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Aanpak maatschappelijke vraagstukken
vraagt om organisatienetwerken



Doelstelling workshop

1. zicht op (corporatie in) organisatienetwerk (eerste 
inzichten uit experiment ‘netwerkvisitatie’)

2. zicht op bijdrage van netwerkvisitatie aan 
beantwoording van relevante toezicht-vragen



Stelling

“onze RvC heeft voldoende zicht op 
(onze corporatie in) lokale 

(woon)netwerken!”
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Vraag

“wat zijn belangrijke ‘toezicht-vragen’ als 

het gaat om het functioneren/presteren van 

(corporaties in) lokale netwerken?”

en…… 

“hoe vindt u nu antwoord op deze vragen?”



Netwerkbenadering in visitatie?

1. Maatschappelijke praktijk en presteren corporaties: 
samenwerken/netwerken belangrijk bij complexe vraagstukken

2. Wetgeving/beleid: veronderstelt (tripartite) netwerken/samenwerking 
(tevens stimuleren praktijkontwikkeling ‘lokaal samenspel’)

3. Visitatie-ervaring: inzicht over functioneren (partijen in) netwerken 
relevant maar ‘landt’ nergens 

4. Toegenomen belangstelling voor netwerkgovernance
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Netwerkbenadering in visitatie: 
waar kijk je naar?
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Capaciteit/vermogen

(voorwaarden voor duurzaam goed 

functioneren en presteren in 

ontwerp)

Functioneren

(kwaliteit van samenwerken in 

werkelijkheid)

Presteren

(geleverde maatschappelijke 

prestaties, gerealiseerde waarde)

Corporatie IN netwerk

Netwerk
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Deelnemers visitatie-experiment

Naam experiment (lokale visitatiepilot) Corporatie Visiterend bureau Status

1. Wonen en welzijn van bijzondere doelgroepen; 

een netwerkvisitatie in Enkhuizen

Woondiensten 

Enkhuizen

Raeflex Afgerond

2. Woonnetwerken en studenten SSH& Raeflex Afgerond

3. Samen op de foto Woonvizier Pentascope Afgerond

4. Netwerkleren door systeemdenken Standvast Raeflex Afgerond

5. Betere prestaties door betere 

prestatieafspraken

Wooncompagnie Cognitum Loopt

6.  Samen wonen en samen leven realiseren met 

het netwerk

Woonveste Pentascope Afgerond

7. Betere prestaties door continue dialoog Goed Wonen Gemert Cognitum Loopt

8. Krachten gebundeld Waterweg Wonen Pentascope Afgerond

9. Multiprobleemgezinnen in lokale netwerken; 

de bijdrage van Talis in Regieteams

Talis Raeflex Loopt



Casus Standvast/Raeflex

• drie verschillende structurele netwerken in wonen -
welzijn -zorg

• drie verschillende niveaus: strategisch, tactisch –
operationeel

• systemische benadering van ‘netwerkleren’, op 
zoek naar verbeteringen in samenwerking

• zelfbeoordeling via vragenlijst en in gesprek, 
commissie begeleidt
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Aanpak: enquête + gesprek
“Hoe beoordeelt u uw partners: geef cijfer”

1) Vertrouwen

2) Relatie

3) Communicatie

4) Informatie-uitwisseling

5) Afstemming

6) Doelen

7) Ruimte voor tegenspraak



Voorbeeld uitkomst vragenlijst



‘Meer (toe)zicht op het lokale 
woonnetwerk met netwerkvisitatie’

Dank voor uw deelname

Voor meer informatie:

www.visitaties.nl/experimenten


