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1. Inleiding 
 
Dames en heren, 
 
Wat mij aan zowel recht als aan economie altijd zo heeft geboeid is dat ze beiden, 
maatschappelijk onmisbaar als zij zijn, rusten op niet veel meer dan vertrouwen.  
 

JPT-Samenwerking & Recht: €-Vertrouwen 
 

              
 

 
Zo is geld, zeker na het verlaten van de goudstandaard, puur een kwestie van fiducie, of 
zoals ik onlangs nog las: geld is gestold vertrouwen...  
 

JPT-Samenwerking & Recht: €-Vertrouwen 
 

                                                          
 

 
en daarop draait dan een wereldeconomie – al laat de credit crunch ons wel zien wat er 
met vertrouwen kan gebeuren als er te grote risico’s worden genomen....  
Met recht is het waarschijnlijk niet anders. Als het vertrouwen achter rechtsregels 
wegvalt, verliezen ze misschien niet direct hun formele gelding, maar effectief verliest 
het stelsel z’n waarde.  
 

JPT-Samenwerking & Recht: Vertrouwen op recht 
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       Suum Cuique; ieder het zijne  
 

 
Ook recht rust uiteindelijk op vertrouwen, bijvoorbeeld vertrouwen in vergeldende en 
verdelende rechtvaardigheid, en vertrouwen op de handhaving van regels – in uiterste 
instantie door de overheid. 
 
Vertrouwen op recht is nuttig omdat het de basis schept voor vertrouwen mogelijk 
gemaakt door het recht. 
 

JPT-Samenwerking & Recht: Vertrouwen door recht 
 

   
 

 
 
 Zo biedt het Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid van vertrouwen op overeenkomsten 
gesloten met een onbekende wederpartij. 
 

JPT-Samenwerking & Recht: Vertrouwen door recht 
 

      
 

 
Op zijn beurt biedt de Mededingingswet biedt (enig) vertrouwen in een goede prijs-
kwaliteitverhouding, omdat eerlijke concurrentie wordt bewaakt.  
 

JPT-Samenwerking & Recht: Vertrouwen door recht 
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Het vertrouwen door recht strekt zich zelfs uit tot acceptatie van eenzijdig 
overheidsingrijpen en tot het overlaten van publieke belangen aan nieuw ontworpen 
markten 
 
 

JPT-Samenwerking & Recht: Vertrouwen door recht 
 

               
 

 
 – al kan zo’n OV-staking wel je hele dag verpesten. 
 
 

JPT-Samenwerking & Recht: Juridische ficties 
 

 
 

 
Het mooiste vind ik dat vertrouwen op en door recht ook te maken heeft met ficties: 
 

JPT-Samenwerking & Recht: Juridische ficties 
 

            
 

 
 
• grote ficties, zoals het maatschappelijk contract van Rousseau, waarmee wij ons 

collectief verheffen boven de Hobbesiaanse oertoestand van ‘allen tegen allen’.  
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JPT-Samenwerking & Recht: Juridische ficties 
 

           
 

 
• komische ficties, zoals de regel in de gemeente die niet wilde dat mannen en vrouwen 

tegelijkertijd het plaatselijk openbaar zwembad gebruikten, maar die geen geld had 
om naast de badmeester nog een badvrouw aan te stellen: volgens de plaatselijke 
APV werd op de dagen dat het zwembad enkel toegankelijk was voor vrouwen, de 
badmeester geacht vrouw te zijn...  

 
JPT-Samenwerking & Recht: Juridische ficties 

 

       
 

 
• maar ook hele praktische ficties, zoals die van de rechtspersoonlijkheid, waarmee het 

mogelijk wordt een samenwerkingsverband van meerdere personen te zien als een 
eenheid, zowel voor interne doelen, zoals efficiënte besluitvorming, als voor externe 
doelen, het aangaan van relaties met anderen of de aansprakelijkheid jegens 
anderen.  

