatie voorbeeld 

Grenswerker Oriëntatie VV&A Op de achterkant 

Update voor wet- en regelgeving 

Compliance, wetgeving 

 

“X  heeft compliance, die wordt geacht wat vaker naar de dingen te gaan.” 

 

“Ik ben verantwoordelijk voor onder andere compliance en eigenlijk algemene zaken in de zin van 

beleid, vertolking extern richting concullega’s om het zomaar te zeggen.” 

Functioneel Alle zaken die toezicht betreffen 

Vanuit mijn functie 

Alles loopt via de directie 

Automatisch contactpersoon 

(2x) 

Dat is zo gegroeid 

Bestuurlijke verantwoordelijk 

Uit het bestuur 

“Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit, dat ik wellicht intern ook voor een groot deel 

verantwoordelijk ben voor compliance en dus voor de regelgeving,…., bestuurder ben.” 

 

“het heeft meer te maken ook met mijn interesse in wet- en regelgeving.” 

Regisseur  Voorbespreking We bepalen samen  

Of er meer mensen willen 

Nee 

Meestal wel 

Porren om mee te gaan 

 

 

Ja. Het komt zelfs voor dat we op basis van de agenda besluiten om niet te gaan.” 

 

“wat ga jij zeggen, wat ga ik zeggen” 

 

“Meestal wel….Vinden we het interessant wat er op de agenda staat?” 

 

“Ik bespreek in zoverre voor dat als er onderwerpen zijn die mij wat minder aangaan en waarvan ik 

weet dat het andere collega’s wel interesseert dat ik dan wel een collega probeer te porren om te 

gaan of om mee te gaan” 

Nabespreking Daarna vertel ik wat er gezegd is 

In werkoverleg melden 

problematiek 

Dat lijstje met punten koppel ik 

terug 

We bespreken het met elkaar 

Sowieso 

Belangrijke zaken 

 

“Belangrijke zaken worden ook altijd netjes gecommuniceerd. Daar wordt verslag van gedaan.” 

 

 

“en er worden zaken geventileerd die heel belangrijk zijn voor ons bedrijf dat ik daar een notitie van 

maak en via de mail meteen communiceer of in een lunchbespreking later dat met de directie en de 

medewerkers communiceer” 

 

“Ik koppel dingen terug die spelen in de markt. Signaalfunctie van wat er aan zit te komen op wet- en 

regelgeving en wat er speelt in de markt. Ik geef terugkoppeling aan het directieteam.” 

 

 

“Ja, afgelopen periode heb ik ook paar keer in de directie aangegeven luister dit zijn de 

onderwerpen die bij de bijeenkomsten aan de orde komen en er waren een aantal interessante 

onderwerpen bij. Bijvoorbeeld  over beloning wat een hot issue is, kwaliteit van 

beleggingsdienstverlening wat een hot issue is. En als ik vind dat er zaken zijn, aan de orde zijn 

gekomen die noemenswaardig zijn dan koppel ik dat informeel terug aan de overige directieleden.” 
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2e orde 1e orde indicatie voorbeeld 

Delen in netwerk beleid Geen formeel beleid 

Geen ervaring mee 

Nee 

Geen  

 

“De maatschappij, alles is toch meer open tegenwoordig, ook door internet” 

 

“Nee, geen beleid voor geformuleerd, nee.” 

 

“In principe delen we niet in een netwerk  wat ons beheerd vermogen is. Noch in de pers noch in 

interviews” 

 

“we zeggen altijd onze grootste geheim is we hebben geen geheim” 

 

Wat wel/niet Klantgegevens 

Beheerd vermogen 

Salarissen 

Competenties 

Reputatieverhaal 

commercieel 

 

 

 

“we zeggen alles wat we willen” 

 

“De maatschappij, alles is toch meer open tegenwoordig, ook door het internet. Vroeger hield 

iedereen toch altijd zijn kaarten op zak.” 

 

“Delen in de geest van naar buiten daar delen we nou niks van klanten.” 

 

“Klant specifieke informatie. Dat sowieso. Omzetten.” 

 

“je weet zelf hoe groter het netwerk hoe groter de kans is dat het buiten het netwerk terecht komt. 

Dus ik maak daar inschattingen bij. En daarom zal ik in een kleiner netwerk meer zeg maar het 

vertrouwen, hoe groter de vertrouwensbasis hoe meer ik zou delen.” 

 

“Het zijn dingen die je bijvoorbeeld commercieel onhandig zijn om te delen maar het kan ook een 

reputatieverhaal zijn.” 

 

“Dingen die je niet helemaal zult delen zijn bijvoorbeeld je je de finesses van je beleggingsproces en 

de wijze waarop je bepaalde keuzes maakt anders dan dat je daar een kwalitatieve omschrijving van 

geeft” 
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2e orde 1e orde indicatie voorbeeld 

Spanning Richting eens met  en wij niet 

staan, die gedachte sluit uit 

bepaalde richting af 

Positie kiezen 

tegengesteld 

“VV&A is het eens met de toezichthouder en wij niet” 

 

“VV&A gaat ergens voor staan, die gedachte sluit bepaalde leden uit” 

 

“die situatie zou ik me kunnen voorstellen als ik zeg maar in een  panel wordt gevraagd waarbij er 

uitkomsten komen waar ik als individueel persoon niet mee eens ben en dan zou de spanning kunnen 

ontstaan” 

 

“Spanningen zouden betekenen dat er tegengestelde belangen zijn en dat zou voor ons heel makkelijk 

resulteren in het afscheid nemen van het lidmaatschap.” 

