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gestructureerd wil werken aan 
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Totstandkoming model netwerkvorming

- Model komt voort uit: 

- onderzoek naar regionale netwerkvorming in de ic

- bestaande inzichten over netwerken, samenwerken en L&O; 

- Model is een raamwerk van de werkende mechanismes; gericht op 
onderlinge samenhang van factoren

- Instrument dat inzicht geeft in de samenwerking in netwerken en 
handvatten aanreikt voor het verder brengen van samenwerking



Even stil staan bij…

netwerkvorming,

samenwerking

samen leren en

ontwikkelen

1.Waar denk je aan bij samenwerking in een netwerk? wat is daarbij 
van belang? 

2.Wat is er ingewikkeld bij netwerkvorming, samenwerking en samen 
leren en ontwikkelen? 
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Model over Samenwerken en Leren & Ontwikkelen
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Samenwerken 
in een netwerk

Opbouwen & 
onderhouden 
samenwerking

Context

Resultaten 
behalen4 feedbackmechanismes:

1.Context (oranje)
2.Opbouwen en onderhouden 

samenwerking (groen)
3.Samenwerken in een netwerk (blauw)
4.Resultaten behalen (geel)

Abstract model: 
samenspel van 
betrokkenen en factoren, 
sociale interacties 
essentieel
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4 feedbackmechanismes:

1.Context (oranje)
2.Opbouwen en onderhouden 

samenwerking (groen)
3.Samenwerken in een netwerk (blauw)
4.Resultaten behalen (geel)

Abstract model: 
samenspel van 
betrokkenen en factoren, 
sociale interacties 
essentieel



Context
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Ruimte waarin je 
mogelijkheden ziet



Opbouwen & 
onderhouden van 
samenwerking
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Sociale verbindingen, relaties 
& vertrouwen vormen de basis 

→naast inhoud, ook sociale 

interactie



Samenwerken in een 
netwerk
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Kern van samenwerken 
is de sociale interactie 
(engagement) 

Dit noemen we 
leren & ontwikkelen



Resultaten behalen
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Essentieel zijn:

Vertaling van plannen, 
doelen, afspraken uit de regio 
in de eigen organisatie

Reflectie/feedback
organiseren van resultaten op
regionaal niveau



Samenhang
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In samenhang kunnen de 
mechanismen elkaar 
versterken of verzwakken



Pseudo 
samenwerking
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Voldoen aan opgestelde 
eisen/ verplichtingen 
nakomen



Publicatie model
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https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/
2022/11/14/model-voor-netwerkvorming

- Model gepubliceerd in vorm van interactieve PDF
- Stap voor stap door het model 
- Voorbeelden van aanpak binnen IC-regio’s



Hoe je voordeel te doen met het model? 

13

Het model is bedoeld als handvat voor iedereen die gestructureerd wil 

werken aan regionale samenwerking en ‘samen leren en ontwikkelen’. 

• ga na hoe de mechanismen functioneren in uw regio;

• bespreek uw bevindingen; 

• ga periodiek met elkaar na of er feedbackmechanismen zijn die 

beïnvloed kunnen worden om het door u gewenste niveau van 

samenwerking te bereiken, vast te houden of te versterken. 

-het model is niet bedoeld om samenwerking in een netwerk te 

beoordelen of onderling met elkaar te vergelijken 
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