 
U heeft gevolg gegeven aan een uitnodiging van het JPT, het Juridisch Platform Twente. 
Het klinkt net echt. Natuurlijk stonden ook UT en Saxion vermeld, maar als organisaties 
zijn dat, als gezegd, fictieve entiteiten.  
 

JPT-Samenwerking & Recht: Uw voorzitter 
 

 
 

 
Misschien was uw enige zekerheid wel gelegen in de vermelding dat prof. Brack onze 
middagvoorzitter zou zijn. Hij is het echt. 
 
 

JPT-Samenwerking & Recht: JPT? 
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JPT 
 

Juridisch 
Platform 
Twente 

 
 
 
Universiteit Twente     Saxion Hogescholen 
Faculteit Management en bestuur/IGS    Academie Bestuur & Recht 
 

 
http://www.mb.utwente.nl/legs/jpt/ 

 
 
 
 
 
Toegegeven, het JPT mag dan een eigen logo hebben en een website, juridisch gezien is 
het niks; een non-entiteit. Enige basis is het wederzijds vertrouwen vanuit twee 
instellingen, de Academie Bestuur en Recht van Saxion en de vakgroep Legal & Economic 
Governance Studies, zeg maar Recht, Economie & Bestuur, van de Universiteit Twente, 
en de wil om als kennisinstellingen een Twentse impuls te geven aan de 
kennisontwikkeling en kennisuitwisseling in het juridisch domein in en rondom de 
Twentse regio, samen met (onder andere) u. 
  
Vandaag gedragen wij ons alsof het JPT net zo echt is als het bouwwerk waarin wij ons 
bevinden, en dat het bij JPT gaat om echte samenwerking. Net zo echt als de 
samenwerkingsvormen waarover we vanmiddag nog nader zullen vernemen, al zullen de 
meeste daarvan zich van JPT onderscheiden doordat zij juist wel werk hebben gemaakt 
van hun juridische vormgeving – soms om aan het gedeeld vertrouwen uitdrukking te 
geven, en soms om vertrouwen intern en extern mogelijk te maken. 
 

JPT-Samenwerking & Recht: Aanbesteden ó Samenwerken 
Interactie publiek – privaat 

2007                                                                     2008 
Aanbesteding & Recht                   ó                      Samenwerking & Recht 

 
2. Van aanbesteden naar samenwerken 
In 2007 luidde het thema van het eerste JPT-symposium: Aanbesteding & Recht. Dat 
symposium ging over rechtsvragen rond publiek-private interactie via de markt.  
 

JPT-Samenwerking & Recht: Aanbesteden (2007) 
 

  
 

 
 



 6 

Een onderwerp dat, naast voortgaande ontwikkeling in m.n. bouw en infra, inmiddels ook 
relevant is geworden als gevolg van privatisering, zoals in het openbaar vervoer en de 
zorg. 
 

JPT-Samenwerking & Recht: Aanbesteden (2007) 
 

     
 

 
Interactie met marktpartijen heeft voor de overheid het grote voordeel van efficiëntie, 
niet alleen om per geval de ‘beste deal’ te krijgen, maar ook om overall-efficiëntie te 
bevorderen, omdat marktwerking innovatiebevorderend werkt.  
 

JPT-Samenwerking & Recht: Aanbesteden (2007) 
 

                      
 

 
 
Daarnaast kun je de markt zien als een vorm van directe democratie; via 
consumentenvoorkeur. Niemand zal zeggen dat dit voor alle verdelingsvraagstukken 
goed werkt, maar voor bepaalde diensten kan het een goed alternatief zijn voor een 
hiërarchische, top-down of aanbodgestuurde aanpak. 
 
Bedrijven zijn in aanbesteding geïnteresseerd omdat de overheid een interessante 
opdrachtgever is; aanbesteding kan leiden tot werk en winst.  
 

