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REFLECTIE WELSAAM  

Common Eye 

 

De afgelopen periode heeft Common Eye gekeken naar de samenwerking binnen het netwerk Welsaam. We 

hebben gekeken naar enkele relevante documenten en drie bijeenkomsten bijgewoond, één van de kerngroep en 

twee ontwikkeltafels. Op basis van wat we hebben gezien en onze expertise over het organiseren in en met 

netwerken geven we in dit document een aantal observaties terug. Tevens benoemen we een aantal handvatten 

om het eigenaarschap binnen het netwerk te bevorderen, en de innovatie en ontwikkelkracht van het netwerk te 

verbeteren. Het is belangrijk te beseffen dat het hier gaat om enkele indrukken, waardoor het mogelijk niet overal 

representatief is voor de gehele samenwerking binnen Welsaam. Daarvoor is het onderzoek te beperkt geweest. 

 

Essentie Welsaam 

Welsaam is een netwerk in het sociale domein van Wageningen, met 30 organisaties. Het netwerk levert de zorg 

en welzijn aan de inwoner van de gemeente Wageningen. Zeven van de lid organisaties zijn hoofdaannemer van 

de gemeente Wageningen, en nemen plaats in de kerngroep. Daaromheen zijn vele lokale en regionale/landelijke 

organisaties en partners ook betrokken in de uitvoering. 

 

Zoals we de essentie van Welsaam 

begrijpen kent het netwerk in wezen een 

wat schizofrene aard. Het heeft zowel een 

(1) uitvoerende als een (2) ontwikkelende 

doelstelling. Als opdrachtnemer van de 

zorg en welzijnsactiviteiten voor de 

gemeente Wageningen is het 

verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 

gecontracteerde activiteiten en het behalen 

van de beloofde resultaten aan de 

gemeente. Als netwerk van diverse 

betrokkenen in de zorg en het 

welzijnsdomein komen de leden en niet-

leden bijeen om gezamenlijk te werken aan 

synergie en innovatie met als doel hogere 

kwaliteit aan activiteiten voor de inwoners 

van Wageningen te bewerkstelligen. 

 

De kerngroep constateerde eerder dat de dynamiek uit de samenwerking lijkt te verdwijnen. Dat uit zich in een 

dynamiek van beperkte betrokkenheid, weinig initiatieven en twijfel over de toegevoegde waarde van het netwerk 

onder de diverse leden. Het netwerk element is daardoor minder van de grond gekomen dan gewenst. De 

kerngroep gaf aan op zoek te zijn naar manieren om het eigenaarschap binnen Welsaam te bevorderen, en de 

innovatie en ontwikkelkracht als netwerk te verbeteren. 

 

 

Figuur 1 De essentie van Welsaam in beeld 



 

Observaties  

Met bovenstaande essentie en vraagstelling van de kerngroep in gedachten is gekeken naar de werkwijze van 

Welsaam door het bijwonen van een kerngroep en twee ontwikkeltafels. Ook is men na afloop in gesprek gegaan 

met een aantal betrokkenen. 

 

 Dit heeft, in combinatie met de ontvangen documentatie geleid tot de volgende hoofd observaties: 

1. Doelstelling één: de samenwerking binnen Welsaam als opdrachtnemer vraagt (te) veel aandacht 

2. Doelstelling twee: samen werken aan synergie en innovatie vergt de omarming van de logica van het 

netwerk 

3. Het netwerkleiderschap binnen Welsaam vraagt aandacht. 

 

De kerngroep bijeenkomst stond vooral in het teken van de eerste doelstelling van Welsaam: uitvoering geven aan activiteiten 

die bijdragen aan het behalen van de resultaten zoals beschreven in de uitvoeringsplannen, en de rol van de kerngroep om 

daarop te sturen. Ook is veel gesproken over de relatie en verhouding tot de opdrachtgever, de gemeente. 

 

De ontwikkeltafels waren erg verschillend in opzet, dynamiek en opkomst.  

