
Ik zie, ik zie,
wat jij (nog) niet ziet...

Uitkomsten verkennend onderzoek

Inzicht in factoren die bijdragen aan de invloed van intern toezicht op de 
meerwaarde van netwerken in zorg en welzijn
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Snel inzicht in de uitkomsten? 
Ga direct naar pagina 19 voor de infographic!

Deze publieksversie is een sterke vereenvoudiging. Dit om aansluiting te vinden bij behoeften van toezichthouders in de praktijk en ten behoeve van de leesbaarheid van dit onderzoek. Deze publieksversie is geheel gericht op de vertaling van de 
onderzoeksresultaten naar implicaties voor de praktijk. De oorspronkelijke masterthesis bevat vanzelfsprekend een uitgebreid theoretisch kader, een overzicht van de resultaten, conclusies en schetst tot slot hypotheses voor vervolgonderzoek naar 
verdere theorievorming over intern toezicht op de meerwaarde van netwerken. Bent u geïnteresseerd in de wetenschappelijke versie van dit onderzoek en  aanbevelingen voor vervolgonderzoek? Vraagt u dan de gehele masterthesis aan, inclusief 
bijlagen via info@levinasinstituut.nl o.v.v. masterthesis B. Geurtsen.

Met dank voor de samenwerking aan: Vilans, Nick Zonneveld MSc, PhD en prof. dr. Mirella Minkman en dr. Willemijn Tuinstra, Open Universiteit
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In onze complexe samenleving is het niet langer mogelijk 
om als overheid, publieke organisatie of burgerinitiatief 
zelfstandig oplossingen te bieden voor complexe zorg- en 
ondersteuningsvragen van cliënten, patiënten, huurders, 
bewoners.. oftewel mensen. Dit heeft de weg geplaveid voor 
de sterke opkomst van organisatienetwerken in zorg en 
welzijn. Vaak ook netwerken of zorgnetwerken genaamd. 
Overigens kunnen in deze netwerken ook partijen uit andere 
domeinen verbonden zijn, bijvoorbeeld woningcorporaties of 
onderwijsinstellingen. 

Een (zorg)netwerk is een organisatievorm, die een 
omgeving mogelijk maakt waarin partijen samenwerken, 
hun expertise verbinden en informatie uitwisselen gericht 
op het formuleren van vernieuwende en samenhangende 
antwoorden op meervoudige hulpvragen van inwoners1 2. Denk 
aan antwoorden op vraagstukken die zijn verbonden aan 
maatschappelijke uitdagingen zoals een toekomst langer thuis 
voor (dementerende) ouderen, de bestrijding van armoede 
en schulden, een (t)huis voor mensen met verward gedrag in 
de wijk of ondersteuning voor mensen met een verstandelijke 
beperking én psychiatrische klachten. 

Bestuurders bewegen tussen organisatie en netwerken
In de praktijk is herkenbaar dat bestuurders steeds vaker 
bewegen tussen de maatschappelijke doelstelling van de eigen 
organisatie én de gezamenlijke opgave van de netwerken 
waarin de eigen zorg- of welzijnsorganisatie participeert. 

Wat betekent dit voor de raad van toezicht?
Deze beweging roept de vraag op welke implicaties de 
ontwikkeling naar netwerken heeft voor raden van toezicht* 
van organisaties in wonen, zorg en welzijn. Waarop zien 
deze intern toezichthouders  toe wanneer de waardecreatie 
plaatsvindt buiten de grens van de eigen organisatie en in een 
netwerkverband? 

Of anders gesteld: hoe kunnen raden van toezicht een 
uitdagende en stimulerende rol gaan vervullen zodat netwerken 
ontstaan die van meerwaarde zijn voor mensen met een 
hulpvraag en voor de (lokale) samenleving? 

Nog weinig kennis over implicaties voor intern toezicht
Opvallend is dat de rol van intern toezicht in de beweging naar 
netwerken nog nauwelijks is onderzocht. Dit onderzoek heeft 
verkend welke factoren bijdragen aan de invloed van intern 
toezicht op de meerwaarde van netwerken. De resultaten 
hebben bouwstenen opgeleverd voor vervolgonderzoek op weg 
naar verdere kennisontwikkeling over toezicht op netwerken. 