JPT-Samenwerking & Recht: Aanbesteden (2007) 
 

 
 

 
Anderzijds is er, zo bleek vorig jaar, ook wel aarzeling omdat de transactiekosten, 
voorinvesteringen en kostenrisico’s soms wel erg hoog zijn, ook omdat criteria van 
bestek en beoordeling niet altijd even transparant zijn en omdat de overheid soms 
welbewust de grenzen van een verantwoorde bedrijfsvoering opzoekt 
 

JPT-Samenwerking & Recht: Aanbesteden (2007) 
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 – zodat het vergelijk op een gegeven moment enkel is hoe snel een bepaalde aanbieder 
het personeel de afwas laat doen....  
 

JPT-Samenwerking & Recht: Aanbesteden (2007) 
 

            
 

 
– en dan zwijgen we maar over overheden die, zoals senator Klaas de Vries recent 
vaststelde, tussentijds de spelregels veranderen. 
 
Ook bleek, dat zowel vanuit bedrijfsleven als vanuit overheid het samenwerken zonder 
aanbesteden, gewoon als zaken doen ‘onder ons’, zonder bijsmaak, als aantrekkelijk 
alternatief voor marktwerking werd gezien. 
 

JPT-Samenwerking & Recht: Aanbesteden (2007) 
 
 

    ó     
 

 
Dat riep natuurlijk de vraag op wanneer of hoe aanbestedingsregels tot dergelijke 
samenwerking ruimte laten, maar bovenal wat we ons precies bij dit soort samenwerking 
moeten voorstellen. 
 
Eigen-aardig samenwerken 
Daarmee was voor JPT als informele organisatie de opstap gegeven tot het thema van 
vandaag; opnieuw een publiek-private thematiek, maar met nadrukkelijk een andere 
invalshoek, namelijk niet de eenzijdige overheidsinstructie of het wederkerig contract 
waarbij elke partij z’n eigen weg gaat, maar samen beslissen, samen werken en samen 
resultaten boeken.  
 

JPT-Samenwerking & Recht: Samenwerking (2008) 
 

Leidende vraag: Wat zijn de belangrijkste juridische aspecten van publiek-
private samenwerking en hoe kunnen zij die samenwerking faciliteren of juist 

belemmeren? 
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Ergo: op zoek naar de juridische do’s and don’ts van samenwerking, a.d.h.v. 
Twentse praktijksituaties! 

 
 
 
De leidende vraag is, u ziet het al, wat de belangrijkste juridische aspecten zijn van 
samenwerking tussen publieke en private actoren, en hoe recht, ik denk vooral aan 
vormen en voorwaarden, die samenwerking kan faciliteren of juist belemmeren.  
 
De manier waarop betrokkenen tot elkaar staan, het soort problematiek dat inzet is van 
samenwerking, de betrokken belangen, de doelformulering, de wijze waarop uitkomsten 
effectief worden gemaakt, de selectie van deelnemers en de positie van de buitenwacht, 
d.w.z. zij die niet (mogen) meedoen; het zijn slechts enkele van de onderwerpen die een 
juridische analyse behoeven.  
Let wel, het gaat niet alleen om ‘wat kan wel’ en ‘wat kan niet’, maar vooral om de 
nuance van ‘hoe het beter kan’ en, vergelijkenderwijs, ‘welke vormen meer of minder 
geschikt zijn’.  
 

JPT-Samenwerking & Recht: Interactie publiek – privaat 
overheden netwerken markten 

aanbodsturing samen sturen vraagsturing 
unicentrisch pluricentrisch multicentrisch 

openb.gezag ó burger Lid ó niet lid koper ó verkoper 
o.g. gebonden ó b. vrij open ó gesloten vrije toegang 
bevoegdheid ó vrijheid positieafhankelijk vrije voorkeuren 
algemeen belang/regel- 

& beleidsmatig 
Consensueel  wil/contract (ruil) 

o.b.v. prijskwaliteit 
opdragen samenwerken concurreren 

 
Ook is een belangrijke vraag hoe samenwerking in onze verknoopte wereld uiteindelijk 
toch weer schakelt met parallelle of opvolgende processen waarin juist wel 
overheidshiërarchie of marktwerking voorop staan, zodat samenwerkende partijen elkaar 
in andere rollen weer tegenkomen of juist niet meer mogen tegenkomen!  
 