• De ontwikkeltafel Kind en Gezin vindt drie maal per jaar plaats en richt zich op het uitwisselen van ervaringen en 

het bevorderen van samenwerking rondom het aanbod voor Kind en Gezin. Ditmaal koos men te kijken naar 

hiaten in het aanbod. Daarvoor is men gaan werken in groepen rondom bepaalde thema’s, met als doel de 

hiaten te herkennen, en te komen tot concrete afspraken om ze in de subgroep op te gaan pakken. In de 

volgende ontwikkeltafel wordt teruggekoppeld waar men staat en wat het heeft opgeleverd. 

• De ontwikkeltafel Vluchtelingen vindt tweemaandelijks plaats en richt zich op het delen van ontwikkelingen 

rondom vluchtelingenbeleid, het aanbod en Welsaam. De gemeente zit aan tafel. Er is een vaste voorzitter en 

een notulist, en men werkt met een vaste agenda. De gehele vergadering vindt plenair plaats, en richtte zich 

ditmaal op het uitwisselen van ontwikkelingen rondom de wet Koolmees, een vraag uit de klankbordgroep en het 

delen van ontwikkelingen bij de partners. Van één ontwikkeling is de procesafspraak gemaakt dat het door twee 

betrokkenen wordt opgepakt.  

 

 

Uitwerking van de observaties 

 

1. Doelstelling één: de samenwerking als opdrachtnemer vraagt (te) veel aandacht 

Welsaam is als opdrachtnemer van de zorg en welzijnsactiviteiten voor de gemeente Wageningen 

verantwoordelijk voor het uitvoeren van de gecontracteerde activiteiten en het behalen van de beloofde resultaten 

aan de gemeente. Dat betekent dat de leden van Welsaam zich moeten verantwoorden en conformeren aan een 

opdracht waar zij direct een bepaald belang bij hebben. Het is op voorhand aan te wijzen als een belangrijke pijler 

van de samenwerking, gestoeld op een groot organisatorisch belang van veel van de deelnemers.  

 

Bevindingen 

• Het goed invullen van het opdrachtnemerschap en het voldoen aan de eisen van de opdrachtgever krijgt 

veel aandacht van met name de kerngroep. De kerngroep lijkt daarnaast veel gefocust op de praktische 

zaken rondom de algemene afstemming voor de uitvoeringsplannen en de afstemming met de 

opdrachtgever.  

o Er is bijvoorbeeld veel gesproken over de noodzaak tot het invullen van een monitor en het gebrek aan 

voldoende ingevulde formulieren. Ze bleken niet goed aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk van veel 

organisaties en professionals. De enige reden om het te doen is het feit dat het moet van de opdrachtgever. 

Dat maakt dat er weinig motivatie bestaat om ze regelmatig in te vullen, en dat het een van de eerste 

dingen is die verdwijnt van de to-do lijst. 



 

• Gedurende het overleg merkte één van de deelnemers op behoefte te hebben aan een gezamenlijk 

gesprek over de lange termijn ambities, en hoe de kerngroep daar aan zou kunnen werken. 

Vooralsnog is daar weinig aandacht voor, werd opgemerkt. Ook in het nagesprek werd dit 

bevestigd. 

o Bovenstaand punt kwam op naar aanleiding van een overleg met de kartrekkers en de gemeente, 

voorbereid door de gemeente, zonder betrokkenheid van Welsaam. Het bleek voornamelijk te zijn 

gericht op uitwisseling van dat wat er al is, voor de ambtenaren van de gemeente. Er was geen ruimte 

voor een opbouwend, lange termijn perspectief, wat door de aanwezigen in de kerngroep werd 

bestempeld als een gemiste kans.  

 

Effecten 

➢ Het lijkt erop dat beide vraagstukken uit dit specifieke kerngroep overleg passen in een patroon waarin 

de opdracht voor de gemeente zo goed mogelijk wordt vervuld conform de condities en voorwaarden 

zoals ze ooit zijn bepaald of zijn veronderstelt.  