Aanknopingspunten voor de praktijk
Deze publicatie schets in vogelvlucht de uitkomsten van het 
onderzoek. De resultaten zijn daarbij vertaald naar aanbevelingen 
waardoor het intern toezicht in de praktijk beter kan aansluiten 
op de context van netwerken. 

Wetenschappelijk onderzoek opvragen?
Interesse in het gehele wetenschappelijk onderzoek? Vraag dan 
de complete masterthesis aan: barbara@levinasinstituut.nl

Aanleiding

*Of raden van commissarissen.. Voor de leesbaarheid is gekozen voor raad van toezicht.

mailto:barbara%40levinasinstituut.nl?subject=aanvraag%20wetenschappelijk%20onderzoek
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Passend in een context waar weinig theorie beschikbaar 
is, is gekozen voor een verkennend kwalitatief onderzoek. 
Daarnaast zijn documenten geanalyseerd zoals toezichtvisies, 
toetsingskaders en jaarverslagen van raden van toezicht. De 
resultaten zijn tussentijds getoetst bij 35 intern toezichthouders 
van welzijnsorganisaties. Gedurende het onderzoek zijn 
onderzoekers op het gebied van netwerk governance 
geraadpleegd om uitkomsten te bespreken, de benadering en 
uitvoering van het onderzoek te toetsen. 

Opzet van het onderzoek

Samenwerkingspartners
Dit verkennend onderzoek is uitgevoerd door Barbara 
Geurtsen, oprichter van het Levinas Governance Instituut. Dit 
instituut is gericht op het inspireren, begeleiden en opleiden 
van bestuurders en toezichthouders van publieke organisaties 
die leiderschap willen nemen in de ontwikkeling van 
netwerkorganisaties. Dit onderzoek vond plaats in het kader van 
de afronding van de MSc-opleiding Managementwetenschappen, 
track netwerk governance, van de Open Universiteit.
Deze thesis kwam tot stand door samenwerking met Vilans, 
waarvoor dank aan prof. Mirella Minkman en Nick Zonneveld 
MSc, PhD. 
De uitkomsten van het onderzoek zijn aanleiding voor reflectie, 
debat, dialoog en scholing van toezichthouders in zorg, wonen 
en welzijn. Hiervoor is samenwerking gezocht met onder andere 
de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders Zorg en Welzijn 
(NVTZ). 

aanleiding 
en opzet

het onderzoek
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Context
Dit verkennend onderzoek vond plaats in 
de praktijk van 15 intern toezichthouders 
in zorg en welzijn, die voldeden aan vooraf 
opgestelde objectieve selectiecriteria.  

Objectieve gehanteerde 
selectiecriteria
• de intern toezichthouder is lid van een 

raad van toezicht van een zorg- en/of 
welzijnsinstelling;

• deze raad van toezicht volgt de 
Governancecode Zorg of Sociaal Werk;

• de zorg- en/of welzijnsinstelling waar de 
intern toezichthouder aan is verbonden, 
participeert in een zorgnetwerk;

• de instelling is actief in Nederland.

aanleiding 
en opzet

het onderzoek
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Intern 
toezichthouders

15
Raden van 

toezicht

13
Aantal 
man

Aantal 
vrouw

Intern 
toezichthouders 

toetsen uitkomsten 

gehandicaptensector

dementerende ouderen; (oudere) mensen 
met een verstandelijke beperking; bewoners 
en jeugd met sociaal maatschappelijke 
vragen zoals armoede, eenzaamheid, 
opvoedproblematiek; gezondheidszorg voor 
jeugd (jeugd en obesitas) en (thuiswonende) 
ouderen met een gezondheidsvraag.

sociaal werk

ouderenzorg

jeugdzorg

ziekenhuis

maatschappelijk opvang

Ervaring
0-4 jaar

Ervaring
4 jaar+

7 8

35

3
2
5

1
1

1

1 14

Kenmerken Spreiding van sectoren

Soorten netwerken waarin 
de organisaties deelnemen

aanleiding 
en opzet

het onderzoek
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Betrouwbaarheid
In dit onderzoek zijn verschillende vormen 
van triangulatie toegepast. Er is gebruik 
gemaakt van meerdere methodieken, 
theorieën, perspectieven en databronnen 
om validiteit te testen, vooroordelen of 
tekortkomingen te voorkomen, begrip 
van het fenomeen te versterken en om 
uitkomsten te verrijken vanuit verschillende 
invalshoeken.  De onderzoeker was zichzelf 
bewust van de eigen betrokkenheid bij het 
onderzoeksveld. Dit heeft mogelijk een 
positieve invloed gehad op de uitkomsten 
doordat de experts mogelijk meer geneigd 
waren om informatie te delen. Daarom is 
binnen dit onderzoek aandacht besteed 
aan onder andere de rol van theorie en 
het (tussentijds) toetsen van resultaten en 
methodieken bij experts en betrokkenen.

