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INLEIDING
Decentralisatie, integratie en personalisering van zorg en
ondersteuning zijn de trends achter de grote veranderingen
in langdurende zorg. Deze trends stellen ons voor integrale
vraagstukken die over de grenzen van organisaties en
domeinen heen gaan. Dat vraagt om nieuwe vormen van
governance tussen organisaties.
Neem voor vragen contact op met:
Websites:
www.vilans.nl
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DENKT U MET ONS MEE?
In 2015 zijn we samen met anderen de zoektocht
begonnen naar nieuwe manieren van governance in
samenwerkingsverbanden. Daarvan laten we een aantal
activiteiten zien.
In 2016 gaan we verder en vragen of u uw inzichten en
ideeën met ons wilt delen. Zodat we het samen verder
kunnen brengen, neem dan contact op met:

Sven Turnhout 		
Nick Zonneveld 		
Mirella Minkman
Rian van de Schoot
Monique Spierenburg
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s.turnhout@vilans.nl
n.zonneveld@vilans.nl
m.minkman@vilans.nl
r.vandeschoot@vilans.nl
m.spierenburg@vilans.nl
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OVERZICHTSKAART
We zien regionaal en lokaal nieuwe vormen van samenwerking ontstaan.
Wij maakten een interactieve landkaart met regionale en lokale samenwerkingsverbanden die op een nieuwe manier met governance werken of
experimenteren. Op de kaart staan samenwerkingsverbanden waarbij:
• sprake is van een horizontale samenwerkingsrelatie tussen minimaal 2
organisaties of entiteiten
• die op een nieuwe manier met governance werken of experimenteren
• samenwerking zich concentreert op de burger en/of maatschappelijke
effecten
• het beoogde resultaat betrekking heeft op zorg en/of welzijn

KLIK OP DE KAART
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ENQUETE
Factsheet Samenwerking bij de inkoop in het Sociaal Domein
Deze factsheet biedt een korte blik op de samenwerkingen die
Nederlandse gemeenten aangaan bij de inkoop van zorg en ondersteuning, in het kader van de nieuwe Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) van 1 januari 2015.

Wmo
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INTERVIEWS
INKOOP

In een serie van interviews gaan 8 bestuurders in op 1 van de 4 gebieden
van governance: toezicht, verantwoording, sturing en inkoop.
Welke veranderingen zien we? Wat zeggen bestuurders?
Welke vragen zijn er?
Naast deze 8 interviews met bestuurders, reflecteren we op deze reeks
met Annemiek Stoopendaal, Erasmus Universiteit.

TOEZICHT
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WERKSESSIES
In 2 werksessies zijn de 4 thema’s: sturing, toezicht, verantwoording en
inkoop nader verkend en verdiept met 10 bestuurders. We zijn op zoek gegaan naar de werkende principes die helpen om in netwerkorganisaties
governance horizontaal te organiseren. We hebben ook gezocht naar een
nieuwe taal voor deze nieuwe vorm van governance. Van de sessies is een
visuele uitwerking gemaakt:

TERUG

Artikel in Boardroom Zorg
Wat is de impact van nieuwe samenwerkingsvormen op governance?
Het werken in netwerken en samenwerkingsverbanden heeft gevolgen
voor de vormgeving en uitvoering van governance.
Vier thema’s spelen een belangrijke rol in governance tussen
organisaties, menen Monique Spierenburg, Dieke Feliksdal-de Jong
en Mirella Minkman.
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