 

“je ziet de AFM als een partner met wie jij proactief dingen bespreekt of zie je de als tegenpartij met 

wie je zeg maar hard de confrontatie wil aangaan. Dus ja dat vind ik altijd wel sfeerbepalend.” 

 

“Als de V&A iets zou doen wat zou worden opgeschort of van het rechte pad wordt afgeweken, of 

toch proberen om een bepaalde richting af te buigen dan zou dat spanning kunnen zijn.” 

 

 

Relatie 

toezichthouder 

Wat de toezichthouder wil 

Meegaand 

Consensus 

Tegengas geven 

Hakken in het zand 

“Regelgeving is AFM, wetgeving vanuit Ministerie van Financiën. Je ziet wel dat er daardoor een 

soort van tweedeling ontstaat binnen de vereniging. Van partijen die zeggen we begrijpen dat, we 

zijn er niet blij mee maar we kunnen beter meegaan en partijen die nog in de fase zitten van 

ontkenning. Dat merk ik wel in de vereniging, dat dat wel de zaak op scherp kan zetten” 

 

 

” Ik vind ze wel erg meegaand.” 
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2e orde 1e orde indicatie voorbeeld 

Tweedeling 

 

 

 

 

 

Omvang Belangen liggen ver uiteen 

Kampen 

Tegenstelling 

Groot-klein 

Frictie 

2-hele grote groepen 

“Er is een verschil tussen de groten en de kleintjes” 

 

“Je hebt de kleintjesgroep en die zo denken, hebben hun ideeën en de groten hebben hun ideeën.” 

 

“Als ik op de gemiddelde bijeenkomst kom met wie ga ik gesprekken aan? Met mijn peers.” 

 

“Die anderen hebben er helemaal geen behoefte aan hoe wij compliance ingericht hebben. Want die 

vinden het per definitie al te duur.” 

 

“Ja, ik ben er wel een aantal keren, de afgelopen tijd tegenaan gelopen groot-klein. Dat er met name 

geremd wordt door de kleintjes; het zal allemaal wel, moet dat wel? Moeten we daar ons zo druk 

over maken? Ik ben tegen  en ik doe het toch anders. De groten zich meer beseffen…of grote, wat zijn 

grote...of middelgroot die veel meer bezig zijn met de toekomst. Ja en wel dingen zeg maar aannemen 

of meedenken hoe je dat kunt doen. Overigens heb je ook nog een onderscheid tussen traditionele 

partijen , zeg maar 8 jaar en ouder en de relatieve nieuwkomers.” 

 

 

 

Stijlen Diversiteit 

kleur 

Smaakverschillen 

Geen homogene groep 

Diverse pluimage 

professionaliteit 

“Ze waren zelf gedreven door hun eigen kleur dat ging ofwel om actief of passief beleggen, voor of 

tegen provisie of ze waren groot of klein en iedereen die daar zat vertegenwoordigde zijn eigen stiel 

en wilde scoren maar hadden dat zelf niet eens door.” 

  

“wij proberen ons te focussen op die mensen die voorop lopen.” 

 

“In de gemiddelde leeftijd zie je ook een tweedeling” 
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2e orde 1e orde indicatie voorbeeld 

Subnetwerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertrouwen Gelijkgestemde partijen 

(eigen) clubje 

vertrouwen 

Kliekje  

Informeel (2x) 

Bewust opzoeken 

Wederzijds 

Veiliger 

Hetzelfde groepje 

vaker spreek 

zelfde beleid  

“We vertrouwen elkaar wel wat meer dingen toe.” 

 

“Dat netwerk werkt heel goed. Dan spreek ik met mensen die een zelfde soort beleid hebben als wij. 

Ja de VV&. zelf  is te breed. Het zijn gelijkgestemde partijen die ik spreek” 

 

 

“Ja, je praat altijd met dezelfde 5 partijen of mensen. Mensen blijven mensen” 

 

“Ja, we zitten in een clubje”    

 

 

 

 

content Allerlei zaken 

Altijd zakelijk 

Algemene dingen 

Wat er speelt 

“Ja, eigenlijk een beetje VV&A in het klein… Dat gaat wat meer naar mogelijke problemen waar 

partijen tegen aanlopen” 

 

 

 

nabijheid Nabijheid 

Regionaal 

Geïsoleerd 

City-cultuur Amsterdam 

“En ik begrijp wel dat heel veel van die mensen in het Amsterdamse elkaar heel veel tegenkomen ook 

buiten de ALV”.  “Die hebben daar wel een andere city cultuur in Amsterdam, waar ik dus hier niets 

van mee krijg”. 

 

“Dus eigenlijk meer regionaal gebonden en dat komt voort uit het verleden en dat is dus niet zozeer 

mijn initiatief maar dat is al een kliekje dat al bestond en die mensen spreek je wat vaker.” 