aanleiding 
en opzet

het onderzoek
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Organisatienetwerken, zorgnetwerken, netwerken, meerwaarde van netwerken en verantwoording… waar hebben we het over? 
Om hier antwoord op te geven is literatuur over netwerken, netwerkeffectiviteit en verantwoording verbonden.

Netwerken bestaan uit minstens drie organisaties die door het verbinden en delen van informatie, middelen, activiteiten en 
competenties samen een outcome bewerkstellingen voor een specifieke doelgroep1. Een overheidsorgaan is niet noodzakelijk 
als partner betrokken in deze netwerken2. Een zorgnetwerk is gericht op het beantwoorden van zorg- en ondersteuningsvragen 
van individuen of groepen met vergelijkbare vragen. Naast zorg- en welzijnsorganisaties kunnen in het netwerk bijvoorbeeld ook 
woningcorporaties of onderwijsinstellingen zijn betrokken.

Netwerken

Organisatienetwerk Samenwerken Organisatie

netwerken

het onderzoek

8
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Kenmerken van netwerken

• Iedere organisatie levert een stuk soevereiniteit 
in om het gezamenlijke doel te realiseren3. 

• Partijen zijn afhankelijk van elkaars middelen om 
het gezamenlijke doel te realiseren. 

• De afstemming (coördinatie) in het netwerk 
vindt plaats op basis van vertrouwen, diplomatie 
en onderhandelen2. 

• De organisaties in het netwerk zijn begaan met 
het lot en succes van de andere organisaties en 
niet alleen begaan met het lot en succes van de 
eigen organisatie1.

De sturing van netwerken is principieel anders dan 
de governance van een organisatie. In de context 
van een organisatie vindt de sturing  plaats vanuit 
het coördinatiemechanisme van hiërarchie, regels 
en vanuit een centrale autoriteit2.

Vormen van organisatienetwerken 
Netwerken komen voor in verschillende 
verschijningsvormen4:
• een zelfregulerend netwerk
• een leidende organisatie (bijv. als hoofdaannemer) 
• een kleinschalig bureau dat als aparte entiteit het 

netwerk aanstuurt.

Ook mengvormen zijn mogelijk. Welke vorm aansluit in 
welke context is onder andere afhankelijk van de mate 
van vertrouwen tussen partijen in het netwerk, het aantal 
netwerkleden, de mate van doelconsensus en de behoefte 
aan netwerkcompetenties4.

Provan & Kenis, 2008 4

Zelfregulerend netwerk Leiderorganisatie-
netwerk

Lead 
Organisation

Netwerk administratieve 
organisatie (NAO)

NAO

netwerken

het onderzoek
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Meerwaarde van het netwerk

Perspectief gericht op het netwerk
Het analyseren en beoordelen van de 
meerwaarde van het netwerk vindt plaats vanuit 
een governanceperspectief dat is gericht op 
het niveau van het netwerk. Dit is de entiteit 
(unit of production) waar de meerwaarde door 
partijen gezamenlijk wordt gerealiseerd1. Dit is niet 
hetzelfde als een optelsom van de afzonderlijke 
prestaties van organisaties in het netwerk1 3.

Netwerkeffectiviteit gaat over het verantwoorden van en uitspraak doen over de vraag of schaarse publieke middelen efficiënt 
in het netwerk worden ingezet.  Inherent aan de toename van netwerken stellen beleidsmakers, bestuurders en financiers zich 
steeds vaker de vraag wat de meerwaarde van het netwerk is voor de belanghebbenden van het netwerk5.