Samenwerking contrasteert, zoals u in de tabel ziet, met interactie op de markt (in 
concurrentie en eventueel via aanbesteding, resulterend in een contract of concessie) en 
met interactie op basis van overheidshiërarchie (op basis van een bevoegdheid, m.h.o. 
op een publiek belang, via algemene regels en/of concretiserende bestuursbesluiten, 
zoals vergunningen en subsidies). Wij zoeken vandaag, met samenwerking, het midden 
van de netwerksturing, maar zullen ons steeds moeten realiseren dat samenwerken in 
netwerken niet kan door de rest van de wereld maar weg te denken.  
 

JPT-Samenwerking & Recht: Samenwerking (2008) 
 

             
 

 
Rol voor het recht 
De ‘roots’ van samenwerken liggen, daar komt het weer, in vertrouwen, zoals dat in 
vroeger tijden bekend was van het stamverband en, soms ook in het heden, in de kring 
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van familie, geloof of voetbalclub. Vertrouwen maakt het mogelijk om bij gedeelde of 
complementaire belangen door samenwerking tot gedeelde meerwaarde te komen, 
misschien zelfs een surplus dat anderszins onbereikbaar zou blijven.  
 

JPT-Samenwerking & Recht: Samenwerking (2008) 
 

              
 

 
Vertrouwen staat daarbij garant voor wederkerigheid, zonder perse steeds gelijk te 
moeten oversteken resp. direct af te rekenen; met saamhorigheid als ethische grondslag 
tegenover de vrees voor ‘liftersgedrag’. Het staat ook voor ‘samen risico’s durven 
nemen’, omdat het vooruitzicht op meerwaarde niet met zekerheden is omgeven – 
hooguit de zekerheid dat als het niet samen gebeurt, de kans groot is dat er niets 
gebeurt. 
 
In de moderne samenleving is vertrouwen echter geen vanzelfsprekende zaak. We doen 
zaken met onbekenden en zijn afhankelijk van onbekenden. Vertrouwdheid en 
saamhorigheid zijn door specialisatie, technologie, ICT en schaalvergroting, niet zelden 
een probleem. Partijen zijn onvoldoende ‘gehecht’ of onvoldoende persoonlijk betrokken, 
omdat de partner een organisatie is waarbij personen – soms heel snel – wisselen. 
Vertrouwdheid moet dan institutioneel worden aangebracht opdat partijen toch tot zaken 
kunnen komen en juist daar kan het recht een belangrijke rol spelen. 
 
 

JPT-Samenwerking & Recht: vertrouwen in samenwerking 
 

           
 

 
 
Notabene, onderzoekers in regiostudies zeggen dat we in Twente nog altijd en misschien 
wel bij uitstek de kunst van het informeel netwerken verstaan.  
 
Dat schept een basis voor spontaan samenwerken, maar intussen geldt toch dat 
samenwerken soms niet mag, of dat samenwerken, gelet op het gewicht van de 
betrokken belangen, zoals bij dreigende gevaren, omvangrijke inzet van 
investeringsmiddelen of bij de verwachting van aanzienlijke en eerlijk te verdelen 
winsten, toch meer dan het spontaan vertrouwen behoeft. 
 

JPT-Samenwerking & Recht: Vertrouwen in samenwerking 
specialisatie, technologie, ICT en schaalvergroting 

Onbekende partners Onpersoonlijke partners  Grote belangen 
Faciliterende rechtsregels  
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Voor partijen zelf 
(Intern) 

In relatie tot derden 
(Extern) 

Als symbolisch 
commitment 

 
Faciliterende rechtsregels zijn nuttig om helderheid te krijgen over rechten en plichten 
tussen partijen, zoals over zeggenschap, te leveren inspanningen en resultaten en 
aanspraken op winsten. Ook de rechten en plichten van derden zijn relevant; hebben zij 
nog invloed, zijn zij juridisch of feitelijk gebonden aan wat de samenwerking oplevert...? 
Deze zaken behoeven regeling, soms heel strak en formeel, soms ook omwille van 
symboliek, omdat juridische vormgeving een manier is om commitment uit te spreken, 
zonder dat iemand er ook maar over denkt om bij ‘gedoe’ naar de rechter te zullen gaan. 
 
