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Sector in transitie 
 
 
De zorg- en welzijnssector is in beweging. Er is sprake van een fundamentele vernieuwing van 
structuur, cultuur en werkwijzen; een omslag in denken, organiseren en handelen.  
De meeste organisaties beseffen zich dat de meest adaptieve organisaties in zorg en welzijni over-
leven en niet de grootste of slimste. Succesvolle bedrijven creëren daarom ruimte voor vernieuwing 
om adaptief en flexibel te kunnen zijn. 
 
Bij La Red geloven we dat netwerkend werken de sleutel is tot persoonlijk en zakelijk succes. Deze 
managementstrategie biedt ook kansen voor de zorg- en welzijnssector. Het gaat hierbij om ‘het op-
timaal benutten van de relaties en verbindingen binnen en buiten de zorginstelling’; een leidend 
principe om vanuit de bedoeling de vooringenomen prestatie te leveren en te verbeteren.  
 
Trends en ontwikkelingenii 
 
 
Trend Benodigde aanpak zorg- en 

welzijnssector 
Kansen op het gebied 
van netwerkend werken 

 
Netwerkend werken als ma-
nagement strategie. 

 
- Een heldere visie en strategie 
die gedragen wordt door alle 
medewerkers. 
 
- Veranderkunst beheersen; 
strategie en positionering. 
 

 
- Een goed verbonden in-
tern netwerk. 
 
- Sleutelfiguren zijn her-
kenbaar en ‘change 
agents’ geïdentificeerd.  
 
- Intern leren navigeren in 
netwerken. 
 
- Medewerkers als am-
bassadeurs. 
 

 
Ontzorgen en meer regie bij 
de zorggebruiker. 
  

 
- Meer marktwerking organise-
ren. 
 
- De maatschappij (participatie) 
bij de zorg betrekken. 
 
- Zorg en zorggebruiker com-
municeren als gelijken met el-
kaar.  
 
- Toegevoegde waarde leveren; 
de zorggebruiker is niet meer 
afhankelijk. 
 
- Het zorgproces anders inrich-
ten. 

 

 
- Ketens en netwerken. 
Ketensamenwerking naar 
boven en naar voren or-
ganiseren. 
 
- De zorggebruiker onder-
steunen bij het bouwen 
van het juiste netwerk dat 
waarde levert. 
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Trend Benodigde aanpak zorg- en 
welzijnssector 

Kansen op het gebied 
van netwerkend werken 

 
Meer vraag naar zorg; meer 
mensen, meer chronisch, 
meer mogelijk; keuzevrijheid 
voor de zorggebruiker.  

 
- Op de hoogte blijven van ver-
anderingen. 

 
- Kennis hebben en houden op 
lokaal, regionaal en landelijk ni-
veau. 

 
- Zorgaanbod genereren dat 
past bij de vraag. Van buurtni-
veau tot internationaal niveau. 
 
- Het blijven toetsen van positie 
in de totale zorginfrastructuur. 
 

 
- Nieuwe stakeholders, 
zoals gemeenten en de 
zorggebruiker (en hun 
omgeving). 
 
- Relaties kunnen bouwen 
en benutten voor de lange 
termijn. 
 
- ‘Klanten’ binden voor de 
langere termijn. 
 
- Een netwerk bouwen dat 
kennis genereert en me-
dewerkers voorziet van 
‘nieuws’. 
 

 
Ketensamenwerking; keten-
integratie; ketenregie; de 
samenwerkende klant (com-
munityvorming); de zorgge-
bruiker is van de partij; van 
oplossen naar voorkomen; 
van ziektebeeld naar mens-
beeld. 

  
- Alle betrokkenen (van familie 
tot huisarts) en stakeholders 
(van financier, verzekeraar tot 
school) zijn betrokken. 
 
- Voor- en achterwaartse keten-
integratie. 
 
- Niche-aanbieder gespeciali-
seerd in (complexe) samenwer-
king. 
 
- Sterk portfoliomanagement. 
 
De verzekeraar als ketenregis-
seur. 

 
- Netwerkmanagement or-
ganiseren. Het netwerk als 
oplossend vermogen. 
 
- Professioneel samen-
werken binnen en tussen 
organisaties. 
 
- Duurzame relaties op-
bouwen. Mensgericht i.p.v. 
patiëntgericht. 
 
- Keten- en  
netwerkdenken als organi-
satiecompetentie. 
 
- Cultuur van vertrouwen 
en wederkerigheid. De 
verbindende derde i.p.v. 
de lachende derde. 
 