Een netwerk is effectief wanneer de meerwaarde die partijen samen realiseren voor belanghebbenden groter is dan de 
toegevoegde waarde die deze partijen afzonderlijk kunnen leveren voor deze belanghebbenden5 6.

meerwaarde 
van netwerken
het onderzoek

Netwerkperspectief

10
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Meerwaarde realiseren op 3 niveaus 
De meerwaarde van het netwerk wordt 
gerealiseerd op drie niveaus5 7. Zo kan 
het netwerk bijdragen aan een meer 
eenvoudige toegang tot zorg (cliëntniveau). 
Door samenwerking en integratie is 
een vernieuwende werkwijze mogelijk 
(niveau netwerk). De organisatie wordt 
door financiers gezien als een een 
betrouwbare partner met expertise doordat 
zij in het netwerk een waardevolle bijdrage 
leverenniveau organisatie). 

Merkbare en meetbare indicatoren 
netwerkeffectiviteit
De meerwaarde van het netwerk kan 
vanuit zowel harde als zachte criteria en 
indicatoren bestaan8 9. Een netwerk kan 
iedere waarde (indicator) kiezen, maar niet 
ieder beoordelingscriterium is even passend 
in de context van het specifieke netwerk.  

Een voorbeeld van mogelijk indicatoren en 
criteria is hiernaast opgenomen.

• Toegankelijkheid van 
zorg

• Vergroten 
welbevinden cliënt

• Ervaren afname 
overlast in wijk

• Betaalbaarheid 
van zorg in lokale 
gemeenschap

• Integratie van 
diensten/expertise

• Afwezigheid van 
overlappend aanbod

• Legitimatie van het 
netwerk

• Inzet van partijen om 
gezamelijk doel te 
realiseren

• Continuïteit van eigen 
organisatie

• Kosten van 
dienstverlening

• Verbetering legitimatie
• Effect voor ‘eigen 

cliënten’
• Minimaal conflicterend 

belang t.o.v. andere 
netwerken waarin eigen 
organisatie participeert

Cliënt en gemeenschap Netwerk Eigen organisatie

meerwaarde 
van netwerken
het onderzoek
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Spanning tussen niveaus van netwerkeffectiviteit
Tussen de verschillende niveaus waarop het netwerk een 
meerwaarde realiseerd kan spanning bestaan10. Zo kan 
een positief effect voor cliënten (bijvoorbeeld eenvoudige 
toegang tot zorg) conflicteren met een negatief effect 
voor de eigen organisatie doordat integratie leidt tot een 
vermindering van het aantal in te zetten fte’s en daarmee 
een ‘omzetverlies’.  Of professionals van partijen in het 
netwerk kennen en vinden elkaar beter. Dat is een positief 
effect voor het netwerk. Echter, hierdoor zijn zij vooral 
onderling ‘druk’ met overleg waardoor voor de cliënt de 
toegang tot zorg niet is vereenvoudigd. Dat is een negatief 
effect op het niveau van de cliënt.

Bij spanning tussen de niveaus waarop meerwaarde wordt 
gerealiseerd, zal de meerwaarde op het niveau van het 
netwerk prioriteit moeten krijgen. Positieve resultaten op 
dit netwerkniveau zullen dan ook positieve resultaten voor 
cliënt en gemeenschap opleveren11. 

Meerwaarde voor 
cliënt en gemeenschap

Meerwaarde voor 
de eigen organisatie

Meerwaarde voor 
het netwerk

meerwaarde 
van netwerken
het onderzoek
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Het afleggen van verantwoording aan externe 
belanghebbenden zorgt ervoor dat het netwerk 
met elkaar technieken en methodieken 
hanteert die het mogelijk maken om het 
voortgangsproces en prestaties van het netwerk 
te volgen en te evalueren. Dit heeft een positieve 
invloed op de inzet van de partijen in het netwerk 
om een gezamenlijk doel te realiseren7. Het gaat 
dan niet alleen over het formeel op papier delen 
van de uitkomsten van de voortgang. Horizontale 
verantwoording heeft ook als uitdaging om 
verschillende stemming in de samenleving te 
verbinden aan het netwerk7. 

Verantwoording is een structureel 
netwerkkarakteristiek. Verantwoording heeft 
een positieve invloed op de meerwaarde 
van netwerken op het niveau van cliënt, 
gemeenschap en niveau van het netwerk7. 

