
Scoreblad Netwerkvolwassenheid 
 

Stadia volwassenheid:  
Aspecten:  

A. Eigenstandig werken in 
de wijk  

B. Reactief wijknetwerk  C. Pioniersnetwerk  D. Proactief wijknetwerk  E. Samenwerkend 
wijknetwerk  

1. Clientsturing 
Toekomst perspectief: Client  
co-creëert samen met formele en 
informele betrokkenen zijn eigen 
oplossing. Er wordt open en 
makkelijk samengewerkt. Weet 
onbewust hoe het netwerk heet 
maar dat maakt niet uit. 

� Client bezoekt bekende 
hulpverlener die gelijk zorgt. Dit 
lukt als vraag en aanbod gelijk 
passen, anders wordt het lastig. 
Professionals ondersteunen hun 
eigen doelgroep met een breed 
aanbod.  

� Client kiest hulpverlener bij 
zijn vraag. Komt daarna in 
passieve rol, zeker bij een 
meervoudige vraag. Eventueel 
wordt cliënt overgedragen naar 
andere organisatie, dan is de 
vraag verbreed.  

� Client zoekt zijn weg en vindt 
die op heel verschillende wijze. 
De aard van het aanbod en de 
bejegening is wisselend. Als hij 
geluk heeft pakt het goed uit en 
is er een goede balans tussen 
hulp krijgen en zelf doen.  

� Client weet de weg en is zich 
bewust van samenwerking. Hij 
wordt door een brede 
vraagstelling actief geprikkeld 
om zelf met zijn naasten aan de 
slag te gaan binnen de 
aangeboden formele zorg.  

� Client weet het netwerk te 
vinden en wordt daardoor 
ondersteund. Hij heeft, met zijn 
naasten, zoveel mogelijk regie 
over de ondersteuning. Die is 
daardoor altijd op maat met 
formele en informele 
elementen.  

2. Ruimte van 
professionals 
Toekomst perspectief: Burger, 
vrijwilligers en professionals zijn 
gelijkwaardig, weten elkaar via 
informele en formele weg 
makkelijk te vinden. Onderscheid 
door hun vak, niet door hun 
organisatie. 

� Professionals proberen een 
vraag in de eigen wereld op te 
lossen. Gericht op directe zorg 
die ze zelf kunnen leveren. Wat 
erbuiten valt wordt niet gezien 
of genegeerd.  
 

� Professionals maken zo nodig 
op inhoud contact met collega’s 
van andere organisaties. Grote 
partijen respecteren elkaars 
expertise en doelgroepen.  

� Sommige professionals 
zoeken actief naar vaste 
afstemming met andere 
professionals. Ze doen dit 
binnen de ruimte van hun 
reguliere caseload.  

� Professionals hebben oog 
voor andere aanbieders en zijn 
vrij om afspraken te maken over 
werkverdeling of overdracht. Ze 
investeren in samenwerking.  

� Professionals werken 
vergaand samen, met elkaar én 
met burgers in de wijk. Ze 
kunnen vrijelijk en in voldoende 
mate beschikken over 
voldoende middelen van hun 
organisaties in het gebied.  

3. Aard en structuur van 
het netwerk 
Toekomst perspectief: Het 
netwerk is deel van de wijk. 
Kracht van de burger, 
professional en de rest van de 
wijk komen er makkelijk bij 
elkaar. Fysieke en virtuele 
wijklocaties faciliteren 
ontmoeting en coördinatie. 

� Er wordt geen samenwerking 
gezocht. Er is een formele 
structuur voor zover die 
verplicht is. Informeel en 
formeel zijn afzonderlijke 
werelden. In beide is niet veel 
interesse voor samenwerking 
buiten de eigen organisatie.  

� Er zijn losse netwerken rond 
doelgroepen. Professionals 
zoeken elkaar ad hoc op in het 
werk. Incidenteel is er 
afstemming op generieke 
onderwerpen. Incidenteel is er 
verbinding informeel-formeel. 
Vrijwilligers ondersteunen 
professionals.  

� Op enkele plekken 
ontmoeten professionals elkaar 
op een vaste basis. Vaak is 
hiervoor al een historische 
grond die nu explicieter en 
versterkt wordt. Pioniers 
voeden kennismakingen tussen 
professionals met andere 
disciplines.  

� Er is een vaste basisstructuur 
waarin, vrijblijvend, casuïstiek 
wordt besproken. Netwerk is 
herkenbaar in uitingen naast de 
eigen logo’s. Organisaties 
maken samen beter aanbod. Er 
ontstaat verbinding tussen 
informeel en formeel.  

