
KENNISKRING MANAGEMENT & ORGANISATIE 

SLUIT 1E JAAR SUCCESVOL AF  

Twaalf HRM en BK studenten presenteerden eind juni 2018 de resultaten van hun 

eindonderzoek aan hun gemeentelijke opdrachtgevers in de Stopera. ‘De enthousiaste 

reacties van gemeenten vragen om een voortzetting,’ aldus de oprichters van de 

Kenniskring.  

 

De presentatieronde in de Amsterdamse Stopera markeerde tegelijkertijd het eenjarig 

bestaan van de Kenniskring Management & Organisatie, een samenwerkingsverband 

tussen HvA docenten, studenten en een groeiend aantal gemeenten uit de metropoolregio 

Amsterdam.   

Versterking kennisdeling 

De kenniskring is opgericht om het delen van kennis tussen onderzoek en praktijk te 

versterken. De gepresenteerde onderzoeken zijn onderdeel van een onderzoeks-agenda 

die vierdejaars HRM en BK studenten in opdracht van de gemeenten uitvoeren. De 

onderzoeksresultaten verdwijnen daardoor niet in de la maar worden met elkaar gedeeld 

zodat zowel studenten, docenten als gemeenten van elkaar kunnen leren. Dat dit idee 

werkt, bleek al gauw uit de prikkelende presentaties in de Stopera die zich richtten op twee 

centrale thema's: 'wendbaarheid en verandering in organisaties' en 'team performance en 

well being'.   

Versterking van het verandervermogen 

Op zoek naar een rode draad in de verschillende presentaties levert het inzicht op dat 

weerstand tegen verandering een algemeen menselijke reactie is. Of het nu gaat om de 

mobiliteit bij vuilnismannen in Amsterdam, de transitie naar zelfsturende teams bij 

Hollandse Kroon of het vergroten van de wendbaarheid van de gemeenten Alkmaar, 

Haarlem en Zaanstad. Toch is die weerstand geen onoverkoombare 'sta- in-de-weg. 

Sterker nog: weerstand duidt op betrokkenheid en mits serieus genomen, kan het juist 

leiden tot hernieuwde energie en daarmee een versterking van het verandervermogen.   

Hoe verder? 

De presentaties van de studenten markeren de start van een onderzoeksprogramma voor 

de gemeenten, aldus Tjebbe Verwest (HRM) en Wouter Smit (BK), oprichters van de 

Kenniskring. Alleen al de enthousiaste reacties van gemeenten op de onderzoeksresultaten 



vragen om voortzetting. Vanaf september wordt hier met een nieuwe groep afstudeerders 

vervolg aan gegeven. To be continued! 
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