Invloed van verantwoording en intern toezicht 

Er is sprake van verantwoording wanneer 
er een relatie is tussen een actor en een 
forum waarbij de actor zich verplicht voelt 
om informatie en uitleg te geven over zijn 
optreden, het forum nadere vragen kan stellen, 
een oordeel uit kan spreken en dit oordeel 
consequenties kan hebben voor de actor.13  

Verantwoording Meerwaarde van 
netwerk

invloed van 
intern toezicht
het onderzoek

“

”
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Handelingsperspectief onderscheidt 
toezicht van verantwoording
Toezicht is een aspect van verantwoording. 
In essentie gaat toezicht houden en 
verantwoording afleggen over het 
verzamelen van informatie, een debat waar 
een oordeel wordt gevormd, het uitspreken 
van dit oordeel en het kiezen van een 
passende interventie bij de context14.

Toch is toezicht niet hetzelfde als 
verantwoording. Een belangrijk 
onderscheid is dat toezicht vertrekt 
vanuit het handelingsperspectief van de 
toezichthouder13. Terwijl verantwoording 
het handelingsperspectief van de actor 
(netwerk) centraal stelt.

invloed van 
intern toezicht
het onderzoek
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Borgen van specifiek belang: de toegevoegde waarde 
van het netwerk 
Intern toezicht is gericht op het borgen van het 
specifieke belang14. In de context van het netwerk is 
dat bijvoorbeeld: het bieden van een veilige woon- en 
leefomgeving in de wijk voor mensen met mensen 
met een maatschappelijk kwetsbare positie.  De vraag 
of het netwerk een toegevoegde waarde biedt voor 
deze cliënten is dan een wezenlijk vertrekpunt in het 
handelingsperspectief van toezicht. 

Passende vormen van intern toezicht in de context 
van netwerken
De theorie over verantwoording stelt dat het netwerk 
een verbinding heeft met een forum van intern 
toezichthouders. Verantwoording stimuleert de evaluatie 
van de voortgang en de meerwaarde die partijen samen 
realiseren voor belanghebbenden7. Dit suggereert dat 
intern toezicht bijdraagt aan het stimuleren van de inzet 
van partijen in het netwerk om het gezamenlijke doel te 
realiseren. 

In de theorie en de praktijk is nog nauwelijks 
onderzocht welke vormen van intern toezicht (forum) 
aansluiten in de verschillende verschijningsvormen van 
netwerken. Wel wordt in de praktijk van wonen, zorg 
en welzijn, al dan niet in combinatie met onderzoek, 
geëxperimenteerd met verschillende vormen van 
toezicht. 

Een invulling van een vorm is dat vertegenwoordigers 
van de raden van toezicht van organisaties die 
participeren in het netwerk op enkele structurele 
momenten samenkomen en de dialoog voeren met 
(bestuurlijke) vertegenwoordigers van het netwerk. 
Welke vorm past is ook weer context afhankelijk. Duidelijk 
is al wel dat op enige manier een vorm nodig is waarbij 
intern toezicht kijkt  en de dialoog aangaat over de grens 
van de organisatie heen, zonder extra bestuurlijke drukte 
te organiseren.

invloed van 
intern toezicht
het onderzoek

15
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Kennis van netwerk governance is punt 
van aandacht
Het is belangrijk dat bestuurders kennis op doen 
over de manier waarop netwerken werken en 
hoe hun organisatie daarin past. Zij kunnen 
dan duidelijker spanning herkennen tussen de 
behoeften en belangen van de organisatie en het 
netwerk. Inherent aan de organisatievorm van 
netwerken zijn fundamentele en moeilijk op te 
lossen spanningen aanwezig op bijvoorbeeld het 
gebied van cultuur, macht of door het inleveren 
van autonomie. Elkaar confronteren, aanspreken 
en het kunnen oplossen van conflicten tussen 
partijen in het netwerk is dan ook een belangrijk 
punt van aandacht en zorg12. 

Wanneer intern toezichthouders kennis op doen 
van netwerk governance zijn ook zij beter in 
staat om dilemma’s en conflicterende belangen 
en effecten van het netwerk te signaleren, af 
te wegen en hun bestuurder of bestuurders te 
adviseren12. Intern toezichthouders zijn zoekende 
naar kennis en handvatten. Zij ervaren op dit 
moment dat zij beschikken over onvoldoende 
kennis en handvatten.
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Verantwoording heeft een positieve invloed op de meerwaarde van 
netwerken. Dit roept de vraag op hoe intern toezicht een positieve 

invloed heeft op de meerwaarde van netwerken.