- Regisseren van de net-
werkorganisatie. Zorgpro-
ces en organisatie aan-
passen naar netwerkorga-
nisatie; hulp en advies 
vragen en krijgen is ge-
bruikelijk. 
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Trend Benodigde aanpak zorg- en 
welzijnssector 

Kansen op het gebied 
van netwerkend werken 

 
Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. 

 
- Verantwoording nemen voor  
maatschappelijke rol. 
 
- Bouwen aan vertrouwen in de 
zorg c.q. vertrouwen in de eigen 
organisatie. 
 
- Versterken van reputatie en 
voorkomen van imagoschade. 
 

 
- Een robuust en rijk net-
werk dat waarde toevoegt. 
 
- Netwerkend werken als 
werkwijze inzetten. 
 
- Public affairs en commu-
nicatie geïntegreerd in de 
organisatie. 
 
- Sociale netwerken en 
sociale media bieden kan-
sen voor positionering. 
 
 
 
 
 
 

 
Bekostiging verandert; risi-
co’s verschuiven van over-
heid naar instellingen en ver-
zekeraars; overcapaciteit; 
belonen op gezondheids-
winst; aanbestedingen en 
concessies. 

 
-Maatschappelijk ondernemer-
schap; social enterprise (toege-
voegde waarde leveren). 
 
- Goede samenwerking (met fi-
nanciers zoals banken en ver-
zekeraars, maar ook in de keten 
en met collega’s). 
 
- Grip op alle (zorg)processen. 
 
-Tendermanagement, weten wat 
er speelt. 
 

 
- Complexiteit vraagt lang-
durige samenwerking en 
overzicht. 

 
- De complexiteit geeft in-
stellingen de kans om te 
profiteren van unieke ken-
nis en werkwijzen. Profile-
ren van medewerkers. 

 
- De zorgprofessional als 
netwerkregisseur. 

 
- Privé- en zakelijke net-
werken integreren. 

 
- Marketingbudgetten net-
werktechnisch richten. In-
vloed op aanbestedingen 
door netwerkvorming. 
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Trend Benodigde aanpak zorg- en 
welzijnssector 

Kansen op het gebied 
van netwerkend werken 

 
Veranderende Europese en 
nationale (complexe) regel-
geving. 

 
 
 

 

 
- Kennis binnen of buiten de or-
ganisatie borgen. 

 
- Op de hoogte zijn en blijven. 

 
- Leren navigeren door 
netwerken. 
 
- Weten hoe de hazen lo-
pen. 

 
- Gebruik maken van we-
derzijdse bestuursfuncties. 

 
 
Veranderende arbeidsmarkt 
(ontgroening en vergrijzing); 
kwantitatieve en kwalitatieve 
uitdagingen; werken met al-
lerlei dienstverbanden. 

  
- Bouwen aan instroom. 

 
- Borgen van kennis en vak-
manschap voor de toekomst. 
 
- Optimale combinatie van pri-
maire, secundaire en tertiaire 
arbeidsvoorwaarden. 
 
- Interne en externe arbeidsmo-
biliteit hoog in het vaandel heb-
ben. 

 
- Ambassadeurs creëren. 

 
- Actief instroom- en 
alumnibeleid. 

 
- Medewerkersiii laten 
bouwen aan operationele, 
strategische en persoonlij-
ke netwerken. 

 
- Kennisnetwerken organi-
seren. 

 
- Netwerken van mede-
werkers benutten voor het 
vinden van nieuw perso-
neel en (bij krimp) laten 
landen van vertrekkend 
personeel. 

 
 
Om in te kunnen spelen op de kansen die de sector biedt is het dus niet alleen belangrijk wat jouw 
medewerkers kunnen, maar vooral ook wie zij kennen en wat je daar als organisatie mee kunt en 
doet. Relatiemanagement, samenwerken, kennismaken en kennismanagement zijn dé sleutelingre-
diënten om invulling te geven aan de kansen die de sector heeft.  
 
Maar hoe vertaal je dat naar een andere manier van organiseren?  
 
Sectorbreed zijn we het er over eens dat we de regie moeten teruggeven aan de zorggebruiker, dat 
we gebruik moeten maken van hun eigen kracht en dat van hun netwerk en dat we de cliënt centraal 
moeten stellen, niet de organisatie zelf.  
 