➢ Er vervolgens weinig, of beperkt, aandacht besteed wordt aan het samen werken aan die elementen of 

randvoorwaarden die niet goed passen, of die het voor de lid organisaties van Welsaam makkelijker 

maken om de opdracht goed te vervullen.  

➢ Daardoor blijft het praktisch voldoen aan de opdracht op de korte termijn veel aandacht vragen, en blijft 

weinig ruimte over voor een meer strategisch en lange termijn perspectief. 

 

Aanbevelingen 

1. Als opdrachtnemer kun je een zakelijke positie innemen door aandacht te besteden aan de 

randvoorwaarden die je nodig hebt om je opdracht te vervullen. De opdrachtgever bepaalt de kaders en 

de middelen. Soms knelt dat, in dit geval blijkbaar ten aanzien van de monitor eisen. Dat is een 

gegeven, maar interessant is om te kijken of er meer ruimte mogelijk is dan gedacht wordt.  

2. Hiervoor is overleg met elkaar, en de gemeente van belang: Welke kaders zijn essentieel voor de 

gemeente? Wat is belangrijk voor Welsaam om haar opdracht te vervullen? Welke ruimte is er voor 

Welsaam om vervolgens invulling te geven aan de geldende kaders, op een manier die helpend is?  

 

 

2. Doelstelling twee: samen werken aan synergie en innovatie vergt de omarming van de logica van 

het netwerk 

Iedere samenwerking kun je zien als een sociaal construct; door interactie kom je tot dat wat de samenwerking 

voor eenieder betekent en waarom die meerwaarde biedt. Hierbij geldt de logica van het netwerk: er is een 

vraagstuk, kans of een opgave die verschillende partijen nodig heeft om geadresseerd te worden, niemand kan 

het alleen. Die partijen hebben ieder hun belangen, drijfveren en ambities. Ze kunnen wat brengen voor het 

vraagstuk, maar ze komen ook wat halen. Samen kom je tot afspraken hoe je daar mee om gaat; aan welk 

vraagstuk of welke kans wil je samen werken? Wat is dan je gezamenlijke ambitie, en wat brengt wat in om dat 

mogelijk te maken? Wat moet het voor eenieder opleveren? Uiteindelijk is het nodig dat de ambitie van de 

samenwerking gezamenlijk en gedeeld is, en voldoende meerwaarde voor de betrokkenen oplevert. 

 

Bevindingen 

• Welsaam heeft de afspraken over het netwerk en ieders bijdrage op hoofdlijnen vormgegeven in het 

convenant en het heeft zijn beslag gekregen in de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente.  

o Daarmee is met name doelstelling één (uitvoeren van de gecontracteerde opdracht) in grote 

mate geborgd. De verwachtingen aan inzet en de beoogde resultaten per organisatie zijn voor 

dit onderdeel besproken en vastgelegd.  



 

▪ Of hier ook sprake is van een gedeelde ambitie die voldoende meerwaarde oplevert voor 

betrokkenen is moeilijk te beoordelen, daarvoor hebben we te weinig onderzoek kunnen doen. 

o Voor doelstelling twee (samen werken aan synergie en innovatie) is afgesproken om dit 

gezamenlijk op te pakken, met als uiteindelijk doel hogere kwaliteit aan activiteiten voor de 

inwoners van Wageningen te bewerkstelligen. Dit onderdeel moet gedurende de samenwerking 

verder worden vormgegeven. 

• De kerngroep en de ontwikkeltafels zijn gremia waar de samenwerking op dat tweede punt zou moeten 

worden verdiept en uitgewerkt. Naar ons idee gaat het dan om vragen als welke vraagstukken, kansen en 

opgaves verbinden ons nog meer, en wat zijn dan onze gezamenlijke ambities? Voor lid organisaties en hun 

vertegenwoordigers zijn dit daarmee de plekken om in interactie de samenwerking verder vorm te geven, 

hun belangen, drijfveren en ambities te delen om zo te komen tot gezamenlijke ambities en bijbehorende 

afspraken om het in de praktijk vorm te geven.  

o Vooralsnog lijkt dit ten dele ook te gebeuren, met name bij enkele ontwikkeltafels.  