3. Interactieve netwerken 
De juridisch mogelijke variëteit dwingt er eigenlijk toe om samenwerken vanuit een wat 
breder, netwerktheoretisch perspectief te bekijken, opdat we bepaalde hoofdtypen 
kunnen onderscheiden.  
 

JPT-Samenwerking & Recht: netwerktheorie 
 

 
 

 
U kunt dan denken aan netwerken als vorm van participatieve beleidsvorming of 
interactieve besluitvorming, met verschillende gradaties van participatie, de zgn. 
participatieladder – een en ander met het oog op vergroting van kwaliteit en legitimatie.  
 

JPT-Samenwerking & Recht: netwerktheorie 
 

             
 

 
Vanzelf gaat dan ook aandacht uit naar het procesmanagement in netwerken, waarbij het 
accent ligt op het bepalen van de focus (zoals een algemeen belang of de belangen van 
stakeholders), het oogmerk (zoals probleemoplossing of procesontwikkeling), beslisregels 
(inhoudelijk of procesmatig) en de rol van het netwerkmanagement (sturen, faciliteren of 
borgen).  
 

JPT-Samenwerking & Recht: netwerktheorie 
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Positieve kanten en kansen van goed procesmanagement zijn: draagvlak; kwaliteit door 
kennis- en informatie-uitwisseling; transparantie en depolitisering.  
Negatieve kanten en kansen zijn: geen garantie van oplossingen; uitsluiting van 
deelnemers; degradatie van de rol van primair verantwoordelijken; onzekerheid over 
commitment en traagheid. 
 
Gelet op het onderscheid tussen dit en het vorig JPT-symposium is het belangrijk dat we 
scherp hebben hoe het onderscheid luidt tussen netwerken of partnerschappen enerzijds 
en contracting out of marktwerking anderzijds. Klijn en Teisman zien daarin de volgende 
tegenstellingen: 
 

JPT-Samenwerking & Recht: netwerktheorie 
ASPECT MARKT/CONTRACTING NETWERK 
Relatie ‘Principaal-Agent’ ‘Consortium’ 
Probleem/oplossing Overheid stelt; 

private partij maakt 
Samen stellen en maken  

Hoofddoel Efficiëntie Effectiviteit 
Sleutel tot succes Heldere doelen Verweven doelen 
Management Project Proces 
Transactie Tender/contractueel Co-productie/ 

Verantwoording aan 3e  
 
• relatie -  principaal agent versus consortium samen beslissen 
• probleem/oplossing  - overheid stelt en private partij maakt versus samen maken 
• hoofddoel – efficiëntie versus effectiviteit 
• sleutelsucces – heldere doelen versus verweven doelen 
• mananagement principe – project-management versus procesmanagement 
• transactie/trust – tender/contractueel versus co-productie en verantwoording aan 

derden 
 

JPT-Samenwerking & Recht: netwerktheorie 
ASPECT MARKT/CONTRACTING NETWERK 
Verdeling 
verantwoording 

Helder Gedeeld 

Organisatieregels Splitsing over principaal 
en agent 

Gezamenlijke regels 

Beoogd voordeel Maximaliseren eigen 
winst 

Maximaliseren 
gezamenlijke winst 

Omgang met informatie Afzonderlijk   Gedeeld 
... en altijd maatwerkvariaties... 
 