Wij geloven dan ook in de waarde van zelforganiserende teams en dat elke zorgmedewerker en ie-
dere zorginstelling het potentieel heeft om een belangrijke bijdrage te (blijven) leveren aan cliëntge-
richte en toekomstbestendige zorg. Het benutten van dit potentieel middels het managen van Soci-
aal Kapitaal is een must! 
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Fig. 1 Transities in het sociale domein  (Oscar Schneider, Bureau de Bont)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij La Red zijn we gespecialiseerd in netwerkend werken. Dagelijks helpen we instellingen om het 
kapitaal dat schuil gaat in de netwerken van medewerkers, zorggebruikers en organisaties te onder-
kennen, te herkennen en te benutten. 

Zou onderstaande alinea uit het strategisch beleidsplan van jouw organisatie kunnen 
komen? 
“Het is ons doel om te groeien naar een open en wendbare netwerkorganisatie. Een organi-
satie die omgevingsgericht is. Die kan inspelen op politieke en maatschappelijke veranderin-
gen op buurt- en regioniveau. Een samenwerkingsverband van zelforganiserende teams en 
servicegerichte afdelingen waarin professionals, cliënten en cliëntnetwerken betekenisvolle 
relaties aangaan, ontwikkelen en onderhouden. Een toonaangevende en innovatieve organi-
satie die effectief gebruik maakt van sociaal kapitaal. Een organisatie die volop samenwerkt 
met burgers, maatschappelijke ondernemers, gemeenten en andere stakeholders om plan-
nen te maken en te realiseren.” 
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Fig. 2 Kapitaalstromen volgens La Red  
 
Een overtuiging die werkt op het niveau van: 
• Sector 
• Keten 
• Organisatie 
• Persoon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij La Red geloven we dat netwerkend werken de sleutel is tot succes, continuïteit en verbinding. 
Daarom helpen wij dagelijks mensen en organisaties de kracht van netwerken van klanten, mede-
werkers en andere organisaties te benutten.  
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Netwerkend werken en sociaalkapitaalmanagement volgens La Red: 
• (management); strategie om het sociaal kapitaal van mensen en groepen mensen in te zet-

ten en te besturen 
• (activiteit); manier van denken en doen die leidt tot goed ontwikkelde, onderhouden en stra-

tegisch ingezette relaties tussen mensen die bijdragen aan het realiseren van (organisa-
tie)doelstellingen 

• (geluk); levenswijze die zorgdraagt voor een warme en zinvolle (werk-)omgeving en relaties 
die bijdragen aan het persoonlijk en algemeen geluksgevoel van mensen 

 

Netwerken volgens de Dikke van Dale:  
• net•werk (het; o); op een net lijkend geheel: een netwerk van draden; (figuurlijk) een netwerk 

van intriges; iemands sociale netwerk alle mensen die hij kent en die hem ook kennen  
• (computer) een aantal aan elkaar gekoppelde computers net•wer•ken  
• (werkwoord; netwerkte, heeft genetwerkt); zijn best doen zoveel mogelijk invloedrijke men-

sen te leren kennen 
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Dienstverlening van La Red 
 
 
Netwerkend werken als managementstrategie: 
 
v Netwerkleiderschap: Sturen op sociaal kapitaal als organisatiecompetentie 
 

Organisatievernieuwing in de zorg betekent in de praktijk een andere balans vinden tussen 
structuur geven en ruimte bieden. De sector heeft baat bij managers die het accent leggen op 
relationele kwaliteit en onderlinge verbinding; bevlogen leidinggevenden die sturen op de op-
bouw van sociaal kapitaal als organisatiecompetentie en zich realiseren dat het totale sociaal 
kapitaal een optelsom is van wat elke individuele medewerker heeft opgebouwd en wil delen. 

 
La Red verzorgt masterclasses en management development trajec-
ten om het netwerkleiderschap in de organisatie te vergroten. Vanuit 
het INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit) wordt sociaalkapi-
taalmanagement geborgd in de processen van de organisatie. 

 
 
 
Netwerkend werken als basiscompetentie van medewerkers: 
 
v Competentieprofielen: Hoe worden mijn medewerkers netwerkwaardig en netwerkvaar-

dig? 
 
In functietaakomschrijvingen en opleidingsplannen wordt weinig aandacht besteed aan de com-
petentie ‘netwerken’, terwijl deze competentie toch algemeen gezien wordt als een 21st century 
skill.  

 
La Red verzorgt opleidingstrajecten voor het versterken van netwerkvaardigheden van mede-
werkers. 