Dit onderzoek heeft verkend welke factoren bijdragen aan de invloed 
van intern toezicht op de meerwaarde van netwerken. Om antwoord 

te geven op deze vraag zijn zes onderzoeksvragen gesteld. 

onderzoeks-
vragen

het onderzoek
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Onderzoeksvragen

Verantwoordingsrelatie 
• Via welke verantwoordingsrelatie legt het netwerk 

verantwoording af aan intern toezicht?

Governanceperspectief
• Wat is het governanceperspectief van 

intern toezichthouders bij het toezicht op 
zorgnetwerken?

Handelingsperspectief
• Hoe verzamelen intern toezichthouders 

informatie over de meerwaarde van het netwerk?
• Welke informatie verzamelen intern 

toezichthouders om zicht te krijgen op de 
meerwaarde van het netwerk?

• Welk afwegingskader hanteren intern 
toezichthouders bij het beoordelen van de 
meerwaarde van het netwerk?

• Welke spanningen ervaren zij bij het afwegen en 
beoordelen van de meerwaarde van netwerken?

onderzoeks-
vragen

het onderzoek
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Factoren van invloed
Verantwoordingsrelatie

In dit onderzoek vindt de verantwoording 
plaats in de afzonderlijke rvt´s van de 
organisaties die participeren in het netwerk. 
Er was geen relatie tussen de rvt´s en de 
bestudeerde zorgnetwerken. 

De kennis over verantwoording suggereert 
dat een relatie bestaat tussen toezicht en het 
netwerk.

Resultaat

Resultaat

Verwachting

Verwachting

RvB RvT

?

Forum van 
intern toezicht

Governanceperspectief

Gebrek aan kennis en handvatten

Organisatieperspectief
De intern toezichthouders 
in dit onderzoek hanteren 
onbewust een perspectief 
dat is gericht op prestaties 
en effecten van de eigen 
organisatie. 

Netwerkperspectief
Intern toezichthouders zijn 
gericht op de toegevoegde 
waarde die partijen samen 
realiseren in het netwerk 

Intern toezichthouders ervaren een gebrek aan kennis en 
handvatten om toezicht op (de meerwaarde van) netwerken 
invulling te geven. Hierdoor grijpen zij terug op bestaande kennis 
en werkwijze, die niet aansluiten bij de context van netwerken.

?

19
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Handelingsperspectief sluit onvoldoende aan bij netwerken

Gevolg voor de praktijk

Informatie verzamelen Dialoog

Spanning niet herkennen

Ontbreken afwegingskader

Het ontbreken van kennis over netwerk 
governance heeft invloed op het al dan niet 

herkennen van spanningen. De spanning 
tussen de meerwaarde voor cliënt en 

gemeenschap en het netwerk worden niet 
door intern toezichthouders gesignaleerd 

en geagendeerd.

• In de rvt is geen tot nauwelijks aandacht voor een 
gedeelde toezichtvisie en/of afwegingskader in 
de context van netwerken. 

• Het proces van oordeelsvorming en interventie 
is impliciet en gebaseerd op persoonlijke 
opvattingen.  

• Interventies: veelal (on)gevraagd advies aan de 
eigen bestuurder, gericht op risico’s en impact 
voor de eigen organisatie. 

• dialoog met eigen bestuurder 
over informatie afkomstig uit 
de eigen organisatie in plaats 
van het netwerk

• sterke afhankelijkheid van 
eigen bestuurder

• informatie en interpretatie 
afkomstig vanuit eigen bestuurder 
en organisatie

• (in)formele ontmoeting met 
interne en externe stakeholders 
van eigen organisatie

• geen verbinding met netwerk en 
omgeving

...

Dialoog

Blinde vlekken bij toezichthouders

Intern toezichthouders zien zichzelf als toezichthouder 
van een organisatie in het netwerk. Hierdoor zijn zij 

sterk gericht op de meerwaarde van het netwerk voor 
de eigen organisatie. 