 

 

frequentie Ad hoc 

Regelmatig 

informeel 

“regelmatig. Wat vind je regelmatig?… 6 keer per jaar of zo. Misschien wel meer, 12 keer”   

 

“En die komen een keer in de zoveel tijd, ik ken niet de exacte periode…een keer in de zoveel tijd 

bijeen” 
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2e orde 1e orde indicatie voorbeeld 

Governance Rol (dubbel) 

 

 

 

 

 

Onafhankelijkheid 

Grotere rol aangemeten 

Neutralere figuur 

Direct belanghebbende als 

ondernemer 

Vaak de grotere bedrijven 

Bestuurders met commerciële 

doelstelling 

Dilemma 

gissen 

 “je moet altijd de schijn vermijden” 

 

“Maar eigenlijk is door het weghalen van het bureau, laat ik het dan zo noemen en alles op de 

schouders komt van zeg maar het bestuur of daarmee het bestuur niet een 

onafhankelijkheidsdiscussie gaat krijgen.” 

 

“ik heb niks tegen x, maar die heeft een ander soort bedrijf” 

 

“Ja, je zit al heel snel in een dilemma met dit soort structuren.” 

 

“Maar er moet een uitnodiging/portaal  zijn als je vragen hebt op toezicht gebied of misschien 

bedrijfsvoering maar dat zal niet iedereen snel op tafel leggen bij het bestuur want dat zijn wel 

concullega’s.” 

 

“Ik denk dat dat iemand die daar ook politiek gezien aanzien krijgt als contactpersoon meer kan 

bereiken dan, met alle respect hoe kundig ook, het bestuur dat een dubbele functie heeft nu kan 

bereiken. Die hebben gewoon een eigen bedrijf en daar hoor je aandacht aan te geven. En dat ze zich 

opofferen dat vind ik meer dan geweldig want dat zou ik nooit doen.” 

 

 

 

kwaliteit 

 

 

 

 

 

 

Onvoldoende professioneel 

Overdraagbaarheid 

Het is wat meer het zelf doen 

Professionele directie 

“Ik denk dat dat iemand die daar ook politiek gezien aanzien krijgt als contactpersoon meer kan 

bereiken dan, met alle respect hoe kundig ook, het bestuur dat een dubbele functie heeft nu kan 

bereiken” 

 

“de inrichting zoals die vroeger was…die vond ik prima” 

 

 

“ik denk dat een goede directeur die kennis en kundig is. Die kennis heeft  kundig is  en daar een 

dagtaak van maakt de V. beter kan aansturen dan nu door het bestuur gebeurd. Wat ik daarbij niet 

zeg dat het bestuur overbodig is want het  bestuur kan hele goede zaken doen” 
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2e orde 1e orde indicatie voorbeeld 

Onderscheidend 

vermogen 

Bedrijfsspecifiek Glazen bol 

Ideeën over beleggen 

Finesses van je beleggingsproces 

Blackbox 

Kennis en mensen 

Welzijn klanten 

Model patent 

“je hebt niet zo vaak iets unieks in handen. Zo simpel is het. Mensen denken het vaak wel maar het is 

vaak niet zo” 

 

“Kijk een worstenmaker gaat het recept van zijn worsten ook niet weggeven”. 

 

“nou ja, het conceptuele daarvan wil wel delen, eventueel de uitkomsten wil ik ook wel delen” 

 

“Dat verhaal is daarna uitgebreid gekopieerd ik ben daar niet meer uniek in”. 

 

 

“Ja dat is er kijk voor je het weet kom je op bepaalde containerbegrippen uit maar op bepaalde 

punten zijn wij echt anders” 

 

“we hebben geen programma dat voor ons uitspuugt wat we moeten doen. Logisch nadenken, 

beurswijsheiden en ervaring.  Dat breed gedragen in een brede beleggingscommissie. Zo doen wij 

het eigenlijk.” 

 

“voor je het weet kom je op bepaalde containerbegrippen uit maar op bepaalde punten zijn wij echt 

anders.” 

 

“Maar dat is het hele probleem van de markt, vergelijk ons maar met een advocaat, met een 

accountant. Wat onderscheidt PWC van Deloitte?” 

 

“Nou  nee, er zullen er vast meer zijn die het doen op deze manier.” 

 

“degene die het meest slim, creatief of handig met de regels omgaat die heeft een voorsprong” 
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2e orde 1e orde indicatie voorbeeld 

Kennistransformatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belang Belangrijk 

Kennis en mensen 

“Ik vind hem heel belangrijk. Ik spendeer heel veel tijd aan dingen, uitvogelen, uitzoeken” 

 

“ik zie alleen dat mensen er mee vooruit komen” 

 

“Uitermate belangrijk maar wat nog belangrijker is, is flexibiliteit. En verjonging.” 

 

“bepaalde kennis om zeg maar weer nieuwe kennis te vergaren, hoe sta je daar tegen over, sta je 

daar open voor, neem je nieuwe kennis op dat vinden we natuurlijk heel erg belangrijk.” 

 

“Want gebruik maken van elkaars expertise zegt niet gelijk iets over dat je kennis moet delen.” 

 

 

basis uitwisselen 

oog voor elkaars expertise 

toevoegen 

specialisaties 

 

“als ik denk aan kennisdelen, dan denk ik aan een kleiner groepje van mensen die ik zelf uitkies” 

 

“we gunnen elkaar te weinig” 

 

“We zouden het alleen op commerciële basis doen” 

 

“je kunt elkaar ook als klanten zien” 

 

“Daar heb ik zelf weleens ook  over gedacht. Wat voor verdiensten heeft X die interessant zouden 

kunnen zijn voor de leden en zo denkt waarschijnlijk iedereen. Misschien , dat is een aardige.” 