 

Fig. 3 Persoonlijk kapitaal volgens La Red  
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v Kennisnetwerkkaarten: Kennisdeling binnen interne organisatienetwerken 
 

Een goede doeltreffende inrichting van een sterke kennisinfrastructuur in zorgorganisaties is es-
sentieel. Daarbij is zichtbaar dat kennisdeling op natuurlijke wijze plaatsvindt binnen zelforgani-
serende teams, maar niet vanzelf over de grenzen van de teams heen.  

  
La Red ondersteunt door het in kaart brengen van het professionele netwerk van (ervaren) me-
dewerkers en maakt ‘knooppunten’ in het kennisnetwerk zichtbaar. Daarmee ontsluiten we het 
sociaal kapitaal van medewerkers. 

 
v Arbeidsmobiliteit: Via netwerkend werken van baan naar baan 
 

De doeltreffendheid van het in-, door- en uitstroomproces van medewerkers binnen zorg- en 
welzijnsorganisaties wordt vergroot via principes van netwerkend werken. Meer dan 70% van de 
banen wordt via het netwerk gevonden en vergeven en toch is er weinig ‘netwerksturing’ bij per-
soneelsfunctionarissen en mobiliteitscentra. Dit sturen op netwerken vergroot ook de kans om 
de juiste nieuwe medewerkers te vinden en ze te leren selecteren op menselijk en sociaal kapi-
taal.  

 
La Red organiseert voor HRM-professionals en (boventallige) medewerkers in de zorg leergan-
gen Netwerkend Werken naar een Nieuwe Baan. 
 
 

Netwerkend werken als motor voor ketensamenwerking: 
 
v Samenwerking in de zorgsector: Win-win attitude door wederzijds vertrouwen en een ge-

zamenlijke aanpak 
 
Optimale samenwerking in de zorgsector leidt tot een beter resultaat. Investeren in relaties leidt 
tot rendement en dat tegen gelijkblijvende of zelfs lagere kosten. Samenwerkingspartijen gaan 
met elkaar in dialoog om het ‘over de schutting gooien van verantwoordelijkheden’ te voorko-
men. Met vertrouwen werken de spelers aan verschillende manieren van samenwerken om het 
resultaat te verbeteren. Daarnaast heeft ketensamenwerking tot resultaat dat partijen onderling 
ook meer met elkaar gaan samenwerken buiten de projecten om, in een duurzame relatie. 
 
La Red kijkt door een netwerkbril naar toekomstbestendige samenwerkingsvormen in de zorg-
sector en ondersteunt verzekeraars, instellingen en andere belanghebbenden om win-win te rea-
liseren.   

 
v Strategisch netwerken: Navigeren in stakeholdernetwerken 
 

Het strategisch ontwikkelen en inzetten van relaties loont de moeite. Het draagt bij aan een dui-
delijke profilering in de zorgketen en leidt tot noodzakelijke contacten met wijkverenigingen, ge-
meenten, woningcorporaties, leveranciers, klanten en burgers. Het doel dat een organisatie na-
streeft bepaalt de te volgen netwerkstrategie en ook het soort netwerk dat met elkaar nodig is 
om de doelen te bereiken. Netwerkanalyses duiden hoe de hazen nu echt lopen, binnen en bui-
ten de organisatie. Zo wordt ontdekt of er (optimaal) wordt samengewerkt en waar rendement is 
te behalen uit de relaties en contacten die er zijn.  
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La Red genereert netwerkdata, visualiseert organisatienetwerken en adviseert directie en be-
stuur van zorg- en welzijnsorganisaties hoe zij het netwerk kunnen gebruiken om de doelen te 
realiseren.  
 

 

Fig. 4 Anatomie van een sociaal netwerk (Dave Gray) 
 
 
v Samenredzaamheid van cliënten: Bouwen aan het sociale netwerk van de cliënt 
 

Zorgverleners veranderen van zorgen voor naar zorgen dat. Leidend uitgangspunt hierbij is ei-
gen regie en zelfredzaamheid van cliënten, met de hulp van mantelzorgers en vrijwilligers. Een 
sterk sociaal netwerk voor een cliënt is dan ook onmisbaar.  

 
La Red ondersteunt professionals die hun cliënten willen ondersteunen bij het versterken, uit-
breiden en benutten van hun sociale verbanden (denk aan familie, buren, vrienden, lotgenoten). 
 

v Netwerkvolwassenheid van teams: Benutten van de waarde van relaties en verbindingen 
in zelforganiserende teams 

 
Zelforganiserende teams fungeren als een kleinschalig organisatienetwerk. Een goede combina-
tie van speelruimte, vakmanschap, ondernemerschap, teamrollen, onderlinge relaties van team-
leden en verbindingen met andere interne en externe netwerken draagt bij aan optimaal teamre-
sultaat en functioneren. 

