
1

Workshop 23
Bouwen aan een lokaal SOLKnetwerk

Rudie van den Berg – adviseur Proscoop

Deelnemers krijgen inzicht wat er nodig is om een goed functionerend 

netwerk te organiseren. Welke stappen kunnen er gezet kunnen 

worden.Wat zijn succes- en faalfactoren? Wil je ook aan de slag? 



•Welkom

•Praktijkvoorbeeld SOLK netwerk Apeldoorn

•Wat iedereen wil weten over het organiseren van 
netwerken…

•Wat neem je mee?

Programma
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In Apeldoorn was de aanleiding:

• Vragen vanuit het veld: is er hier ook een SOLK netwerk?

• Idee dat als SOLK in andere steden zoveel speelt, hoe zit dit dan in 
Apeldoorn?

• Wie zouden hierbij betrokken zijn, meer van willen weten

• Zijn er knelpunten of wensen om meer samen te werken rondom 
SOLK jeugd

7-12-2021 3

SOLK Netwerk Apeldoorn
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• Opgave is om het vraagstuk of idee nader te formuleren en er een 
gezamenlijk initiatief van te maken: 
• wat zijn wensen, wat zijn verwachtingen. 

• Hoe verhoudt men zich tot elkaar en 

• wat zijn de manieren om aan de slag te gaan?

• Is er mogelijkheid voor een gezamenlijk initiatief, is er een gedeelde 
behoefte?

• Hoe nemen we de behoefte van (ex)SOLK patiënten mee?
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Er vormt zich een groep..



Rondetafelsessie georganiseerd, met zoveel mogelijk belanghebbende 
partijen daarbij.

• Inventariseren van verwachtingen: 
• Expertise delen 
• Versterken van goede zorg, 
• Korte lijnen zodat sneller op de juiste plek

• Inventariseren van knelpunten:  
• wachtlijsten, 
• coördinatie/casemanager, 
• sociale kaart, 
• acute zorg, 
• betrokkenheid v onderwijs
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In Apeldoorn:



• Vorm van mobiliseren

• Vorm van verbinden

• Vorm van organiseren

• Vorm van samenwerken

Netwerken =
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• Een gedeelde ambitie

• Heldere belangen

• Een goede relatie

• Wederkerigheid

• Een passende organisatie

• Een goed lopend proces
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6 belangrijke condities voor het slagen van 
samenwerking



Actor: wie doen er mee

Identiteit: wat verbindt ons

Ambitie: wat doen we met elkaar

Fundament: hoe richten we het netwerk in

(Alles Is Altijd Functioneel ….)
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4 bouwstenen voor netwerken:
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Ambities

Actor Identiteit

Fundament

Populatie & regio:
Om wie en wat 

draaien 
vraagstukken

Opgave: 
Kent jouw netwerk een verbindende opgave? Welke?

Passie:
Hoe belangrijk is gedeelde passie in jouw netwerk?

Positie:
Is jouw netwerk gebaseerd op een gedeelde 
Verantwoordelijkheid  die actoren delen 
in hun vak of sector?

Rol:
Welke rol en mate van betrokkenheid heb jij in jouw netwerk? Leg uit.

Belang:
Waarom neem jij deel in jouw netwerk? Wat is je belang? 
Maak het zo concreet mogelijk

Bijdrage:
Leveren actoren voldoende bijdrage om de ambities van
jullie netwerk te realiseren? Hoe komt dat?

Bouwstenen van het netwerk (Willems e.a., 2018)
toegepast door 

Het netwerkmodel
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Actoren
Mensen die (namens organisaties / eigen bedrijf) energie stoppen in het netwerk

Waarom meedoen, wat zijn de belangen:
Van eigen organisatie
belang van hoger doel 
belang persoonlijk doel

Wat dragen ze bij: halen / brengen
Wat heb ik te bieden
Wat wil ik eruit halen

Welke rol kunnen ze hebben
kern? Of meer ‘op afstand betrokken’?

(Alles Is Altijd Functioneel ….)



Opdracht: actoren in een SOLK netwerk

• Welke actoren kan je bedenken 
die zouden kunnen deelnemen 
aan een SOLK netwerk?
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Identiteit
De identiteit van het netwerk wordt gevormd door de deelnemers: het sluit aan bij 
wat ze willen en hoe ze dat willen bereiken

Passie: gezamenlijke passie

Opgave: gezamenlijk doel

Positie: zelfde of juist anders

(Alles Is Altijd Functioneel ….)
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Ambitie
Wat willen we met het netwerk bereiken?

Coalitie: 
groepje waarbinnen je samenwerkt aan één 
ambitie

Resultaat: Welke ambities pakken we op?

Samenhang:
Tussen resultaten, maar ook onderling, 
relationeel, sociale samenhang, gedeelde 
verantwoordelijkheid

(Alles Is Altijd Functioneel ….)
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Fundament
Het verenigen van een netwerk in de vorm van spelregels, leiderschap, vorm

Spelregels: op basis van vertrouwen?
Hoe gedragen we ons
Wie mogen er meedoen
Hoe gaan we om met ‘halen en brengen’
Hoe nemen we een besluit?
Hoe gaan we om met conflicten

Leiderschap
Strategisch, Ontwikkelaar, Verkenner?

Vorm Hoe richten we het in
Zelfregulerend
Aanvoerder
Netwerkbureau

(Alles Is Altijd Functioneel ….)
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Ambities

Actor Identiteit

Fundament

Populatie & regio:
Om wie en wat 

draaien 
vraagstukken

Opgave: 
Kent jouw netwerk een verbindende opgave? Welke?

Passie:
Hoe belangrijk is gedeelde passie in jouw netwerk?

Positie:
Is jouw netwerk gebaseerd op een gedeelde 
Verantwoordelijkheid  die actoren delen 
in hun vak of sector?

Rol:
Welke rol en mate van betrokkenheid heb jij in jouw netwerk? Leg uit.

Belang:
Waarom neem jij deel in jouw netwerk? Wat is je belang? 
Maak het zo concreet mogelijk

Bijdrage:
Leveren actoren voldoende bijdrage om de ambities van
jullie netwerk te realiseren? Hoe komt dat?

Bouwstenen van het netwerk (Willems e.a., 2018)
toegepast door 

Het netwerkmodel



Aan de hand van eigen ervaring..

kies een voorbeeld van een netwerk waar je 

aan deelneemt

Opdracht:
Je netwerk onder de loep
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Actoren:

Leveren actoren bijdrage om de ambities van het netwerk te 
realiseren?

Identiteit:

Kent jouw netwerk een verbindende opgave?

Ambitie:

Wat is het mooiste resultaat van jouw netwerk tot nu toe?

Fundament:

Wat is de belangrijkste spelregel van jouw netwerk

Vragen
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Wat neem je mee 
naar je eigen (nieuw te vormen) netwerk?

• Kansen voor het vormen van 
netwerk SOLK

• Wat is morgen je eerste actie 
richting netwerk(vorming)?
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Rudie van den Berg

Adviseur

06 13 59 78 66

rudie.vanden.berg@proscoop.nl
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voor een brede blik op 
gezondheid

mailto:rudie.vanden.berg@proscoop.nl