▪ Er ontstond veel energie en er werden concrete afspraken gemaakt bij de ontwikkeltafel kind en 

gezin toen betrokkenen aan de slag konden met concrete vraagstukken die voor hen relevant 

zijn, in subgroepjes rondom een relevant thema, of aan een duidelijk project  

o Zoals onder punt één al werd geconstateerd lijkt de kerngroep echter vooralsnog vooral gericht op 

het uitvoeren van de opdracht onder doelstelling één, waardoor het gesprek over de verdieping van 

de samenwerking op dat niveau nog beperkt van de grond lijkt te komen. 

 

Effecten 

➢ Het feit dat de kerngroep als het overkoepelde gremium met (bestuurlijke) verantwoordelijkheid van 

Welsaam op dit moment niet een plek lijkt waar veel gesproken wordt over de verdere invulling van de 

samenwerking voor die tweede doelstelling, maakt het lastig een gezamenlijk strategisch perspectief te 

ontwikkelen op wat doelstelling twee nu eigenlijk kan opleveren, en wie daar een bijdrage 

➢  aan kan leveren.  

o Dat maakt dat de leden van het netwerk niet vanuit een (bestuurlijke) verantwoordelijkheid 

worden geprikkeld worden een bijdrage te leveren, of überhaupt na te denken over hun 

ambities en belangen, of anderen te stimuleren een bijdrage te leveren.  

➢ De ontwikkeltafels zou dan de plek moeten zijn waar vanuit de praktijk verdere betekenis wordt gegeven aan 

de samenwerking door samen te werken aan innovaties en synergie. Op basis van de twee bezochte tafels 

lijkt dit echter maar ten dele plaats te vinden, waardoor in feite nog weinig voortgang is geboekt. 

o Uit de gesprekken met betrokkenen van kind en gezin blijkt dat het in de praktijk voor hen ook 

lastig is duurzaam voldoende aandacht te besteden aan een echt gedeelde ambitie waarbij 

partijen ook komen tot het uitspreken van commitment en actief participeren in de uitvoering. 

o Daarbij worstelen de ontwikkeltafels nog met het omgaan met verschillen in ambities, 

uiteenlopende belangen en persoonlijke overtuigingen. Een belangrijk element voor het werken 

met de logica van het netwerk. 

▪ De interactie tussen de aanwezigen bij de ontwikkeltafel Vluchtelingen liep stroef, er leek weinig 

wederzijds begrip en gezamenlijkheid, er is vooral sprake van wederzijdse verantwoording tussen 

met name de gemeente en de andere partijen. Bij kind en gezin werd een aantal keer gesproken 

over partijen waar men afhankelijk van is, bijvoorbeeld de gemeente en de kinderopvang. Wat 

eenieder kan bijdragen om daar mee om te gaan, of hoe het bespreekbaar te maken lijkt een 

thema waar men mee worstelt. 



 

 

 

Aanbevelingen 

3. Op kerngroep niveau meer ruimte creëren voor een strategisch gesprek, en de lid organisaties te stimuleren 

om zich continue af te vragen wat ze t.a.v. doelstelling twee komen halen en brengen in Welsaam en wat dat 

zou moeten opleveren. In combinatie met de aanbevelingen onder punt één zorgt dit voor een stevigere en 

strategische focus voor de kerngroep. 

4. De ontwikkeltafels kunnen consequenter ingericht worden op een manier waarbij ingespeeld wordt op de 

bijdrage en behoefte van alle partners aan het gezamenlijke, zoals Kind en Gezin deed. Het vraagt wel van 

de leden om daar bewust over na te denken, voorbereid aan tafel te zitten (ook te weten wat collega’s 

kunnen of zouden willen halen) en open te staan voor de vragen en ideeën van anderen.  

5. Daarnaast kun je aandacht besteden aan de vaardigheden van de deelnemers en de kartrekkers om te 

werken aan de onderlinge samenwerking en bewustwording van de logica van het netwerk. Waar moeten we 

op letten? Wat is belangrijk om te bespreken? Wie moet er wel en wie moet er niet aan tafel? 

