
Netwerk-werken

Waarom met Wie en Hoe?



Waarom netwerk-werken?

Inhoud functioneel

Er komt veel op u en uw gemeente af:

• 3 decentralisatie (veel thema’s, 
voorkomen dat mensen tussen wal en 
schip vallen) nieuwe onderwerpen 
werkbedrijf en arbeidsmarktbeleid

• VN-verdrag inzake gelijke rechten van 
mensen met een beperking

• Passend onderwijs (overgang 
onderwijs naar arbeid aandachtspunt)

• Gemeenten (moeten) gaan

samenwerken

• Voor uw werk moet u verbreden
– Overlap van werkterreinen en wens/noodzaak 

integraal beleid en uitvoering

– VN verdrag verplicht gemeenten beleid te 
maken samen met mensen met een beperking 
(voorkomen dat uw groep buitenspel wordt 
gezet)

– Representativiteit (namens wie spreekt u en 
zijn alle groepen en hun specifieke 
aandachtspunten in beeld?)

• En opschalen
– Medezeggenschap regionaal arbeidmarktbeleid 

en uitvoering 



Waarom een netwerk ontwikkelen

Als u niet gaat samenwerken, uw inspraak en

medezeggenschap aanpast aan nieuwe takenmedezeggenschap aanpast aan nieuwe taken

gemeente dan….

• Doen de gemeenten het zonder u!

• Raakt u uw eigen regie over uw 
medezeggenschap kwijt!



Met Wie

Samen werken met organisaties en groepen cliënten:
Bijvoorbeeld: 
• Cliëntenraden Wwb, Wsw en Wmo van de gemeenten waarmee uw gemeente op deze 

terreinen samenwerkt (werkt gemeente integraal?, afstemmen advisering) terreinen samenwerkt (werkt gemeente integraal?, afstemmen advisering) 
Maar er zijn meer groepen cliënten in uw stad of regio 
• Er zijn groepen en vereniging van cliënten/patiënten (wat belemmert hen mee te doen, 

heeft gemeente genoeg kennis om hen te begeleiden?), 
• Cliëntenplatforms (wat leeft onder ouderen, jongeren, 

gehandicapten)
• Cliëntenraden bij zorginstellingen (wat voor ondersteuning heeft iemand met verstandelijke 

beperking nodig?) 
• Ouder- en leerlingenraden bij het onderwijs (werkt school en gemeente goed samen voor 

goede overgang naar werk kwetsbare leerlingen?)
• FNV Lokaal (zie acties rond werken met behoud van uitkering)
• Lokale armoede beweging (wat zijn oorzaken en oplossingen rond armoede?)
• ……



Met Wie

Naast cliëntengroepen en organisaties van cliënten zijn er 

professionele organisaties waarbij het handig kan zijn mee professionele organisaties waarbij het handig kan zijn mee 

samen te werken 

Denk aan:

• MEE (weten welke vragen mensen stellen), 

• schuldhulpverlening (oorzaken, knelpunten bij oplossen) 

• sociaal raadslieden (waar gaat het fout) 

• zorgbelang enz. (behoeften mensen)



Wat levert netwerk-werken op ?

• Goede breed gedragen adviezen (tevreden gemeente)

• Verbreding van kennis onderwerpen (twee weten meer dan 
één, enzovoort)één, enzovoort)

• Raad is meer representatief (spreken namens meer dan 
leden Raad)

• Verlichting van uw werk, er komt zoveel op u af dat redt u 
niet meer alleen? Ook nieuwe uitdagingen met nieuwe 
mensen (netwerkers nodig)

• Samen sterk! (ga zelf over je medezeggenschap)

• Medezeggenschap op de juiste schaal (boven grens 
gemeente)



Hoe

Daar moet u natuurlijk zelf over nadenken. Enig tips en

valkuilen:

Tips:Tips:

• Taken verdelen en delegeren

• Elkaar informeren
– Elkaar vertrouwen geven

Valkuilen

• Te veel structuur en te weinig inhoud

• Eindeloos afstemmen en heen weer sturen van concept 
adviezen/reactie voordat deze ‘uit’ kunnen.

• Wantrouwen naar elkaar



Naar huis en dan?

Stel een actieplan op:

1. Nagaan met welke gemeente uw gemeente samenwerkt 
op welke terreinen? Denk hierbij ook aan werkbedrijf, op welke terreinen? Denk hierbij ook aan werkbedrijf, 
arbeidsmarktbeleid, sociale werkvoorziening en Wmo

2. Breng in kaart welke cliëntengroepen in uw regio actief 
zijn

3. Breng in kaart met welke professionele organisaties 
samenwerking interessant is

4. Verdeel taken: ga met koppels netwerken

5. Niet praten over structuren, praat over onderwerpen die 
geagendeerd (moeten) worden


