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Overzicht 

§  Overzicht strategische keuzes buiten de 
organisatie 

§  De keuze voor het organisatienetwerk. 
Waarvoor en wanneer? 

§  De kern van de zaak in succesvolle 
organisatienetwerken 
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L  “… opgaan in iets groters …, verlies van 
controle …, verlies van identiteit en waarden, 
standaardisering van processen en producten 
…, efficiëntie-gedreven, verlies aan 
maatwerk, ontslagen, fusie-gedoe, …” 
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Shared Service Center 

Bron: Struik & Brugman (2008) Life Cycle Model 
voor Service Service Center. 
Facility Management magazine, November, p. 63- 65 

r 



Fusie/overname Zelfstandige 
organisatie 

Samenwerkingsverband 
van zelfstandige 
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+ nieuwe 
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venture) 

Effectiviteit 
(nieuwe producten): 
complexiteit/ 
flexibiliteit/ 
maatwerk 

Efficiëntie en/of 
effectiviteit 

Efficiëntie 
deelproducten 

Contracten 

Organisatie- 
netwerken 

De toekomst van samenwerken 
is meerdimensionaal 



…. verbinden en delen van 
informatie, middelen, 
activiteiten en competenties van 
soevereine1 en unieke organisaties om 
samen een outcome te bewerkstelligen 
die geen van de organisaties 
afzonderlijk tot stand kan brengen. 

1 geen eenheid van eigendom en leiding 

Samenwerken tussen meerdere 
organisaties of 
Organisatienetwerken … 



Organisatienetwerken … 
waarvoor? 





Markt/ 
Competitie 

“buy” 

Samenwerken met 
anderen om de 
toegang tot 
middelen te 
verzekeren of 
onzekerheden te 
reduceren, etc. 

Samenwerken 
“ally” 

Organisatie- 
netwerk 

“join” 

Netwerk als 
productiesysteem. 
Er wordt waarde 
gecreëerd op het niveau 
van het netwerk.  

Hiërarchie 
“make” 

Het organisatienetwerk is één manier 
om concrete dingen te bereiken … 

Regelgeving en 
bureaucratie 

resultaat  

Operationele complexitiet 



Organisatienetwerken voor … 
§  Verminderen van het 

spijbelen en schoolverzuim 
§  Verhogen van de levenskwaliteit 

van mensen met een handicap 
§  Integratie van nieuwe burgers 
§  Zorg voor patiënten met een CVA 
§  Verbetering van kwaliteit van het leven van 

patiënten en hun naasten die te maken hebben met 
een levensbedreigende aandoening (palliatieve zorg) 

§  Voorkomen en stoppen van kindermishandeling 
§  Betere zorg voor mensen met een ernstige 

psychiatrische aandoening 

 

 



Organisatienetwerken als de juiste 
strategische keuze als … 

§  … er nood is aan competenties die 
verspreid zijn over verschillende 
soevereine organisaties. 

§  … antwoord op een complexe probleem of 
vereisten: er komen veel dingen bij kijken, 
die dingen zijn interdependent en altijd 
aan verandering onderhevig (wicked 
problems) 

§  … nood aan maatwerk 
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Het leveren van maatwerk 

Gebasseerd op: 
C.K. Prahalad & M.S. Krishan (2008) 
The New Age of Innovation. 
McGraw Hill. 



Het leveren van maatwerk 

Bron: 
Joe Ludlow and Belinda Vernon 
(2011) Impact networks. 
Charities working together to 
improve outcomes. NPC. 
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§  … door bezieling voor een doel 
§  … passende netwerkaansturing 

§  … 

 

Integratie door … 



Integratie door bezieling voor 
een doel 

§  Duidelijke propositie 

resultaat 

›  Op het niveau van het 
organisatienetwerk. 

›  In termen van toegevoegde waarde voor 
een concreet iets (een eindgebruiker). 
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Vragen, discussie, antwoorden 



OPENING	  MINDS	  
TO	  IMPACT	  
THE	  WORLD	  