• Wanneer de gemeente aan tafel zit bij de ontwikkeltafel doet dat iets met de dynamiek. Dit was goed te zien bij 

de ontwikkeltafel Vluchtelingen. Ze zijn een partij die enerzijds heel goed kan faciliteren, maar anderzijds ook de 

partij waar de meeste betrokkenen afhankelijk van zijn. Als ze aan tafel zitten, zou dat vooral gericht moeten zijn 

op het informeren van de leden, het luisteren naar hun ervaringen en vragen, en indien mogelijk belemmeringen 

weg te nemen. Hierbij is transparantie essentieel.  

 

 

3. Er is behoefte aan netwerkleiderschap 

Een belangrijk onderdeel van het fundament van ieder netwerk is netwerkleiderschap. Netwerkleiders spelen een 

belangrijke rol, ten aanzien van het (1) op gang brengen en houden van de interactie door partijen te mobiliseren, 

te verbinden en het samenbrengen van partijen in een betekenisvol proces. Ook werken zij aan (2) de strategie 

en koers van het netwerk, (3) bewaken zij de resultaten en (4) houden ze oog voor relevante nieuwe 

ontwikkelingen. Uit onze ervaring weten we dat netwerken en samenwerkingen krachtiger en succesvoller zijn als 

er sprake is van gedeeld netwerkleiderschap, waarbij alle vier de genoemde elementen voldoende aandacht 

krijgen.  

 

Bevindingen 

Ten aanzien van de invulling van netwerkleiderschap zagen we binnen Welsaam het volgende: 

• In de documentatie over Welsaam is te lezen dat de kerngroep als taak heeft erop toe te zien dat de 

gezamenlijke doelstellingen en resultaten worden behaald in de uitvoering van Samen Wageningen. Zij 

vormen in die zin een groot deel van het fundament van het netwerk; met name als het gaat om de 

verbinding tussen de activiteiten die plaatsvinden binnen het netwerk en de koers van het netwerk. 

o Daarbij blijkt, zoals weergegeven onder punt één, dat vooralsnog veel tijd op gaat aan het bespreken van 

praktische zaken die nodig zijn voor het invullen van de verplichtingen als opdrachtnemer. 

• Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat Solidez als grootste partner veel naar zich toetrekt en praktisch 

invulling geeft aan een deel van de benodigde werkzaamheden van het netwerk. Tegelijkertijd wil zij 

waken voor gelijkwaardigheid, en gedeeld eigenaarschap bewaken onder alle betrokkenen in het 

netwerk. 

• Er zijn kartrekkers aangesteld die de ontwikkeltafels faciliteren door ze te organiseren en te begeleiden. 

Ook zij zijn in die zin netwerkleiders, die zich kunnen richten op element één, drie en vier. Er bestaat 

echter geen blauwdruk op taakomschrijving voor de wijze waarop zij hun rol invullen, zij vullen dit naar 

eigen inzicht in.  

 

 



 

 

Effecten 

• De kerngroep lijkt zich vooral te focussen op een deel van de perspectieven van netwerkleiderschap; het 

bewaken van resultaten, en dan ook nog vooral gericht op doelstelling één van het netwerk. De andere 

drie elementen van netwerkleiderschap zijn in dat geval automatisch minder in beeld.  

• Dat Solidez als grootste partner veel naar zich toetrekt als het gaat om de praktische invulling van het 

bewaken van de resultaten, en daarbij waakt voor gedeeld eigenaarschap wordt door de betrokkenen 

gewaardeerd. 

o Tijdens de bijgewoonde kerngroep bijeenkomst zei één van de aanwezigen letterlijk: “heel prettig dat jullie 

dat doen, je wordt vertrouwd, gewaardeerd”. Tegelijkertijd werd gezegd “soms mag iets wel bepaald 

worden”, in de context van het feit dat gedurende de kerngroep de input van de overige leden wordt 

gevraagd door Solidez. In feite werd aangegeven dat Solidez bepaalde zaken best mag oppakken namens 

de kerngroep, en dat niet alles besproken of voorgelegd hoeft te worden aan de kerngroep. 