 
La Red ondersteunt zelforganiserende teams in diverse vormen om hun netwerkvolwassenheid 
te vergroten. De netwerkorganisatie is een vorm die teams ondersteunt bij zelforganisatie en het 
benutten van netwerken. We leiden projectmanagers op tot netwerkregisseurs. 
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Netwerkend werken als vliegwiel voor winstgevende zorgondernemers: 
 
v Aanbestedingen winnen: Het mobiliseren en benutten van brede kennis over integraal 

aanbesteden 
 
Om een concessie of aanbesteding te winnen is het netwerk cruciaal. Eerst ruim voordat de ten-
der speelt, om te weten wie er gekend moet worden. Daarna bij de aanbiedingsfase om via het 
interne en externe netwerk de juiste kennis te mobiliseren. Integrale projecten bestrijken een 
veelheid aan onderwerpen en via het netwerk moet brede kennis aangeboord kunnen worden. 
Zorgtechnisch, maar ook over financiering, bedrijfsvoering, risicomanagement en IT.  
 
La Red ziet het mobiliseren en benutten van noodzakelijke kennis om tenders te kunnen winnen 
als een ‘netwerkvraag’ en ondersteunt tenderteams om creatief en vernieuwend succesvol te 
zijn. 

  
v Communicatie en relatiebeheer: Rendement van netwerkbijeenkomsten 
 

De waarde van de relaties die u onderhoudt met klanten, leveranciers en stakeholders is afhan-
kelijk van de aandacht en communicatie over en weer. Zorginstellingen zijn zich bewust van het 
belang van het organiseren van klantendagen en seminars en het bezoeken van symposia en 
recepties. Maar vaak is onduidelijk of deze inspanningen voldoende renderen. 

 
La Red onderzoekt voor zorg- en welzijnsorganisaties welke netwerkbijeenkomsten het hoogste 
rendement opleveren en verzorgt workshops voor het versterken van netwerkvaardigheden van 
medewerkers. Zij traint medewerkers in netwerkvaardig en netwerkwaardig gedrag. 
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i De sector bestaat uit de volgende organisaties: Ziekenhuiszorg (Algemene en academische ziekenhuizen 
voor vooral curatieve somatische zorg); Geestelijke gezondheidszorg (Instellingen voor curatieve en langduri-
ge psychiatrische zorg); Verpleging, verzorging en thuiszorg (Organisaties voor langdurige zorg aan vooral 
ouderen); Zorg voor mensen met lichamelijke of geestelijke beperking; Eerste lijn gezondheidszorg (De zorg 
van huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, apothekers, gezondheidscentra en diagnostische centra); Zorg-
verzekeraars (Uitvoering van Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten uitvoeren en 
ook aanvullende zorgverzekeringen aanbieden) 
ii We hebben de trendrapporten van onder andere ING en de Rabobank geraadpleegd. Zie de rapporten van 
Erwin Winkel, Sectormanager Gezondheidszorg van ING; Michel van Schaik, directeur gezondheidszorg; Jan-
René Kleijne, kennismanager gezondheidszorg; Geert van der Heijden, Marleen Jansen, André Vermeulen, 
alledrie sectormanager gezondheidszorg bij Rabobank. Ook onze collega’s van Bureau de Bont hebben hun 
visie op de sector ingebracht. 
iii Medewerkers zijn alle mensen die zich voor langere of kortere tijd aan de organisatie verbonden hebben on-
geacht de juridische status die hun arbeid heeft gekregen. 
 
 
 

Informatie en contact  
 
La Red werkt samen met Bureau de Bont. Samen zorgen we er voor dat alle relaties, proces-
sen, talenten, netwerken en structuren maximaal bijdragen aan de doelstellingen van uw or-
ganisatie. Kortom we werken samen om menselijk en sociaal kapitaal binnen en tussen orga-
nisaties maximaal te laten renderen.  
 
Voor een kop koffie, een inspirerende korte introductie, meer informatie of een lijstje van onze 
ambassadeurs kunt u contact opnemen met Miriam Notten (La Red) of Oscar Schneider (Bu-
reau de Bont).  
 
La Red B.V. | Bureau de Bont B.V. 
T (015) 212 75 44 M (06) 51 40 3118 E notten@lared.nl I www.lared.nl  
T (033) 455 60 30 M (06) 22 40 8400 E o.schneider@bureaudebont.nl I www.bureaudebont.nl 

                                                 
 
 


