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Samenwerken in de wijk



Workshop: het creëren van een optimale netwerkcultuur

Doel: het creëren van een gezonde, vitale wijk, waarbij inwoners de 
juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats en door de juiste 
persoon ontvangen. 

Netwerk: verbinden informele en formele netwerk

Hoe start je?
- Praktijkvoorbeelden
- Proeftuinen



Workshop: het creëren van een optimale netwerkcultuur

Participatie actieonderzoek
1. Overleg met stakeholders
2. Start bijeenkomst (2x)
3. Belronde
4. Actieleergroep & Projectgroep

# Partnerschapskaart
# Wijkprofiel (data-dialoog-doen)



Partnerschapskaart https://vimeo.com/119322688

https://vimeo.com/119322688






Netwerkcultuur gaat niet zonder netwerkstructuur
Gezamenlijke visie/doel

Kartrekker / kwartiermaker met leiderschapskwaliteiten

Faciliteren in tijd en menskracht

Centraal aanspreekpunt (zichtbaarheid)

Stakeholders: wachten of starten (draagvlak is belangrijk, maar soms gewoon beginnen)

Ontmoetingen zijn belangrijk

Communicatie

Organiseer reflectie:
- Reflectie op eigen handelen, de samenwerking, en op verbeteringen (successen!) 

Luisteren naar de ander / spreek dezelfde taal



“Coming together 
is a beginning
Keeping together 
is progress
Working together 
is success”

Henry Ford



Aan de slag!
Het project ‘Een sterk wijknetwerk: burgers, professionals, en onderwijs SAMEN!’, 

Eindproduct: (verwachte opleverdatum mei 2020)

Website met tools en kennisdocumenten om samen te werken in netwerken in de 
wijk/regio. De website bevat tevens links naar andere tools en kennisproducten.

Gefinancierd door Ministerie van VWS 

Samenwerking:
• Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening, HAN
• IQ healthcare, Radboudumc
• Stichting KOH



Aan de slag!
Tijdens de workshop hebben we geoefend met het invullen van de 
partnerschapskaart, maar de tijd was uiteraard veel te kort om deze volledig in te
vullen. Het ging om een idee te krijgen van de waarde van de partnerschapskaart bij
het komen tot een gezamenlijke netwerkcultuur (stap 1, waarden). Naast cultuur (deels
ook stap 2 en 3: samenwerking) dienen ook afspraken over infrastructuur te worden
gemaakt (stap 2 t/m 4) en concrete acties die worden opgepakt. 

Hierbij een link naar de handleiding hoe de partnerschapskaart ingezet kan worden:
https://blog.han.nl/werkplaatssociaaldomeinnijmegen/files/2014/04/MethodiekPartnersc
hapskaartDEF.pdf

Noot: het tijdspad dat geschetst wordt om stap 1 te doorlopen is ambitieus. Dit is de 
belangrijkste stap in het process, neem hiervoor ruim de tijd. Meestal zijn er enkele
sessies nodig om gehele kaart in te vullen.

https://blog.han.nl/werkplaatssociaaldomeinnijmegen/files/2014/04/MethodiekPartnerschapskaartDEF.pdf


Aan de slag!
In de ‘oefening’ werd ‘netwerk voor mensen met dementie’ twee keer gekozen als voorbeeld om mee aan de slag te
gaan. De volgende waarden zijn geformuleerd (ter inspiratie):

Ik vind het netwerk voor mensen met dementie geslaagd als….
• de oudere met dementie prettig en gelukkig in eigen omgeving kan blijven wonen. OF 
• de oudere met dementie prettig en gelukkig woont in een voor hem/haar best passende woonomgeving
• de mantelzorger als een gelijkwaardige partner in het netwerk functioneert
• de oudere met dementie kwalitatief de beste zorg en ondersteuning krijgt die nodig is
• de oudere met dementie optimaal participeert in de samenleving
• de omgeving betrokken is bij de oudere met dementie
• de oudere met dementie activiteiten wordt aangeboden die hem/haar laten genieten.

Eén van de praktijkvoorbeelden in Sterk Wijknetwerk is het DementieNet. Zie meer informatie over DementieNet op: 
https://www.dementienet.com/

https://www.dementienet.com/


Meer informatie:

Miranda.Laurant@han.nl

Saskia.Sleijster@han.nl

mailto:Miranda.Laurant@han.nl
mailto:Saskia.Sleijster@han.nl
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