� Er is een vergaande 
samenwerking tussen 
professionals van organisaties 
en burgers. Het netwerk is hun 
thuisbasis. Zij werken intensief 
samen en onderhouden 
contacten met de omgeving.  

4. Management 
Toekomst perspectief: Betrokken 
partijen en wijkbewoners hebben 
in het wijkzorgnetwerk de 
zeggenschap in het gebied en 
beschikken over de middelen 
voor maatschappelijke 
ondersteuning. 

� De manager van iedere 
organisatie heeft een eigen 
productiedoelstelling en 
probeert de aard en omvang 
van de eigen dienstverlening in 
het gebied zo veel mogelijk uit 
te breiden.  

� Iedere organisatie heeft een 
eigen aansturing en positioneert 
zich ten opzichte van andere 
instellingen. Als gedeelde 
belangen spelen, zoekt men 
elkaar op. Formeel gebeurt dit 
vooral op stedelijk niveau.  

� Professionals zoeken binnen 
de eigen mogelijkheden steeds 
meer naar frequente 
afstemming. Dit raakt de interne 
organisaties niet. Soms komen 
op projectbasis tijd en middelen 
voor coördinatie vrij.  

� Iedere organisatie heeft 
eigen sturing, maar men is 
aanspreekbaar op elkaars 
beslissingen. Samenwerking is 
een vast agendapunt waarvoor 
tijd en ruimte beschikbaar is, 
ingegeven door de spanning 
tussen produceren en kantelen.  

� De dagelijkse sturing is 
overgedragen naar het gebied. 
Er is 1 manager voor het 
netwerk/gebied met 1 plan en 1 
begroting. Wijkbewoners 
kunnen hier ook met hun ideeën 
voor een betere buurt terecht.  

5. Collectief leren 
Toekomst perspectief: Collectief 
leren met de hele 
wijkgemeenschap. Bij ieder 
vraagstuk staat het iedereen vrij 
om te participeren. Niets zonder 
ervaringsdeskundigheid. 

� Er wordt niet collectief 
geleerd, vakontwikkeling 
gebeurt via de 
moederorganisatie en is gericht 
op vragen die horen bij het 
aanbod van de instelling.  
 

� Er wordt incidenteel, 
kleinschalig, collectief geleerd 
uit casuïstiek die samen wordt 
opgepakt en waarbij er ruimte is 
voor reflectie. Nadruk ligt op de 
inhoud van de zorg.  

� Er zijn enkele gerichte 
experimenten, pilots, gericht op 
inhoud. Partijen nemen soms 
deel om niets te missen. 
Continuering van waardevolle 
lessen is een vraagstuk. Veel valt 
stil door lastige besluitvorming.  

� Er wordt continu samen 
geleerd, ook over de 
samenwerking, door casuïstiek 
en informatie te delen. Dit 
wordt met acties verbeterd, 
soms met 
ervaringsdeskundigen.  

� Collectief leren binnen het 
netwerk is leidend boven het 
leren binnen de eigen 
organisatie. Dat raakt ook de 
strategie. Met andere teams 
worden relaties via casuïstiek 
aangehaald.  
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6. Kwaliteit en methode  
Toekomst perspectief: Naast 
formele kwaliteitsborging is 
vooral de kwaliteit van de relatie 
van belang. Veel aandacht voor 
beschikbaarheid, reflectie en 
actie, initiatief. 
 

� Professionals hanteren de 
standaarden en systemen van 
hun moederorganisatie en/of 
beroepsgroep. Verbetering is 
gericht op de eigen organisatie.  

� Professionals hanteren eigen 
standaarden en systemen. Rond 
frequente overdracht zijn 
impliciete standaarden 
ontstaan, maar men doet de 
diagnose altijd over.  

� Op enkele plekken worden 
ad hoc werkwijzen en 
instrumenten uitgewisseld. 
Soms leidt dit tot een initiatief 
om er 1 te selecteren. Kwaliteit 
is vooral elkaar frequent zien.  

� Impliciet ontstaat er steeds 
meer gedeelde kwaliteit en 
methode. Op raakvlakken is die 
concreter. Borging is lastig, 
continuïteit is sterk 
persoonsafhankelijk.  

� Er is een expliciete werkwijze 
en kwaliteitsborging voor het 
wijknetwerk. Verbeteringen zijn 
hierop gericht. Partners passen 
hun interne werkwijzen hierop 
aan.  

7. Informatie en 
registratie 
Toekomst perspectief: De burger 
is baas over het eigen dossier en 
bepaalt wie toegang heeft. 
Informatie over het gebied is 
beschikbaar voor iedereen om 
tot verbeterinitiatieven te 
komen. 
 

