Sociale
Netwerkanalyse
Wat hebben we gedaan?

Vilans heeft dit jaar onderzocht wat sociale netwerkanalyse
kan bijdragen aan het verbeteren van de langdurige zorg.
Netwerkanalyse stelt ons in staat om netwerken te visualiseren
en de kwaliteit van onderlinge relaties te bepalen. Om onze
vaardigheden op netwerkanalyse uit te breiden, hebben wij
meerdere thema’s geanalyseerd aan de hand van verschillende
typen data.

2.

Onze
analyses

1.

Analyse van de vergaderstructuur
o.b.v survey data om:

• de bestuurlijke drukte van een
werkgeversorganisatie over tijd in kaart te
brengen

Social media analyses o.b.v
Twitter om te achterhalen
welke voor ons onbekende en
belangrijke stakeholders ook
bezig zijn op de drie thema’s:

• te onderzoeken waar een efficiencyslag te behalen
is op basis van feitelijke drukte en ervaren drukte.
• met overkoepelend doel om te achterhalen of er
een slag te maken is in efficiëntie om bestuurlijke
drukte te verminderen, zodat bestuurders
meer ruimte hebben voor het ‘samen met ruim
80 organisaties inzetten voor een gezonde
regionale arbeidsmarkt waarin alle zorg- en
welzijnsorganisaties beschikken over voldoende
bekwaam personeel, nu en in de toekomst’.

• 21th century skills
• Kleurrijke zorg
• Design thinking

Resultaten
21th century skills

8.942
berichten

4.252
auteurs

Netwerkvisualisatie 21th century skills >>

Resultaten
Kleurrijke zorg

8.110
berichten

9.235
auteurs

<< Verwijzingen naar organisaties die twitteren
over kleurrijke zorg

Resultaten
Design Thinking

3.673
Interacties

Aantal Twitter-berichten over design thinking, over tijd

18

En, wist je dat?!

We hebben samengewerkt met de Vrije
Universiteit Amsterdam. 18 studenten
hebben netwerkanalyses gemaakt van
ons bereik en interne samenwerking.

Conclusies
We krijgen netwerken en hun
onderlinge relaties beter in beeld.
We kunnen gericht netwerkvorming en
kennisdeling stimuleren en faciliteren met deze
informatie.
We kunnen qua terminologie beter
aansluiten bij het veld.
We kunnen organisaties helpen bij het
optimaliseren van hun organisatie structuur.

Meer informatie
Benieuwd naar wat Sociale netwerkanalyse voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op met
Annemieke Wieringa via a.wieringa@vilans.nl voor een verkennend gesprek.