De crux is dat PPS een hybride model is met als belangrijkste institutionele dimensies: 



 12 

• verdeling verantwoording – helder versus gedeeld 
• organisatieregels – splitsing principaal-agent versus gezamenlijke regels 
• voordeel – maximaliseren eigen winst versus dito gezamenlijke winst 
• informatie – afzonderlijk versus gedeeld 
 
Een en ander in de wetenschap dat dit maar abstracties zijn en dat de concrete praktijk 
altijd weer anders kan zijn. Voor die concrete praktijk is het intussen wel zaak om bij de 
gekozen vorm van samenwerken ook de goede juridische vorm te vinden, met in veel 
gevallen – eigen aan netwerken – de kans dat gaandeweg spelregels moeten worden 
aangepast.  
 

JPT-Samenwerking & Recht: XX 
 

         
 

 
Nemen we daarbij de waarschuwing dat hybriden altijd het gevaar meedragen dat ze 
juist niet het beste maar misschien zelfs het slechtste van beide bieden, in casu publiek 
en privaat, dan is helder dat we van geval tot geval goed moeten nadenken over of er 
reden is tot juridisering van samenwerking en ‘zo ja’, waarom en vooral hoe; hoe 
procesmatig en hoe inhoudelijk de beste juridische vorm kan worden bepaald.    
 
Afronding 
Ik ga u niet vertellen wat dan de beste juridische vormen voor samenwerking zijn. Beter 
is het om nu eerst de praktijk te laten spreken. Wij hebben voor u een aantal reuze 
interessante voorbeelden van samenwerking in en rond Twente verzameld, met sprekers 
die bereid zijn gebleken met u te delen hoe de samenwerking waarbij zij zijn betrokken 
wel of juist niet juridisch is geregeld, en indien wel, hoe en hoe dat in de praktijk werkt 
en vooral welke do’s & don’ts zij daar voor de praktijk van soortgelijke 
samenwerkingsvormen of voornemens daartoe willen meegeven. 
 

JPT-Samenwerking & Recht: Afronding 
 
Overheidsdeelneming    Kennisontwikkeling 
Maatschappelijke onderneming   Economische ontwikkeling 
(Raam)contract     Wijk/ruimtelijke ontwikkeling 
Convenanten en Vitale coalities   Energie & milieubeheer 
Gouden koorden     (proces)Innovatie 
 
 
Wij hebben bewust gemikt op een bonte verzameling van gevallen, variërend van 
samenwerking in een private rechtsvorm met aandeelhouderschap van overheden, via de 
ontwikkelingsmaatschappij, de maatschappelijke ondernemerschap, contractuele 
samenwerking, samenwerking op basis van convenanten en op basis van 
garantiefondsen tot en met vitale coalities. Ook zijn de doelen zeer verscheiden, 
variërend van kennisontwikkeling en uitwisseling, via economische ontwikkeling, wijk- of 
ruimtelijke ontwikkeling, ontwikkeling van energie- en milieubeheer, tot en met 
innovatie. 
 

JPT-Samenwerking & Recht: Afronding 
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Ik heb de laatste spreker van vanmiddag, mijn Saxion-collega Johan Wempe, belooft dat 
ik reeds nu zou verklaren dat ik hoop dat de voorbeelden die de volgende sprekers ons 
zullen voorhouden, zich aan het slot niet in 20 minuten zullen laten samenvatten en 
analyseren, zodat hij wat mij betreft reeds bij voorbaat een vrijkaart heeft om er zijn 
eigen stellingen op los te laten. Daarmee, en met de paneldiscussie die als laatste 
onderdeel voor de borrel staat genoteerd, hebben wij, volgens de regie van ons 
programma en onder leiding van onze voorzitter m.i. een prachtige kans om het inzicht 
in de juridische aspecten van samenwerken beter te doorgronden en, niet te vergeten, 
ook elkaar daarbij opnieuw te treffen. Ik heb er in deze samenwerking voluit het 
vertrouwen in dat het een aangenaam en nuttig samenzijn zal zijn.  
 

JPT-Samenwerking & Recht: Afronding 
 

 
 

 
 