� Iedere organisatie heeft een 
eigen dossier en registreert wat 
nodig is voor indicering, 
dienstverlening, facturatie en 
verantwoording.  

� Iedere organisatie heeft een 
eigen dossier waarin wordt 
geregistreerd. Overdracht van 
informatie gebeurt minimaal en 
op papier in verband met 
privacy.  

� Naast de eigen registratie 
wordt stedelijk geregistreerd 
wat moet. Dubbele registratie 
leidt tot een hoge 
administratieve last. De regierol 
is niet goed belegd.  

� Gezamenlijk systeem is 
leidend voor professionals. 
Hierin wordt procesinformatie 
gedeeld. De inhoud staat in 
eigen systemen en wordt vooral 
mondeling uitgewisseld.  
1 professional voert de regie.  

� Basisgegevens van alle 
cliënten zitten in 1 systeem dat 
leidend is voor alle formele en 
eventuele informele 
ondersteuners. De cliënt heeft 
ook toegang. Informatie wordt 
ook gebruikt voor optimalisatie 
en beleid.  

8. Innovatiekracht 
Toekomst perspectief: 
Vernieuwing in het gebied 
ontstaat op basis van breed 
beschikbare informatie en 
sociaal ondernemerschap. 

� Vernieuwing gebeurt per 
sector of organisatie. 
Vernieuwing vanuit 
burgerinitiatief bestaat vast, 
maar is niet in beeld.  

� Vernieuwing ontstaat ook 
incidenteel tussen formele en 
informele zorg, vooral gericht 
op een specifieke doelgroep bij 
directe aanleiding.  

� Vernieuwing ontstaat uit 
enthousiasme, formeel en 
informeel. Lokaal is dit vooral 
vanuit burgerinitiatief. Dit 
inspireert professionals tot 
vernieuwing van aanbod.  

� Vernieuwing ontstaat uit een 
breder overzicht tussen 
betrokken partijen en leidt ook 
tot meer structurele 
vernieuwing in het aanbod en 
de werkwijze.  

� Vernieuwing ontstaat uit een 
systematische analyse van de 
ondersteuningsbehoefte in een 
gebied. Kernpartners pakken dit 
samen met wijkbewoners op 
(inclusief burgerinitiatieven).  

9. Autonomie van het 
netwerk  
Toekomst perspectief: Iedereen 
die zich betrokken voelt, doet 
periodiek en ad hoc mee met 
beleidsvorming en beslist mee 
over de inzet van het wijkbudget. 

� Er is geen netwerk, 
professionals kennen alleen hun 
eigen collega’s. Contact met 
andere organisaties kent een 
hoge drempel.  

� Netwerk is 
probleemgestuurd. 
Professionals komen op 
uitnodiging naar bijeenkomsten 
die met externe inzet worden 
georganiseerd (alliantie wijkzorg 
west).  

� Ondernemende 
professionals zijn de motor. Zij 
zoeken (nog onbekende) 
collega’s op in het belang van de 
cliënt en maken zo het netwerk, 
gesteund door de alliantie 
wijkzorg west.  

� Professionals en 
middenkader vormen de motor, 
hier en daar ondersteunt door 
coördinatoren. Inzet voor het 
netwerk met gesloten beurs, op 
een enkele projectsubsidie na.  

� De partners in het 
wijknetwerk (brede alliantie met 
formele en informele partijen) 
vormen de motor, gesteund 
door de wens van de 
wijkbewoners én passende 
financiering.  

10. Rol van de gemeente 
Toekomst perspectief: 
Opdrachtgever en financier, 
stelselbeheer 

� Regelgevend in het kader van 
(zorg)continuïteit, 
toegankelijkheid en veiligheid. 
Geen ongelukken, voor iedereen 
een aanbod.  

� Zorgen dat mensen elkaar en 
elkaars aanbod leren kennen.  
Intern gebiedsgerichte 
oriëntatie stimuleren.  

� Stimuleren van breed kijken, 
integraliteit, verbinding 
levensdomeinen en formeel-
informeel.  
Interne organisatie hiervan 
bewust maken.  

� Faciliteren van de 
basisstructuur (fysiek en 
informatie) en inzet van 
bewonerskracht. Sluit aan op 
initiatieven, levert informatie 
over situatie in de buurt.  

� Inkopen van Wijkzorg als 
collectieve voorziening (bij 
gebieds-allianties), inclusief 
infrastructuur. Intern 
gebiedsoriëntatie dominant 
maken.  

 