• De kartrekkers lijken wat te worstelen met hun rol: ze proberen de anderen te stimuleren in het 

oppakken van samenwerking projecten en in dialoog te laten gaan, met name gericht op perspectief één 

en vier van netwerkleiderschap. Dit lukt ze in meer of mindere mate. 

o Gedurende de bijeenkomsten doen zij dit door de deelnemers in subgroepen te laten werken, of te 

bevragen op ideeën of bijzondere ontwikkelingen. Dat bleek deels te lukken, maar ze moesten de groep 

echt aanjagen en stimuleren om te komen tot een onderwerp. Of er ontstond op bepaalde punten een 

plenaire discussie, maar bleef het een uitwisseling zonder verdieping en weinig verbinding.  

 

Aanbevelingen 

6. Besteed aandacht aan alle vier de perspectieven van netwerkleiderschap door 

a. Als kerngroep meer ruimte te creëren voor het interactiegerichte, strategische en ontwikkelende 

perspectief van netwerkleiderschap voor Welsaam.  

i. Een overweging is gebruik te maken van het feit dat één van de partijen een deel van het 

netwerkleiderschap al op zich neemt. Van belang is het dan wel goed te formaliseren. Wanneer 

Solidez (of één van de andere partijen) mandaat en tijd krijgt een aantal praktische zaken op te 

pakken en te regelen zonder afstemming, dan hoeft de kerngroep minder gebruikt te worden om die 

onderdelen te bespreken.  

ii. Tegelijkertijd ontslaat dit de anderen niet voor het invullen van hun deel van het netwerkleiderschap, 

op het niveau van de kerngroep door het goed voorbereiden van de discussies, het oppakken van 

relevante nieuwe zaken of bij het uitvoeren van de gemaakte afspraken. Dit is noodzakelijk om het 

interactiegerichte, strategische en ontwikkelende perspectief van de grond te krijgen. 

b. De kartrekkers steviger in het zadel te helpen. In feite zijn zij als procesbegeleider op dat niveau de 

belangrijkste netwerkleiders. Zij zijn degene die samenwerking en uitwisseling op het niveau van de 

ontwikkeltafel stimuleren en dialoog daartoe verzorgen. 

i. Een train de trainer concept gericht op procesvertrouwen en de condities voor samenwerken zou 

interessant kunnen zijn om hun vaardigheden op dat terrein te versterken.  

7. Zorg voor een goede link tussen de kartrekkers en de kerngroep en gedeeld netwerkleiderschap. 

Regelmatige uitwisseling over het (strategische) perspectief van de kerngroep, en de ideeën, projecten en 

ontwikkelingen in de praktijk zorgt voor kruisbestuiving tussen beide gremia en kan het netwerkleiderschap 

versterken.  

 

 

 

 

 



 

Samenvatting en handvatten voor vervolg 

We begonnen met de constatering dat Welsaam in wezen een wat schizofrene aard kent. Het heeft zowel een (1) 

uitvoerende als een (2) ontwikkelende doelstelling. We hebben gezien dat er veel aandacht uitgaat naar de 

uitvoerende doelstelling, en dat de ontwikkelende doelstelling mede daardoor minder van de grond komt. 

Tegelijkertijd kan het netwerk in zijn algemeenheid werken aan netwerkleiderschap. 

 

Op basis van de bevindingen zijn we gekomen tot een aantal aanbevelingen. De genoemde aanbevelingen leiden 

vervolgens weer tot diverse mogelijke interventies op een aantal relevante assen binnen Welsaam. Hiermee zou 

je een stimulans kunnen geven aan het netwerkleiderschap in zijn algemeen, en meer ruimte kunnen bieden aan 

een ontwikkelgerichte werkwijze op het niveau van de kerngroep, de ontwikkeltafels en in de praktijk.  

 

We geven ze weer in onderstaand overzicht 

 

 

 

 
 


