
Projectgroep 
 

Landelijke analyse
 Samenwerking & Borging 
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Mate waarin gewerkt wordt aan
borging en continuering van de
samenwerking 
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'De kwaliteit van de

samenwerking is verbeterd'
 "De samenwerking zoals in de

kerngroep dan sterke mate, als je
naar de uitvoering kijkt, dan zitten
we in het stadium van informeren

en wederzijdse kennismaking."  
 

"Zit met name in het
projectteam, zij kunnen zorgen
voor lijntjes tussen hun eigen

organisatie onderdelen."
 

Samenwerking wordt in de regio's
naar een hoger niveau getild 

 

Financiële impuls om professionals  'vrij te kopen' 
 Betrokken projectgroepen 

 Proactief werken & lange termijn in de gaten houden 
 Concrete en heldere doelstellingen 

 Projectleider die op verschillende locaties werkt 
 Kleine stappen herkennen en waarderen 

 Onderlinge kennisdeling 
 Alle lagen betrekken, zowel uitvoering als bestuur 

 Korte lijnen in  projectgroep
 

Werkbare elementen
 

Helemaal niet 
 

Nauwelijks
 

In redelijke mate  
 

In sterke mate 
 

Grote diversiteit tussen
de regio's door verschil

aanpak en verschil
aanlooptijd

 
Sterk ingezet

voortschrijdend
inzicht, vooral in
regio's waarin de
samenwerking

startend is 
 

Veel regio's gaan evalueren
en daarna...?

 

Borging structurele samenwerking in aanvraag
 

Gezamenlijk afsprakenkader en/of beleid
 

Eindrapport en/of handreiking
 

Integratie in bestaande overlegstructuur 
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Helemaal niet 
 

Nauwelijks
 

In redelijke
mate  

 

In sterke mate 
 

“Dat is nog niet zover, de plannen van
aanpak zijn er en we zijn volop bezig met

stappen nemen en borging komt pas aan het
einde van het proces.”

 

“Borging is een belangrijks aandachtpunt op onze agenda. We denken na over hoe we beter
kunnen faciliteren. Willen misschien iets opzetten of kijken waar ze kunnen aansluiten.”

 

Tijd & capaciteit bij professionals 
 (Structurele) financiën 

 Veelvoud aan samenwerkingspartijen 
 Privacyborging & gegevensuitwisseling
 Veelvoud aan projecten en doelgroepen 

 Bestuurlijk draagvlak 
 Conflicterende belangen van de betrokken partijen 

 Geen heldere doelstellingen 
 Samenwerking hangt aan projectleider/projectgroep

 

Niet werkbare elementen
 


