
Werken in 
organisatie-
overstijgende 
leernetwerken



Leerdoelen
Deelnemer aan de workshop:

1. Kan organisatie-overstijgende leernetwerken in het sociaal 
domein herkennen

2. Heeft kennis over de werkzame elementen van het werken in 
organisatie-overstijgende leernetwerken

3. Kan op beginnend level het LISO framework toepassen



Programma
0.00 Welkom

0.15 Introductie organisatie-overstijgende leernetwerken

0.30   Introductie LISO framework

0.50 Pauze

1.00 Verdieping naar keuze

1.20 Afronden



Welkom 



Welke organisatie - overstijgende 
leernetwerken ken jij?



Welke organisatie-overstijgende 
leernetwerken ken jij?

*Leergemeenschappen * Werkplaatsen * Leergroep * Leerkring        
* Kenniskring * Leernetwerk * Learning community                              
* Ontwikkelwerkplaats *  Kennisnetwerken * Regionale praktijk-
verbetertrajecten * Community of practice * Learning circle/ 
leercirkel * Doorbraak * Leerinfrastructuur * Living labs



Wat zijn leernetwerken? 



Leernetwerken…

Zijn alle groepen van mensen die zich bezighouden met A) het 
uitwisselen van hun kennis over een onderwerp, B) het 
gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe materialen, methodieken of 
ontwerpen of C) met gezamenlijk onderzoek. 

De leden delen een bepaalde uitdaging (een formele taak, 
bezorgdheid of passie) en willen van elkaar leren hoe zij beter met 
deze uitdaging kunnen omgaan.



Organisatie overstijgende 
leernetwerken…
o Samenwerking tussen meerdere organisaties  

o Richten zich op complexe vraagstukken

o Betrekken alle stakeholders van het vraagstuk

o Gericht op gezamenlijk leren, innoveren en toepassen van deze 
vernieuwingen 



Leernetwerken, een aanpak apart 

Hoe is een leernetwerk anders dan een 
(onderzoeks/ontwikkel) project of (bij)scholing/ intervisie?



Leernetwerken vs project/scholing

Leernetwerken richten zich op:

1. Actie-leren (vs bijscholing)  

2. Collectief leren (vs individueel leren) 

3. Innovatie  

4. Alle partijen betrokken bij het complexe vraagstuk 
(vs homogene groep)

5. Benutten van diverse kennisbronnen en expertise   

6. Kennis en expertise van binnen en buiten de groep 

7. Activeren/ benutten van nog niet expliciete kennis

(naar: Movisie; lerende praktijken en doelen)



Relevantie voor jou?



6 Leernetwerken van SAMEN

FOCUS OP VADERSCHAP (TNO)

Vergroten vaderbetrokkenheid vanuit 
alle perspectieven

INTEGRAAL WERKEN (LUMC-
CURIUM)

Doorgronden samenwerken

KINDERMISHANDELING (TNO, HSL 
EN VEILIG THUIS HM)

Met handelswijze en een juist beleid 
bijdragen aan een beter leven voor het 
kind

KWETSBARE GEZINNEN 
(HOGESCHOOL LEIDEN)

Doorbreken intergenerationele problematiek

NORMALISEREN (HAAGSE 
HOGESCHOOL)

Visie op onnodig jeugdhulpgebruik 
terugdringen plus uitrol

KIND EN COMPLEXE OUDERRELATIES 
(TNO, Jeugdformaat)

Ketenaanpak scheiding



Leernetwerk in de praktijk 
1. 5-20 actieve leden; 2e schil

2. Leernetwerktrekker
3. Mix van betaalde functies en in kind bijdragen
4. Alle stakeholders bij het vraagstuk 

5. Organisatievorm kan sterk varieren
6. Komen ten minste 4x per jaar bijeen
7. Daarnaast veel informeel contact

8. Werken doelgericht met agenda’s
9. Voeren ontwikkel/implementatieprojecten uit



LISO framework
➢ Organisatie-overstijgende leernetwerken worden steeds meer 
ingezet in het sociaal domein

➢ Nog weinig systematische kennis beschikbaar over de werkzame 
elementen

➢ Het framework “organisatie-overstijgende Leernetwerken in het 

Sociaal domein” voorziet hierin



LISO framework



Ontwikkeltraject LISO 
▪ Basis is de CCAT (coalition action theorie)

▪ Scoping review zorg voor jeugd en arbeidsre-integratie

▪ Praktijkervaring 



Ontwikkelaars 



Wetenschap en praktijk



Wetenschap en praktijk

Ben jij een expert in het voeren van organisatie 
overstijgende leernetwerken? Wil je het LISO framework
verrijken met je expertise? Graag!

