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Bouwsteen Inhoudelijke thema’s  
Tijdens de eerste bijeenkomst van de Verbindingsgroep donderdag 13 juni jl. is een workshop 

verzorgd door Arie Opstelten. Daarbij is gebrainstormd over inhoudelijke thema’s waarop we ons de 

komende vier jaar kunnen richten. 

 

Een aantal leden van de Verbindingsgroep heeft gesproken over inhoudelijke thema’s ten behoeve 

van de komende call. Men was redelijk eensluidend: ga niet geforceerd op zoek naar nieuwe thema’s 

of onderzoeken. Er is al zoveel kennis, uitvoeringspraktijk zit niet op allerlei nieuwe interventies en 

methodieken te wachten. De uitvoeringspraktijk heeft het wel nodig dat naar hun knelpunten en 

problemen wordt geluisterd. Investeer in het ophalen en luisteren en daadwerkelijk zicht krijgen op 

de processen (wat werkt wel en wat niet) en vervolgens in het delen van beschikbare kennis in het 

netwerk van SAMEN. Zoek naar de expliciete veranderwens of noodzaak daartoe. Dat kan het best 

door ervoor te zorgen dat we van elkaar weten wat we te bieden hebben en dat begint met ruimte 

voor uitwisseling, bijvoorbeeld langs de lijn van beroepsgroepen en slimme werkvormen. Elkaar 

helpen bij het wegen van interventies op implementeerbaarheid. Neem daarbij alle lagen in de 

organisaties mee. 

 

Durf daarnaast de grenzen van het systeem op te zoeken. Veel knelpunten lijken minder te maken te 

hebben met de professional, maar vooral met de aansturing en systeeminrichting en -eisen. 

Samenwerken wordt bijvoorbeeld belemmerd door productdefinities, ontbreken van financiering en 

door verantwoordingsdruk. Partijen hebben allemaal eigen bedrijfsvoering en de daarbij behorende 

mechanismen. Kan SAMEN de komende jaren investeren in dit zichtbaar maken van processen die 

niet werken + ‘proeftuinen’ creëren waar de belemmeringen worden opgeheven? Durven we daarbij 

ook stelselvragen op tafel te leggen? Kunnen we loskomen van het gelijkheidsprincipe en 

risicomijding? 

 

Tot slot: laad termen, word precies en blijf weg van transitietaal. Van ‘innovatie’ en bijvoorbeeld ook 

‘integraal’ bestaan vele interpretaties. 
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