 

 

Inhoud Wet- en regelgeving 

Interpretatie 

Overdracht 

Informatie 

“Alles behalve beleggingsbeleid” 

 

“dat is niet delen, dat is het etaleren van kennis.” 

 

 

doel Toetsen (1,4,5) 

Vergelijken 

“dat zie je wel als je vergelijkt” 

 

“meer analyse, meer reflectie, bijzonder kritisch op eigen functioneren en dat is iets wat in onze tak 

niet veel voorkomt.” 
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Kennistransformatie 

(vervolg) 

Free-riding Zwakke broeders 

Alleen een vraag, niets te bieden 

Gegevens 

Conflict 

Het moet geen free-rider worden 

Gelijkwaardig 

 

“het gros zit er toch om puur de gegevens te krijgen” 

 

“je moet kijken wat je zelf doet” 

 

“ik zou het niet zomaar doen. Ik moet er zelf ook iets aan hebben” 

 

“Nou de grootste barrière is als er gezogen wordt maar niks geleverd.” 

 

“het moet geen free-rider principe worden,  dat alles van een kant komt. Ergens zal het moeten 

beginnen.” 

 

 

Blokkade Verschil groot-klein 

Black-box 

Voorsprong 

Concurrentie voordeel 

“onderscheidend vermogen en dat ga je niet delen.” 

 

“er komt een groep om te luisteren en te leren en er is een kritische groep waarvan ik af en toe denk. 

Je bent eigenlijk overal tegen.  

 

 

“Ik denk uiteindelijk dat  dat kennisdelen dat daar teveel barrières liggen om echt kennis te delen. 

Wat nuttiger zou zijn is om van elkaars expertises op de hoogte te zijn en zo meer met elkaar te 

kunnen samenwerken op die manier.” 

 

 

“Ik denk dat juist de kleintjes er baat bij hebben om meer te delen. Daar ik wil niet zeggen daar 

schort het aan. Die kunnen dat heel goed gebruiken. Als je met 2, 3 man zit dan kom je toch ergens 

tijd tekort om op de hoogte blijven van alles. Ik denk, dus vanuit die groep zo juist de behoefte zijn 

aan meer delen.” 
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2e orde 1e orde indicatie voorbeeld 

Allocatie Participeren Ervaring delen (in relatie tot 

toezichthouder) 

Best practices 

“een keer in de zoveel tijd bespreekt hij gewoon een aantal casussen en dat vind ik altijd heel 

leerzaam.” 

 

“Ja ik denk dat er wel vanuit de meeste leden wel vertrouwen is om elkaar ook te melden wat er 

speelt.” 

 

expertise Audit,it, compliance 

Vanuit de directie 

Eigen expertise (wet- en 

regelgeving) 

“Ik zou het hoofd van de beleggingsfondsen kunnen afvaardigen maar dat zie je ook die is heel 

operationeel bezig. Die wordt vaak geconfronteerd met de gevolgen van   regelgeving  maar is niet in 

het proces om mee te denken van wat gaat er veranderen”. 

 

“ Ik zou best wat willen doen vanuit mijn eigen expertise.” 

 

“dat zou ik denk dat mijn eigen expertise zijn” 

 

randvoorwaarden Tijd 

Afstand/te ver weg 

Informeel 

Middag en avond 

Een hele boel gereis 

geïsoleerd 

“elk uur dat je eigenlijk besteedt aan iets dat niet naar de klant toegaat of geld oplevert, dat men dat 

niet zo interessant vindt” 

 

“dat hangt ook een beetje af van het onderwerp en de intensiteit. De inspanning die ervoor moet 

plaatsvinden” 

 

“Ik ben anderhalf, twee uur onderweg voordat ik mijn auto geparkeerd heb en binnen ben en vice 

versa.” 
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2e orde 1e orde indicatie voorbeeld 

Adviseurs experts Verhaal 

Voor weinig 

Specialist 

Niet onafhankelijk 

Verschaft ingang 

toegankelijker 

“iemand komt daar gratis reclame maken voor zichzelf maar draagt wel kennis over” 

 

“die willen uurtje-factuurtje verkopen” 

 

“De expert moet in het bestuur zit, een lid die zicht daar op concentreert, ook geen dagtaak 

natuurlijk.” 

 

“ik leer er van, verschaft ook weer een ingang mocht je zelf nog verder vragen over een onderwerp 

om die mensen te benaderen. Dus dat heb ik zelf in de praktijk ook al een paar keer gedaan. Het 

wordt wel toegankelijker.” 

 

“die legt dat helder uit, wat op zich heel nuttig is” 

 

“En we gaan nu de mensen betalen voor wat ze doen. Een beetje de trend in deze maatschappij.” 

 

“ik vind het wel goed dat er experts worden ingeschakeld, want experts het woord zegt het al. ik ga 

ervanuit dat dat mensen zijn die daar meer diepgang in  kunnen krijgen.” 

 

 

Rol leden Verantwoordelijk 

betrokken 

“Nou ja misschien toch meer decentraal dan opereren middels werkgroepen en daar misschien leden 

verantwoordelijk voor laten zijn” 

 

“ik denk dat kennis en vooral gebruik maken van elkaars expertise.” 
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2e orde 1e orde indicatie voorbeeld 

Leeroriëntatie 

 

Exploitatie Waan van de dag 

De soep wordt niet zo heet 

gegeten 

Nee, de ontwikkelingen gaan zo 

snel 

Huidige toepassing 

Achterloopt 

reactief 

“Zelfs de Shell kan niet 10 jaar vooruit denken en daar zitten hele grote commissies” 

 

“omdat je gewoon alle hens aan dek nodig hebt om de huidige zaken af te handelen” 

 

“ik moet zeggen dat de VV&A in mijn ogen met een boel zaken achterloopt, echt achterloopt. Als je 

oplet is de trend al gezet, is de communicatie al op gang, had je al kunnen anticiperen, zijn er 

geluiden bij de AFM   al aan de gang en dan hoor je pas wat  bij de V&A. 

Exploratie Visie 

Bezig met de toekomst 

Strategie 

Toekomstgericht 

Continue verandering 

richting voorbereiden 

overleven 

creëren  

“Die denken er echt over na en die zien ook wel dat het nieuwe er moet komen” 

 

“Die pakt de trend op, die volgt het en bereidt ons voor” 

 

 

“wij proberen ons te focussen op die mensen die voorop lopen” 
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2e orde 1e orde indicatie voorbeeld 

ledenbijeenkomst Sfeer Informeel 

Veilig 

Ontspannen 

Vrij 

Relaxed 

Vertrouwen 

Geen gene 

Gezellig en gemoedelijk 

Saamhorigheidsgevoel 

“die sfeer die proef ik wel maar het kan ook zijn dat ik die wil proeven maar dat is een 

psychologische vraag.” 

 

“ik vind het over het algemeen gewoon plezierige bijeenkomsten  en ik ben nooit vandaan gekomen 

van wat een rot sfeer.” 

 

“Ach vriendelijk, ja het is geen straf om er naar toe te gaan.” 

 

“gemixt en daar bedoel ik mee te zeggen, dat er komt een groep om te luisteren en te leren en er is 

een kritische groep waarvan ik af en toe denk. Je bent eigenlijk overal tegen.” 

interactie Passief 

Zeer licht participerend 

1 richting verkeer 

Meer interactief 

Meer discussie 

Ageren tegen het nieuws 

“je hebt een punt, een uitleg en wat vragen” 

 

 

“Ik ben licht participerend. Je ben licht participerend. Mooie term. Zet er maar heel licht bij”. 

Doel Kennis opdoen 

Overdracht 

Nieuws delen 

 

“90% houdt zijn mond, de praters zijn vaak dezelfde” 

Tegengeluid Ruimte 

Er voor openstaan is iets anders 

Is er wel/die is er 

Natuurlijk 

Alles en iedereen aan het woord 

 

“ik vind mijn ruimte altijd wel” 

 

“Dat zegje mag je hebben maar vervolgens zie ik er niks mee gebeuren.” 

 

“Eeen van de grote dingen is de continue frustratie bij een aantal leden die mopperen over 

wijzigingen.  In standpunten. Die zeggen maar elke opgelegde wijziging van toezichthouder zien als 

een aanval op hun eigen bestaansrecht. Dat vind ik heel vervelend.” 

 

“Dan haalt iedereen van het bestuur ook zijn schouders op” 

 

omvang Presentatie 

groot 

“je vertelt toch niet alles in een groep van 100” 

 

“Ja, die is soms aan de grote kant maar dat geeft ook aan dat iedereen belang heeft aan, die wil 

graag die informatie hebben van de VV&A of de ontwikkelingen.” 

 

“hoe groter de groep is hoe minder de interactie hoe minder daardoor diepgang je kunt bereiken.” 
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2e orde 1e orde indicatie voorbeeld 

Werkvormen Sociale media Nee 

Hoeft van mij niet 

Linkedin (3x) 

“Ik heb dat wel geopperd. Maar het wordt maar niks. Ik zit er nog niet echt mee. Waarom zou je 

bijvoorbeeld geen Linkedin groep kunnen creëren? Ik zou dat wel entameren, eigenlijk.” 

 

“Alleen met digitale communicatie,  hoe sociaal dan ook is niet goed. Moet ook fysiek,  dat je elkaar 

ziet.” 

 

“Je kunt mooie moderne dingen doen. Als je video-opnames en presentaties doet ben ik bang dat er 

minder mensen komen.” 

 

“ik ben niet iemand die daar mee werkt. Ik vind het hartstikke leuk om met mensen om te gaan en met 

mensen te kletsen.” 

 

Agenda Nee (11x) 

Geen ervaring mee 

“Ik heb Mea weleens dingen gevraagd. Die kwamen dan na een half jaar op de agenda omdat dan 

het altijd of bij iedereen of een gedeelte van de leden speelden zoals de btw bijvoorbeeld”. 

 

suggesties Werkgroepen vooraf 

Portaal voor vragen 

Best practices 

Casussen  

Expertise centra 

Thema’s 

workshop 

“wat zijn de andere oplossingen” 

 

“casusbespreking maar dan in het kader van hoe voorkom ik dat soort dingen” 

 

“Ik weet dat is altijd casusafhankelijk  maar in specifieke situaties  ….  je kunt er wel altijd dingen 

uithalen en uiteindelijk is ons vak heel simpel.” 

 
“Daar heb je interactie voor nodig, mensen moeten hun ei kwijt kunnen. Ook de mensen die vaak stil 

zijn in een groep. Die wil je graag horen want die hebben veel te vertellen. Ik zal dus altijd workshop 

vormen doen van maximaal 15-20 man, hangt een beetje van de spreker af of dat kan.” 

 

“voor een vergadering ontkom je niet aan een formele structuur te hebben, maar ik zou de 

vergadering hoeft op zich niet eens te wijzigen qua format. Die heb je nodig maar ik zou het wel 

aanvullen met bijvoorbeeld daarna parallel sessies met stellingen” 

 

“ik zou eerder zeggen van laten we gemeenschappelijk brainstormen hoe we dit nu weer gaan 

oplossen en daar rollen dan al of niet dingen uit.” 
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2e orde 1e orde indicatie voorbeeld 

Gesloten deel 

website 

Inhoud Zien 

naslaan 

“het is meer dat ik weet dat ze er staan en ze eruit kan plukken” 

 

“Heel beperkt, heel beperkt en dat moet ook omdat ik kijk wanneer zou ik het gebruiken? als ik niet 

naar een bijeenkomst geweest ben en toch wil weten wat daar gedeeld is, welke publicaties daar 

besproken zijn, daarvoor zou ik het gebruiken. Maar voor de rest maak ik er nauwelijks gebruik 

van.” 

 

“Ja, maar niet voor relevante zaken. Ik heb een keer foto’s opgehaald van een evenement.” 

 

“het is niet standaard dat ik alle sheets ga rondsturen” 

 

“nee, nooit gebruikt”. 

 

“Nauwelijks want daar heb je een wachtwoord voor nodig. Ik zou niet eens weten waar dat nu ligt. 

Het is zo’n eenvoudig getalletje”. 

 

proces Met wie 

Wat ze doen 

Transparant 

De weg er naar toe delen 

“ met wie ze hebben gesproken” 

 

“vastlegging van wat ze doen” 

 

“Ook om te laten zien dat het geen hapklare brokken zijn die heel eenvoudig worden opgeleverd 

maar dat het wel heel veel tijd en aandacht vragen en daarmee ook misschien de participatie van de 

leden te verhogen.” 

 

“Maar dat kan je natuurlijk ook neerzetten als de planning voor het komende halfjaar.  Wat er met 

AFM en DNB is besproken enzovoort . Dat zou een verbetering zijn.” 
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2e orde 1e orde indicatie voorbeeld 

Rol VV&A Taak Wet- en regelgeving 

Vertegenwoordiging richting 

toezichthouders 

Contact toezichthouders 

Belangenbehartiging 

Publiciteit 

Imago 

lobbywerk 

“Ja ik geloof dat ze dat al doen maar dat is vaak vechten tegen de bierkaai” 

 

“Je hebt daar te maken met een toezichthouders die daar een heel belangrijke rol in hebben, in het 

slagen of het wel of niet slagen van zo’n belangenvereniging.” 

 

“Dus echt een branche-vereniging die als het moet wel voor haar leden opkomt en misschien ook in 

de toekomst naar buiten treedt maar ik denk wel het moet wel eerst bepaalde dingen ook binnen de V. 

beter gestructureerd moeten worden.” 

 

“De VV&A is in transitie, is nog heel erg intern gericht. Ook dit soort onderzoeken  heel veel van 

willen nu eigenlijk mijn leden.” 

 

“door meer na te denken over je eigen toegevoegde waarde hebben zij nu gevonden met het delen 

van de drie domeinen hebben ze hun bestaansrecht  in ieder geval voor de komende 5 a 10 jaar 

hebben geborgd. Ik vraag me soms af of het anders gelukt was.” 

 

Ga nu die toegevoegde waarde van de financieel adviseur en dan in de breedste zin van het woord, 

ga die nu eens voor het voetlicht brengen. 

 

“belangenbehartiging is altijd een beetje lastig omdat de belangen een beetje ver uiteen liggen” 

 

Kwaliteit 

dienstverlening 

Geen taak 

Interne aangelegenheid 

“Op zich is dat voor de V&A  geen taak”  

 

“Waarom zeggen ze dat kwaliteit dienstverlening. Dat heeft toch ook gewoon met wetgeving en 

toezicht te maken.” 

 

“Die kwaliteit dat vind ik geen taak van de VV&A, in de zin weer een doublure  van de DSI, moeten 

we niet willen. Tenminste lijkt mij verspilling.” 

 

“je moet oppassen dat je van VV&A als een brancheovereniging ook niet een club wil maken die 

kwaliteit gaat borgen of kwaliteit gaat maken. Ik denk dat het een branchevereniging moet zijn, die 

de belangen behartigt, die trends signaleert en de vermogensbeheerders handvatten geeft om aan de 

wetgeving te kunnen voldoen.” 

markt  “Markt? weet eigenlijk niet wat daarmee wordt bedoeld” 

 

“Ja en ik denk dat in de markt is een beetje wat ik zeg ga ze eens vertellen dat we toegevoegde 

waarde hebben en niet alleen een glazen bol. Dat zie ik als markt” 
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2e orde 1e orde indicatie voorbeeld 

 identificatie relatie Klant 

Lid 

Onmisbaar 

Loyaal lid 

Voel me lid 

Nu wel (lid) 

Ontevreden klant 

“witte boord vakbond” 

 

“logo staat op de achterkant van het jaarverslag” 

 

“Ik voel me wel lid, ja , ik heb wel het idee dat we er gemeenschappelijk in staan.” 

 

“het is niet als bij een voetbalvereniging waar je denkt van we moeten er met z’n allen voor gaan” 

 

“ik ben wel lid van de VV&A. maar de vereniging staat voor mij niet op het niveau waarvan ik zeg 

het is belangrijk dat ik me daarmee identificeer”. 

 

“Als klant neem je alleen maar af. Lid vind ik ook dat je zelf een bijdrage levert.” 

 

 

Concurrent of 

collega 

Concullega (bedrijfsvoering) 

Collega’s 

Collega maar in de praktijk ook 

concurrent 

Collega’s tot op bepaalde hoogte 

“je gaat niet naar bijeenkomsten waar al je concurrenten lopen. Dat idee heb ik totaal. Het zijn je 

collega’s eigenlijk die je treft” 

 

“Er is meer vis in feite dan we aan kunnen” 

 

“Collega maar ja in de praktijk  zijn we natuurlijk ook concurrent. We zwemmen allemaal in dezelfde 

vijver.” 

 

Eindklant Heeft niets met VV&A 

Die hebben niets met VV&A 

Vraagt niet, weet niet 

“er is geen kip die er naar vraagt en weet wat het is” 
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2e orde 1e orde indicatie voorbeeld 

standaardiseren Inhoud Norm (risicoprofiel) 

Standaardovereenkomst 

Voorbeeld 

Basisstructuur 

Contracten 

format 

“ik denk dat het nuttig is om dat soort dingen gezamenlijk te doen, maar zelf wijkt iedereen er weer 

van af, iedereen is bang dat het een commodity wordt en dan hebben ze niets meer” 

 

“het beheersbaar houden van je eigen organisatie.” 

 

“ik denk dat er met name in de basisstructuur die iedereen moet hebben, die iedere beheerder moet 

hebben, dat daar met name  in gedeeld kan worden en dat zit in compliance, riskmanagement, dat zit 

in het opzetten.” 

 

redenen Het zelf gaan uitzoeken 

Het wiel opnieuw uitvinden 

Eigen wiel 

“dat mis ik toch wel af en toe, denk ik wel, als je dingen samen uitzoekt” 

 

“nu zijn we allemaal het eigen wiel aan het uitvinden iedere keer weer opnieuw.” 

 

“Maar gezamenlijk ontwikkeld waarvan je de handen op elkaar krijgt bij de AFM. Dan is het daarna 

alleen de discipline om dat goed te blijven gebruiken.” 
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2e orde 1e orde indicatie voorbeeld 

Keurmerk Inhoud Bepaalde eisen 

Regeltjes en afvinken 

Wat voor soort keurmerk 

Kwaliteit (2x) 

Audit 

criteria 

 

“ik weet niet precies wat ermee bedoeld wordt” 

 

“Ik zal er niet negatief tegenover staan . Ik vind wel dat het keurmerk ook wel wat doen. Meer als 

half franchise achtig systeem als NVM van de makelaars, is niet echt een keurmerk maar je kunt er 

wel bij aangesloten worden.” 

doublure Stoel toezichthouder 

Vergunning 

Het regent keurmerken 

“Je bent al ergens bij aangesloten als een klachteninstituut of een DSI, op een gegeven moment 

houdt het een beetje op. Je 11e stempeltje binnen gehaald” 

governance Uitsluiten 

Valt uit elkaar 

Richtlijnen 

Lastig 

discussiepunt 

“Dat betekent minder leden, maar wel meer professionelere leden en waarschijnlijk de succesvolste 

leden” 

 

“Het kan toch niet waar zijn dat je in het bestuur zit en het keurmerk niet krijgt. Het kan toch niet 

waar zijn dat je het keurmerk verliest en toch iemand nog in het bestuur zit” 

 

“Dat is eigenlijk het probleem waar ik ook zo geen oplossing voor heb. Dat moet wel opgelost 

worden. Daar moeten wel richtlijnen zijn. Die moeten eruit gezet kunnen worden bij wijze van 

spreken. Maar ja hoe je dat objectief vaststelt. Regeltjes en afvinken daarvan. Nou mot je weg, dat is 

heel moeilijk. Ik denk dat…je voelt wel dat ik dat keurmerk leuk vindt….ik zet op de site ik ben een lid 

van de V&A.” 

 

eindklant Onbekend 

Commerciële waarde 

Rendement/risico 

“Mijn klant bepaalt of ik goede kwaliteit lever”. 

Doel Iedereen wordt hetzelfde 

alternatief 

“Het is bijna onmogelijk om alternatief te zijn onder een keurmerk. Ik zie niet hoe ik dat moet doen. 

Ik wil alternatief zijn”. 

 

 

“Elke euro die je daar nu aan uit zou geven zou ik zonde vinden. Dan moet je ook een echte grote 

groep hebben. Dan moet je ook zorgen dat je de gelederen gesloten hebt in de hele sector.” 
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2e orde 1e orde indicatie voorbeeld 

Intern kennisdelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

structuur Bijeenkomsten 

Vaktechnisch overleg 

Inhoudelijke discussie 

Presentaties 

In-house cursussen 

Groepsmail 

doorlopend 

 

Ad-hoc 

Informeel 

Geen vergaderstructuur 

Niet doorlopend 

Niet op vast tijdstip 

“hoe kleiner het is, hoe minder gestructureerd die processen verlopen” 

 

 

“Om die kritische , inhoudelijk goed kritische feedback te krijgen” 

 

“Wij stimuleren iedereen om cursussen te volgen dus dat gebeurt ook met enige regelmaat. Wat we 

ook een paar keer hebben gedaan is met een klant die iets komt vertellen over een bepaald 

onderwerp. Daar wordt heel enthousiast op gereageerd.” 

 
“we hebben functioneringsgesprekken en een van de punten daarin is een opleidingsplan en daar 

wordt iedere keer aandacht aan besteed.” 

 

“We hebben wel wat van een structuur maar het is toch wel redelijk informeel”.  

 

“We hebben zelf een opleiding ontwikkeld” 

 

“zolang het hier onder de vijf blijft gaat alles informeler en kan dat ook” 

 

“We doen er ook alles aan om goede kennisoverdracht te realiseren en we doen er ook alles aan om 

een goede kennisoverdracht zeg maar te borgen.” 

 

 

Permanente 

educatie 

Pit-compliance 

DSI-toets 

“Die permanente educatie neemt bijna de oude informatierol over. Mensen zeggen we zijn al zoveel 

bezig met de verplichte stof dat we eigenlijk aan de andere kant niet meer toekomen” 

 

“Maar ook wat nu speelt met DSI. Dat hebben we wel serieus opgepakt binnen de organisatie en ook 

wel breed verplicht dat ieder die toets moest doen. Daar ook intern sessies voor gehad, informatie 

over gedeeld, bespreken van cases.” 
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Intern kennisdelen 

(vervolg) 

expliciet Bedrijfsprocessen 

Alles vast te tikken 

Gespreksverslagen 

Risicoprofielen 

Proces van beslissingen 

Processen 

werkwijze 

“Daarmee weten ze hoe de wet is, hoe wij het doen en de formulieren die je nodig hebt.” 

 

 “Alles wordt vastgelegd, zelfs de beoordeling van het klantbeeld. Dat moet met een 4-ogen 

principe”. 

 

“we proberen dat heel bewust te delen” 

 

“Natuurlijk voor vaardigheden tussen de oren maar de kennis is iets wat we omschreven in 

protocollen” 

 

Impliciet Beleggingskennis 

Qua beleggen 

Oudere generatie 

“kun je niet overdragen om hetzelfde resultaat te verkrijgen” 

 

“dat is niet heel duidelijk opgeschreven” 

 

“die man weet zoveel” 

 

“Door de jaren heen is het zo gegroeid dat heel veel mensen kunnen lezen en schrijven met elkaar.” 

 

“misschien wel maar ook dat is de kennis van 10 jaar geleden, dat helpt je vandaag de dag echt niet 

verder.” 

schaal Klein-groot “Die grotere hebben het makkelijker met expertise in huis” 

 

“wij hebben juist gekozen dat meer op de grote bedrijven lijkt en dus een compliance structuur en  er 

is beleid uitgewerkt” 
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2e orde 1e orde indicatie voorbeeld 

opleiden motivatie Vrijheid om te doen 

Eigen verantwoordelijkheid 

Verplicht gesteld 

Stimuleren 

opleidingsplan 

“ Ja wij betalen dan, geven daar ook gedeeltelijk tijd voor. In dat opzicht hebben we gewoon qua 

opleidingen kun je hier alle kanten op  maar er zijn ook mensen die zitten hier 6 jaar en hebben geen 

opleiding gedaan behalve dan het verplichte  DSI-dingetjes”. 

 

“Te weinig, te weinig, doen we te weinig. We roepen elk jaar in de informele gesprekken die we 

hebben. We willen het eigenlijk naar een hoger plan trekken.  Op de een of andere manier  toch te 

weinig enthousiasme voor te vinden.” 

 

Team Ervaren mensen 

Senioren 

 

“Het beleid bij ons is ook we werken niet met junioren of met mensen die het nog moeten leren alleen 

maar met senioren die hun eigen verantwoordelijkheden hebben” 

 

“We zijn nu inmiddels in deze grootte van de organisatie dat we dat kunnen lijden, dat we dat kunnen 

begeleiden, dat we die investering aan kunnen. Het is toch investeren in een jongere persoon. In een 

oudere persoon die komt wat sneller op break-even om het zo maar te zeggen. Nee, dus daar staan 

we best wel open voor. Dat is niet iets waarop het afketst.” 

 

Tools Opleidingen 

Universiteit 

Mentor 

Bezoek regelmatig 

bijeenkomsten 

In-house cursussen 

 

“Universiteit X is hier hofleverancier” 

 

“Hij is mentor. We hebben nu een junior, die is medior geworden bij wijze van spreken. Hij deelt die 

kennis met jonge mensen.” 

 

“Ik merk dat de jongere mensen zelf ideeën omarmen en dan ook uitvoeren. Ze zetten zelf 

werkgroepjes op. Ik zit daarbij weleens aan tafel en dan zit ik gewoon likkebaardend te luisteren. 

Dan zijn ze op detailniveau zo goed. Dat zou ook binnen de VV&A kunnen.” 

 

“We hebben hier een stagiaire gehad, hoe traumatisch. Hoe kun je iemand overspannen krijgen. Van 

een stagiaire kun je gewoon de directie overspannen maken.”   

 

 

 

 

 

 

 

 


