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Plaats hier je kaartje
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Handleiding waardenkaart
INLEIDING

HOE VERDER?

Wil je de samenwerking in je zorgnetwerk verbeteren? Ontdek dan welke waarden

Bespreek de uitkomsten in een netwerkoverleg. Maak duidelijk welke betekenis

de partners hebben en welke gedeelde waarden voor het netwerk belangrijk zijn.

waarden hebben voor de netwerkpartners. Bijvoorbeeld hoe partners denken hun

Immers: gedeelde waarden zijn een goede basis voor samenwerking, botsende

top 3 belangrijkste waarden te kunnen toepassen in hun werk voor het netwerk.

waarden kunnen tot knelpunten leiden. Gebruik hiervoor deze waardenkaart.

Zoals: wat betekent ‘vertrouwen’ voor jou, hoe pas je dat toe in het netwerk en wat
verwacht je van je collega-netwerkpartners? Ook is het goed om te bespreken waar

Je krijg zo snel inzicht in:

waarden kunnen botsen. Bijvoorbeeld: hoe verhoudt de waarde ‘efficiënt’ zich tot

1.
2.
3.

‘gedeelde verantwoordelijkheid’?

de persoonlijke waarden van netwerkpartners
de waarden die netwerkpartners meenemen vanuit hun eigen organisatie
de waarden die zij belangrijk vinden voor het netwerk

Inzicht in de gedeelde netwerkwaarden kan keuzes voor de inrichting en
governance van het netwerk bepalen. Bespreek bijvoorbeeld aan de hand van de

ZO WERKT HET:
1.
2.

Start vanuit je persoonlijke waarden.
Plaats de waarden op de waardenkaart in het vak dat aangeeft hoe belangrijk
je iets vindt: belangrijk, neutraal of niet belangrijk. Neem daar de tijd voor;
schuiven met de waarden mag!

3.

Maak een foto van jouw overzicht en stuur die naar de coördinator van het
netwerk.

4.

De coördinator van het netwerk zet alle waarden van de partners in een
Excelbestand.

5.

top 3 netwerkwaarden hoe jullie de besluitvorming regelen in het netwerk. Of wat
‘vertrouwen’ betekent voor de gedeelde financiën en inkoop van het zorgnetwerk.

Veel succes!
Meer weten over de toepassing van de waardenkaart: kijk op www.

Meer weten over de toepassing van de waardenkaart?
Kijk op www.vilans.nl/waardenkaart. Of neem contact
Nick Zonneveld.
op met Nick Zonneveld of Sandra Dahmen.
vilans.nl/waardenpuzzel. Of neem contact op met Sandra Dahmen of

Ga nu op dezelfde manier aan de slag voor de waarden die je meeneemt vanuit
je eigen organisatie en de waarden die je belangrijk vindt voor het netwerk.
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