Laat je contactgegevens achter, wij benaderen je in 
november en januari voor een inventarisatie (ongeveer 
een uur)



LISO toegepast



Aan de slag

www.leernetwerkeninhetsociaaldomein.nl



Vraagstuk rondom synergie

Het leernetwerk Aan de slag! Voor re-integratiekandidaten ging 
voorspoedig van start. Alle partijen wilden meedoen, dit leernetwerk 
kan echt een oplossing zijn voor het complexe vraagstuk hoe je deze 
mensen duurzaam weer aan het werk kunnen. Nu het leernetwerk 
vier keer bij elkaar is gekomen, lijkt de energie uit de groep te zijn 
verdwenen. Waar kunnen de leernetwerk-trekkers op letten om de 
betrokkenheid weer te verhogen?



Vraagstuk over het leren in 
leernetwerken

Het Leernetwerk Datagedreven werken wordt getrokken door een 
hoge ambtenaar van een grote gemeente, een meester in het 
interpreteren en benutten van cijfers om de dienstverlening van 
inwoners van zijn gemeente te verbeteren. Maar van gezamenlijk 
leren heeft hij nog niet veel kaas gegeten. Wat kun je hem adviseren 
over leerlessen expliciteren en vatten in leernetwerken?    



Vraagstuk over het implementeren 
van resultaten
In het Leernetwerk Samen voor de jeugd is een mooie interventie 
ontwikkeld voor het afschalen van specialistische GGZ zorg naar 
ondersteunende hulp in het voorveld door de jeugdgezondheidszorg. 
Tijdens de pilot zijn deelnemers, professionals en gezinnen, erg 
enthousiast. De interventie zit stevig in elkaar en is kostenefficiënter 
tov care as usual. Maar bij de implementatie van de interventie blijkt 
dat er weinig verwijzingen komen van de GGZ naar de 
jeugdgezondheidszorg. Wat is hier aan de hand en wat zou je 
adviseren?  



Training LISO framework

Wil jij getraind worden in werken met het LISO 
framework? Dat kan! In november is er een open 
inschrijving training voor werkplaats leden. De terugkom 
ochtend is in januari.

Laat je contactgegevens achter!



Hoe verder? 

Waar liggen jullie behoeften?
• Handleiding opstarten van een leernetwerk
• Casuïstiek
• Bespreken uitgangspunten 
• Een kernelement uitlichten
• ??



LISO toegepast



Opstarten Leernetwerken

Bekijk handreiking met zijn 2en… elk groepje vertelt daarna wat 
volgens hun het belangrijkst van is in opstartfase van een 
leernetwerk.



Leerlessen expliciteren 

Wat neem je mee naar je eigen leernetwerk / werk? 

Wat nemen we mee van deze workshop voor SAMEN/ LISO/ ?? ?



BORREL



Samenwerken tussen BOPOD

Naar: Hoge hakken, lange tenen, 2011

Veilige binnenruimte 
waarin onderhandeld 

kan worden over 
verschillende eisen

Organisatie-overstijgend 
leernetwerk

Beleid

Legitimiteit/ 
aanvaardbaarheid, 

maatschappelijke relevantie

Opleiders

kwaliteiten toekomstig 
professionals

Onderzoek

Wetenschappelijk hoogstaand 
onderzoek 

Doelgroep

Gehoord worden en 
praktische toepasbaarheid 

Praktijk

Praktische toepasbaarheid



Implementeren resultaten

Uitgangspunten

1. Ontwikkel een plan voor de kennistransfer van het Leernetwerk naar de 
moederorganisaties van de leden. Maak daarbij gebruik van uit de literatuur 
werkzame strategieën.

2. Ontwikkel ook een plan voor de toepassing van de kennisproducten en 
innovaties in de moederorganisaties van de leden

3. Maak een analyse van de financiële gevolgen voor de inzet van de 
innovaties uit het Leernetwerk binnen de moederorganisaties en bespreek de 
resultaten