Wanneer intern toezichthouders zichzelf (ook) zien als 
toezichthouder van de maatschappelijke opgave dan 

zijn zij ook gericht op de toegevoegde waarde van het 
netwerk voor cliënt, gemeenschap en het netwerk.

Cliënt en gemeenschap

Netwerk

Eigen organisatie

Cliënt en gemeenschap

Netwerk

Eigen organisatie

Welke meerwaarde wordt gezien?

meerwaarde wordt gezien meerwaarde niet op vizier

100% 55%
45% 27%

63%

Cliënt en gemeenschapNetwerkEigen organisatie

Cliënt en 
gemeenschap

Cliënt en 
gemeenschap

Eigen 
organisatie

Eigen 
organisatie

Netwerk Netwerk

Praktijk PraktijkHandreiking Handreiking
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Reflectievragen Aanbevelingen

1 1

2 2

3 3

4

Verantwoordingsrelatie
In hoeverre heeft u in uw rvt en met uw rvb besproken en 
afgesproken op welke wijze uw rvt de toezichtrol wil invullen in de 
context van netwerken? Op basis van welke afwegingen maakt u 
deze keuze? In hoeverre heeft u als rvt met uw bestuurder scherp 
welke netwerken op uw toezichtagenda staan en waarom?

Dialoog in eigen RVT - Basis op orde
Organiseer een themadag, reflecteer met rvt en rvb op onder 
andere reflectievragen en factoren van invloed. Verrijk en herijk uw 
toezichtvisie, maak afspraken over werkwijze en rolinvulling als rvt en 
rvb passend voor de context van netwerken. 

Governanceperspectief
Vanuit welk perspectief kijkt u als rvt bewust naar de waardecreatie 
die wordt gerealiseerd in netwerken?  Is deze vraag beantwoord bij 
de formulering van uw toezichtvisie?  In hoeverre is uw raad zich 
bewust welk perspectief wordt gehanteerd en wanneer? Hoe wilt 
u als raad bewegen tussen de belangen van het netwerk en de 
organisatie? Op basis waarvan?

Kennis over netwerk governance
Dit onderzoek laat zien dat onvoldoende kennis over netwerk 
governance er voor zorgt dat u en uw raad onbewust teruggrijpen 
op kennis en werkwijze die blinde vlekken veroorzaken in uw 
toezicht. Maak afspraken over opleiding in het scholingsjaarplan en 
het profiel van uw rvt. 

Handelingsperspectief
In hoeverre sluit de toezichtvisie en de werkwijze van uw rvt aan op 
de context van netwerken? Van wie en welke informatie ontvangt u 
over de meerwaarde van het netwerk? In hoeverre heeft u scherp 
wat merkbare en meetbare indicatoren zijn om als rvt een uitspraak 
te kunnen doen of het netwerk daadwerkelijk een positief effect op 
levert voor cliënten, gemeenschap en het niveau van het netwerk?

Experimenteer en leer
Een pilot- of experimentomgeving is een veilige omgeving om als rvt, 
in samenspel met rvb, en met andere partijen in het netwerk nieuwe 
vormen van toezicht te ontwikkelen en tegelijkertijd te leren van 
ervaringen. Een onafhankelijk procesbegeleider en/of onderzoeker 
met expertise kan uw samenwerkingsverband hierbij begeleiden.  

Kennis
In hoeverre beschikt u en uw rvt over voldoende kennis over 
netwerk governance? Wat betekent dit voor het (toekomstig) profiel 
en opleidingsplan van uw rvt?

Over Levinas Governance Instituut

Levinas Governance Instituut is het eerste opleidingsinstituut op het gebied van 
netwerk governance. We richten ons volledig op het adviseren, verbinden en 
inspireren van bestuurders, toezichthouders, directeuren van organisaties die 
participeren in netwerken. We leiden op, delen en ontwikkelen kennis en faciliteren 
experiment en samenwerkingen op het niveau van bestuur en toezicht.

Barbara Geurtsen, oprichter van dit instituut. Zij is actief als  bestuursadviseur en 
onderzoeker netwerk governance, toezichthouder in zorg en welzijn en als NVTZ-
Brancheambassadeur Welzijn. Wilt u met uw raad van toezicht aan de slag om toezicht 
op netwerken te ontwikkelen? Stuur een bericht aan barbara@levinasinstituut.nl of bel 
naar 06 10 27 11 32. 
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