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Mijn 

Moeder
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Fysiotherapie 
Hamelers-Heijboer
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Niet naar het ziekenhuis als het niet persé 

nodig is.

Mobiliteit, blijven bewegen

Acute zorg blijkt toch soms nodig

Kennen ze me? Weten ze wat ik heb? Medicijnen?! 

ICT & Communicatie

Positieve gezondheid en preventie: bridgen, 

Zonnebloem

Zorg dichtbij huis; de rode knop
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Samenwerken: 
keihard nodig, maar niet 

vanzelfsprekend

Toekomstbestendige zorg: 
condities creëren voor 

kansrijke samenwerking

Opbouw van de presentatie
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Ik zie verschillende uitingsvormen van 
organiseren in netwerken

24-1-2020 8

Organisatie

NETWERK

ORGANISATIE 

PATIENT 

CENTRAAL

HORIZONTALE 

NETWERKEN

OPGAVE + 

POPULATIE CENTRAAL



Netwerken in soorten en maten, een grote 
variëteit
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Samenwerken:

Nodig…

maar niet 
vanzelfsprekend
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Spraakverwarring 

Het kost veel tijd om elkaar te 

begrijpen en elkaars taal te leren 

spreken. 

Wederzijdse afhankelijkheid 

We willen vaart maken en 

voortgang boeken, maar we 

moeten steeds alles afstemmen. 

Onduidelijk machtscentrum

Wie is hier de baas? Allebei een 

beetje…

De unieke kenmerken die erbij horen

Diversiteit

De aantrekkingskracht van de ander 

zit in zijn ‘anders zijn’, maar dat maakt 

het soms ook oncomfortabel…

Split loyalties

Met het ene been in de samenwerking 

en het andere been in de eigen 

organisatie.
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De logica van het 

netwerk

Het vraagstuk

De kans

Organisatie

OrganisatieOrganisatie

Organisatie

Organisatie

Wat wil ik 

eruit halen?

Wat heb ik te 

bieden?

Halen & 

brengen

Belangen

In welke logica werk je samen?

Logica van de 

hiërarchie:
Een partij kan bepalen

Logica van het 

netwerk: 
Wederzijdse afhankelijkheid 

en beïnvloeding

Er is een probleem Er is een probleemperceptie

Doelstelling is referentiepunt Doelstelling is 

momentopname

Informatie is robuust, Informatie is ‘negotiated

knowledge’

Besluit volgt uit probleem, 

doel, informatie

Na besluit is er een volgende 

ronde met nieuwe kansen

Uitvoering: probleem en doel 

gegeven

Uitvoering: wees alert op 

nieuwe kansen

Norm: doelrealisatie

leidende partij

Norm: gesorteerd effect en 

tolerantie
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Naar de Bruijn en ten Heuvelhof
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Ambitie

Belangen

Relatie

Organisatie

Proces

Samenwerken tussen organisaties:

creëren van condities voor verbinding
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Condities voor kansrijke 
samenwerking



Werken 

aan 

Gedeelde

Ambitie
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Doen recht aan 
belangen
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Bouwen aan 
vertrouwen 
en goede 
relaties
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Organiseren het 
netwerk 

professioneel
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Organiseren het 
proces 

gericht op effect
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Ambitie

Belangen

Relatie

Organisatie

Proces

Vormgeven en 

monitoren van een 

goed proces

Op de goede 

weg samen?

De goede stappen, 

de goede volgorde, 

Win-win, in dialoog

Uitputting inspiratiebron

Schijnsamenwerking

Inspirerend perspectief

Mobiliserend effect

Synergie

Proactief gedrag

Onderliggend machtspel

Instabiele relaties

Vertrouwen

Goede conflicthantering

Continue onderhandeling

Verdedigend gedrag

Veerkracht

Voortgang

Onderorganisatie

Neiging tot controle

Betrouwbaarheid 

Daadkracht

Gebrekkige relatie ontwikkeling

Stagnatie 

Professioneel

organiseren

Is de samenwerking 

goed

georganiseerd?

Governance

besluitvorming

vorm

Goed

persoonlijk

samenwerken

Hoe doen we het 

als alliantieteam?

Leiderschap

Relatie

Vertrouwen

Werken aan        

een gedeelde

ambitie

Recht doen

aan belangen

Creëren van 

waarde voor 

betrokken partners? 

Transparantie

Dialoog

Mutual gains

Inhoud

Commitment

Gezamenlijkheid

Hoe gedeeld is de ambitie 

van de partners?

Samen bouwen aan toekomstbestendige zorg: 

Creëren condities voor verbinding
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‘…Samenwerken vergt de moed om een deel van de eigen autonomie op te 

geven in het vertrouwen dat dit voor jezelf  en het totaal juist meer waarde

oplevert. Dát is de grote uitdaging...’



Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze
presentatie berusten bij Common Eye.

Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of 
openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van 
Common Eye.

www.commoneye.nl

Dr. Wilfrid Opheij
wilfrid@commoneye.nl


