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1. Bepaal eerst wat er nodig is om een probleem op te  
lossen; over welke kinderen hebben we het en wat  
hebben deze kinderen nodig?

2. Wie kan het doen? Welke organisatie kan helpen om 
die problemen op te lossen? Niet welke organisaties 
hebben we al?

3. Wat is de motivatie om het probleem samen op te 
lossen? Wat zijn mogelijke “carrots” die een  
organisatie zouden doen aansluiten om de problemen 
op te lossen? 

4. Wat is de informatie om te weten wat ik wanneer moet 
doen? Een geheel wat meer is dan een som van  
bilateraaltjes.

[P.N. Kenis]

WWaatt  iiss  eerr  nnooddiigg??

WWiiee  kkaann  hheett  ddooeenn??

WWaatt  iiss  ddee  mmoottiivvaattiiee
oomm  hheett  ((iinn  eeeenn  
oorrggaanniissaattiiee--
nneettwweerrkk))  ttee  ddooeenn??

WWaaaarr  iiss  ddee  iinnffoorrmmaattiiee  oomm  ttee  
wweetteenn  wwaatt  iikk  wwaannnneerr  iikk  
mmooeett  ddooeenn??

ONTDEKKEN VAN OPLOSSINGEN VOOR DE 
VIER BASISPROBLEMEN VAN ORGANISEREN

Kenis, P., & Raab, J. (2020). Back to the future: Using organization design theory for effective 
organizational networks. Perspectives on Public Management and Governance.

Ontdekken van oplossingen voor de vier basisproblemen van organiseren

Ochtendprogramma: “Werken in een organisatienetwerk”

Voor simpele problemen werkt een instellingsgerichte 
organisatie prima.  
 
Maar complexe problematiek vraagt om maatwerk en 
samenwerking in een organisatienetwerk. En hou je dan 
als persoon/organisatie bezig met waar je goed in bent.
 
Leg de rollen en regels vast: Respecteer elkaar, respecteer 
ieders unieke inbreng/kennis, laat elkaar uitspreken. 

[P.N. Kenis]

Waarom een organisatienetwerk?WAAROM EEN ORGANISATIENETWERK?

Organisatienetwerkgericht

Instellingsgericht

Complexe problematiek
Maatwerk

Instellingsgericht

Organisatienetwerkgericht

Complexe problematiek 
Maatwerk
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Een dekkend netwerk heeft sturing nodig van en in het 
netwerk. Geen leerlingen afschuiven, maar samen de  
verantwoordelijkheid nemen.
 
Het resultaat “passend onderwijs voor een kind” heeft  
in vele gevallen input nodig van de verschillende  
organisaties.
 
Het resultaat “passend onderwijs voor een kind” is niet 
slechts de som van de inputs van de afzonderlijke  
organisaties maar resulteert uit gecoördineerde actie.

[P.N. Kenis]

Netwerk Governance

Tijdens het ochtendprogramma zijn we in Break Out teams uit elkaar gegaan om samen met de buurt waarin 
je participeert te reflecteren op het proces In De buurt gebeurt het tot nu toe. Vanuit de Break Out teams 
kwamen onderstaande quotes. Opmerkingen die we zeker mee gaan nemen in het opstellen van het  
“Programmaplan IDBGH”:

WIE:  
Over welke kinderen  

hebben we het!

PARTNERS:  
Zijn er partijen die  
je in je buurt mist

DATA:  
Zorg voor  

beschikbare data

KWALITEIT:  
Deel expertise

PARTNERS:  
Definieer rol S(B)O

COMMUNICATIE:  
Informeer iedereen  

(óók werkveld!)

WIE:  
Benoem  

buurtregisseur

STAKEHOLDERS:  
Betrek ouders  
en kinderen

KWALITEIT:  
Behoud expertise 

(consulenten) en waak 
voor versnippering

PARTNERS:  
Betrek alle partijen (gemeente, zorg, welzijn, kinderopvang ….) 


