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Positieve balans 60 Keuro

CT doet voorstel voor
besteding gelden 
en brengt dit 
in stemming

Financiën

Taken visiegroep

Controleren

De visiegroep adviseert over de strategische
koers van de Werkplaats SAMEN en
controleert het coördinatieteam. Dat wil
zeggen dat als het gaat om ZonMw-
subsidies de visiegroep adviseert en als het
uitgaven vanuit de ledenfee betreft is de
visiegroep besluitvormend. Elk lid van
SAMEN is vertegenwoordigd.

Kennistransfer Ambassadeur

Vraag
Hoe worden medewerkers in deelname aan
leernetwerken, symposia of andere bijeenkomsten
nu gefaciliteerd? 

Wat gaat goed 
Noodzaak van het faciliteren wordt gezien; en in de
praktijk ook vaak gedaan. Het ligt aan het type
aansturing of medewerkers deze ruimte ook ervaren
in de praktijk. 

Aandachtspunten
Praktijkinstellingen geven aan door financiële krapte
en krapte op de arbeidsmarkt moeite te hebben om
(juiste) medewerkers vrij te maken. SKJ-accreditatie
helpt.

Aanleiding: Leernetwerkdeelnemers zijn positief over de werkwijze en opbrengsten van
leernetwerken. Aandachtspunten zijn volgens hen: betere ondersteuning deelname en benutten
van het in leernetwerken ontwikkelde door de eigen organisatie. 

Kennistransfer

Vraag
Hoe ondersteunt het visiegroeplid de transfer van
producten van SAMEN binnen de eigen organisatie? 

Wat gaat goed 
Sommige verbindingsfunctionarissen spelen een
ondersteunende rol, door bijvoorbeeld leernetwerk-
en projectdeelnemers en het visiegroeplid samen te
brengen. Als je organisatie meedoet aan een
leernetwerk of onderzoeksproject, gaat de
kennistransfer vaak soepel. 

Aandachtspunten
Verschillende visiegroepleden benadrukken de
taaiheid van de opdracht. Wat kunnen we leren van
andere samenwerkingsverbanden, wat werkt binnen
SAMEN? Partners hebben geen gestructureerd
aanpak voor de kennistransfer. Hogescholen zijn
zoekende naar de kennistransfer van SAMEN naar
onderwijs.

Adviseren

www.werkplaatssamen.nl
info@werkplaatssamen.nl

https://www.werkplaatssamen.nl/wp-content/uploads/2022/06/Opbrengsten-2021.pdf
https://www.werkplaatssamen.nl/in-gesprek-met-chris-kuiper-over-zijn-oratie-zenos-paradox-luister-als-het-stil-blijft/
https://www.werkplaatssamen.nl/integraal-werken-in-de-jeugdhulp-promotie-laura-nooteboom/
https://www.werkplaatssamen.nl/magazine-samen-bouwen-aan-betere-jeugdhulp-gelanceerd/
https://www.werkplaatssamen.nl/boegbeeld-robert-vermeiren-zomergast/
https://www.werkplaatssamen.nl/
mailto:info@werkplaatssamen.nl


Invulling volgende bijeenkomst

29 november
13-15 uur

online

'doen we het goede met elkaar’  
Persoonlijke betrokkenheid (ambassadeur)
Kennistransfer binnen eigen organisatie verbeteren
Controlerende taak

Aanleiding: De visiegroep spreekt deze en komende bijeenkomsten over de invulling van haar taken:
Gemeenschappelijke toekomst

De bijdrage van Henk lokt mooie discussies uit
De bestuurlijke leerstructuur van SAMEN kan verder verstevigd worden
Discussie gaat over de meerwaarde van leren op bestuursniveau, is dit noodzakelijk? Pleidooi wordt
gehouden voor leren door professionals/ in projecten/ in wijken
Zoektocht is verder dat partners elkaar in meerdere overleggen treffen: wat is het unieke van de
bijeenkomsten van SAMEN?

Henk Visch, strategisch adviseur GGD HM en sinds de start kernpartner van SAMEN, praat met ons verder
over ‘doen we het goede met elkaar’

Vraag
Hoe komen we naar een stevigere bestuurlijke leercyclus binnen SAMEN?

Reflecties

Aanleiding: Er zijn momenteel binnen SAMEN twee leernetwerken in oprichting, te weten
kindermishandeling en complexe echtscheidingen.

Meer Leernetwerken?

Het is sterk dat er zoveel draagvlak is voor het oprichten van nieuwe leernetwerken op specifieke
thema’s. 
Een Leernetwerk oprichten is geen doel op zich, maak een gedegen analyse naar de meerwaarde en de
logische positionering
Er loopt al veel, in de regio, in het land: check bij nieuwe leernetwerken altijd of het niet elders al wordt
gedaan of gedaan zou moeten worden
Leernetwerken zijn nog een nieuw manier van werken en roept dus ook vragen op, zoals: wat is de
positie van wetenschap? Zit preventie er wel goed in geborgd?

Vraag 
Hoe staat de visiegroep tegenover het oprichten van nieuwe leernetwerken?

Reacties
De korte rondvraag leverde de volgende reacties op:

Samen met de verbindings-
functionarissen werken we
verder aan de kennistransfer van
innovatienetwerken als SAMEN

Nabespreking in het coördinatieteam (CT)

CT zoekt mogelijkheden SKJ-accreditatie uit 
de kennistransfer wordt met de verbindingsfunctionarissen verder uitgewerkt
opstart invulling kennistransfer hogescholen
voorstel besluitvorming nieuwe Leernetwerken
de komende bijeenkomsten proberen we verschillende vormen voor het vervullen van onze taken

Acties:


