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Randvoorwaarden en Stappenplan Drentse Netwerkaanpak 

Gezond Gewicht 
De Drentse netwerkaanpak Gezond Gewicht heeft als doel om in elke Drentse gemeente een 
proeftuin voor een gebiedsgerichte integrale aanpak te realiseren. Een gebiedsgerichte integrale 
aanpak zet de mens centraal en gaat uit van de pijlers; 1. Voorlichting en educatie; 2. Signalering, 
advies en ondersteuning; 3. Fysieke en sociale omgeving; en 4. Regelgeving en handhaving.  

We streven naar een integrale aanpak die is toe te passen op zowel kinderen en gezinnen als op 
volwassenen. Voor Drenthe willen we daarom de kennis en ervaringen uit de aanpak Kind naar 
Gezond Gewicht (KnGG) en de netwerkaanpak overgewicht en obesitas volwassenen (PON) met 
elkaar integreren. Deze beide aanpakken zouden niet naast elkaar, maar integraal moeten worden 
aangepakt. Op deze manier willen we provincie breed een betere invulling geven aan pijler 2, zodat er 
passende ondersteuning is voor mensen die te kampen hebben met (de gevolgen van) overgewicht. 
(Zie vertrekpunt plan van aanpak Gezond Gewicht). 
 

Om tot deze integrale aanpak te komen werken we in dit document de in te vullen randvoorwaarden 
en stappenplan uit. Deze is gebaseerd op de handreikingen van de netwerkaanpak van de PON en de 
handreiking KnGG. 

 

Randvoorwaarden 

De randvoorwaarden zijn van belang om uitvoering te kunnen geven aan het ‘Plan van aanpak 
Gezond Gewicht in Drenthe’ en moeten vooraf worden ingevuld om te kunnen starten met het 
stappenplan voor de ontwikkeling van de proeftuin. Het vertrekpunt is de gezamenlijke regionale 
ambitie uit het Uitvoeringsprogramma Drenthe, Samen Gezond in Beweging 2021-2024. De wens is 
daarom te komen tot een concreet voorstel voor de Drentse gemeenten om te besluiten over het 
ontwikkelen van meerdere proeftuinen voor een Drentse Netwerkaanpak Gezond Gewicht. Drentse 
gemeenten hebben de ruimte om zelfstandig te beslissen om deel te nemen aan de proeftuin. 
 

De bestuurders van de 12 Drentse gemeenten moeten commitment uitspreken op een aantal 
randvoorwaarden.  

1) Gezamenlijke visie formuleren en uitspreken – Met de netwerkaanpak wil je blijvende 
veranderingen in de ondersteuning en zorg voor kinderen en volwassenen met overgewicht 
bewerkstelligen. Gemeenten zetten zich gezamenlijk in voor dit doel en het slagen ervan. De basis ligt 
al in het meerjarenbeleidsplan en uitvoeringsprogramma.  
2) Breed draagvlak in gemeenten – zowel bij bestuurders, management, diverse relevante 
beleidsmedewerkers en uitvoerders en lokale partners in de uitvoering in de focusgebieden. 
3) Sterk leiderschap - er worden (regionale en/of) lokale projectleiders aangesteld om de proeftuin te 
ontwikkelen volgens het stappenplan. De expertgroep Gezond Gewicht kan hierbij meedenken over 
het profiel.   
4) Keuze voor gebied of wijk - de deelnemende gemeenten bepalen in welke wijk(en) of gebied(en) 
de proeftuin wordt ingericht en maken afspraken met de stakeholders in deze wijken. 
5) Lerende omgeving creëren - ondersteuning wordt door PON, JOGG en expertgroep vanuit Drenthe 
gezond in samenspraak met gemeenten ingericht. Lokale/regionale projectleiders volgen de 
beschikbare leertrajecten en hebben hiervoor voldoende ruimte binnen de beschikbare capaciteit. Er 
vindt regionaal intervisie plaats. 
6) Dekking financiële middelen en uren ontwikkelfase - Kosten gemiddeld per gemeente, afhankelijk 
van de lokale invulling. Door samen te werken en krachten te bundelen kan dit hier een voordeel 
worden gehaald:  
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7) Landruige inzet en borging van de aanpak - Een succesvolle aanpak vraagt een lange adem. Voor de 
looptijd van het meerjarenplan (t/m 2024) wordt een Drentse aanpak ontwikkeld. De gemeenten die 
deelnemen spreken de commitment uit om de aanpak te borgen en hier structureel op in te zetten. 

 
Bovenstaande punten moeten vanuit de bestuurders worden vertaald naar een opdrachtformulering 
waarin dit commitment is vastgelegd. Hiermee is stap 1 uit het stappenplan gezet en kan gestart 
worden met de verdere ontwikkeling van de proeftuin (ontwikkelfase 1). 

 

Het Stappenplan 

Het Stappenplan heeft betrekking op de eerste ontwikkelfase: initiatief en ontwerpfase. Na het 
doorlopen van de stappen uit deze eerst ontwikkelfase zijn de volgende resultaten gerealiseerd: 

✓ Startfoto en gewenste situatie van het gebied zijn in beeld gebracht  
✓ Er is een concreet en goedgekeurd projectplan voor de uitvoering van de proeftuin 

- Met beoogde ureninzet en financiering 
- GO / NO GO moment gemeenten 

✓ Samenwerkingsovereenkomst opgesteld en getekend door alle partijen  
✓ Projectorganisatie is ingericht 
✓ Proeftuin netwerkaanpak ingericht 
✓ Kick-off van de proeftuin 

 

We gebruiken het jaar 2022 om deze stappen te doorlopen. We hebben oog voor verschillen in 
tempo en aandachtsgebieden bij gemeenten.  
  

Wat Kosten Opmerking 

Projectleider 35.000 Gemiddeld 8 uur per week, 80 euro per uur 

Personele kosten Centrale 
zorgverlener –  
uren uitvoer gezinnen 

40.000 Gemiddeld 8 uur per week per CZV, 2 centrale 
zorgverleners  

Opleidingskosten Centrale 
zorgverlener -   
uren volgen scholing  

10.000 Kosten van de opleiding CZV die door de 
gemeente aan NSPOH betaald moeten worden 

Indicatie 5K pp. 

Bijeenkomsten samenbrengen 
netwerk (werkgroepen, 
trainingen) 

PM Wordt georganiseerd door Drenthe gezond samen 
met KnGG en PON. 

Materieel (kosten voor ICT, 
communicatie, drukwerk, 
locatieverhuur) 

PM  

Monitoring & evaluatie 10.000 Kan regionaal worden ingericht 

Totaal 95.000  
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Stappenplan 

De netwerkaanpak: een ontwikkeltraject met ontwikkelfactoren. Deze ontwikkelfactoren zijn op te 
delen in drie categorieën waarbij de volgende drie vragen centraal staan: het waarom, het hoe en het 
wat4  van de netwerkaanpak. Met het invullen van deze ontwikkelfactoren zijn de randvoorwaarden 
aanwezig voor de uitvoering van de proeftuin. 

 

1. Het waarom – Ontwikkelfactoren: urgentie, ambitie, en visie 

Wat is het nut en vanuit welke noodzaak, prikkels en trends wordt in een gemeente gestart? En 
vervolgens: welke ambities, visie en uitgangspunten liggen bij het (strategisch) realiseren van de 
netwerkaanpak ten grondslag? Een gezamenlijk begrip van deze visie is nodig voor commitment en 
samenwerking. 

2. Het hoe – Ontwikkelfactoren: mensen, consensus, competenties en cultuur 

Wie en welke relevante functionarissen hebben een rol in de netwerkaanpak? En vervolgens: is er 
commitment en consensus over de aanpak, de samenwerking en de uitvoering? 

3. Het wat – Ontwikkelfactoren: plan, structuur, proces en middelen 

Wat is het plan en vanuit welke structuur wordt deze ingezet? Welke proces- en hulpmiddelen zijn 
nodig bij het experimenteren en ontwikkelen (onder procesmiddelen wordt verstaan ondersteuning, 
tijd en kwaliteit; onder hulpmiddelen financiering en tools). En vervolgens: is er voldoende 
financiering en kwaliteit voor borging van het project? 

 

Ontwikkelfase 1: Initiatief- en ontwerpfase: het projectontwerp 
Stap 1: Opdracht ophalen: er is één initiatiefnemer, belangrijke stakeholders zijn aan boord 
en er is enthousiasme en overtuiging.  
 

Stap 2:  Start maken met een projectplan: vanuit de opdracht die opgehaald en geformuleerd is in 
stap 1 wordt een start gemaakt met het projectplan. De te behalen doelen worden zo SMART (of in 
ieder geval zo concreet) mogelijk geformuleerd.  
 
Stap 3: Kwartiermakersfase met stakeholders: er wordt systematisch overlegd met partijen die (al) 
betrokken zijn: wat wordt gedaan en geleverd? Er wordt een basis gelegd om met elkaar verder te 
gaan en het projectplan te vullen. 
 

Stap 4: De doelgroep en het netwerkproces zijn helder: de kaders en de inclusie- en exclusiecriteria 
voor de doelgroep die bereikt moeten worden met de netwerkpartners worden nader gedefinieerd. 

 
Stap 5:  Startfoto Proeftuin: er is duidelijkheid over welke stakeholders belangrijk zijn voor realisatie 
van de netwerkaanpak en hier is draagvlak voor. 
 
Stap 6: Gewenste situatie in beeld brengen: er worden zowel een gezamenlijk toekomstperspectief 
als gezamenlijke ambities geformuleerd. Er wordt een strategie  bepaald.  
 
Stap 7:  Nader ontwerpen van de proeftuin en dit opnemen in het projectplan: de taken en 
activiteiten worden samen met managers van de uitvoeringsorganisaties bepaald. 
 
Stap 8:  Besluit nemen om wel of niet verder te gaan (gedragen projectplan): er ligt een goedgekeurd 
projectplan en op management- en bestuursniveau is er commitment en betrokkenheid. 
 
Stap 9:  Samenwerkingsovereenkomst met stakeholders/ samenwerkingspartners: er worden 
samenwerkingsafspraken op gemeentelijk niveau met stakeholders gemaakt. 
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Stap 10: Projectorganisatie inrichten: de verschillende afstemmingsorganen/overleggen op alle 
niveaus van alle betrokken partners worden ingericht.  
 
Stap 11: Ontwikkelen lokaal model netwerkaanpak: het cliëntproces wordt ingericht. 
  
Stap 12: Voorbereiding start uitvoering project (voor ontwikkelfase 2): projectleider treft 
laatste voorbereidingen voor de start van de uitvoering van de netwerkaanpak.  
 
Stap 13: Startbijeenkomst of Kick-off organiseren: de officiële start van de proeftuin wordt 
samen met de stakeholders bepaald. 
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Bijlage1 Ontwikkelfactoren 

 

Het Waarom: urgentie, ambitie, visie 

Urgentie 
Wat is het nut en de noodzaak voor het realiseren van de netwerkaanpak binnen de gemeente? Wat 
en voor welke inwoners levert de netwerkaanpak wat op? Wat levert inzet op gezondheid en 
preventie op voor inwoners en de gemeente? Wat is het nut en de noodzaak voor verbinding en 
aansluiting van het sociale en (para)medische domein?  

 
Ambitie 
Is er een beschreven missie, visie en ambitie op verschillende relevante beleidsterreinen binnen de 
gemeente of in regionaal verband (gezondheid, sport, welzijn, sociaal domein, jeugd, 
fysieke/ruimtelijke omgeving?) en wordt die ook omgezet naar beleid? Wat is de omvang, de inhoud 
en wat zijn de voorwaarden voor het starten met de netwerkaanpak? Wat is de samenhang in aanpak 
op alle preventieniveaus (ook inzet op universele en selectieve preventie (zie ook 2.3). 

 

Visie 
- Lange termijn visie: 

Is de netwerkaanpak onderdeel van een programmatische aanpak en is er verbinding tussen de 
betrokken beleidsterreinen binnen de gemeente? Staat deze ook beschreven en is deze opgenomen 
in een meerjarenbeleidsplan? 

- Push (noodzaak) versus Pull (visie): 
Matchen de visie en de noodzaak in de tijd? Is er een lokaal preventieakkoord of gezondheidsambitie 
om de netwerkaanpak op te starten? Verandering wordt versneld als visionaire ideeën (pull) en 
pijnlijke noodzaak (push) elkaar versterken. Soms zijn ze nog niet gelijktijdig beschikbaar en zorgt dit 
voor vertraging om de netwerkaanpak te initiëren en uit te voeren. 

- Oog voor borging: 
Is er aandacht en visie op hoe de netwerkaanpak te borgen? Kan alles wat nu wordt ontwikkeld later 
structureel ingezet worden? Om antwoord op deze vragen te krijgen, kan gebruik gemaakt worden 
van de volgende drie invalshoeken: 

• Inhoudelijk: bij welk landelijk of lokaal beleid of programma kan de netwerkaanpak aansluiten 

zodat professionals hun rol conform richtlijnen in kunnen vullen (zorg dat de uitvoering 
aansluit bij bestaande werkwijzen van professionals: vermijd oneigenlijke taken)? 

• Organisatorisch: bij welke huidige werkwijzen en uitvoeringsorganisaties of lokale 
infrastructuur/ontwikkelingen kan de netwerkaanpak aansluiten? 

• Financieel: binnen welke structurele mogelijkheden voor financiering kan de netwerkaanpak 
(op creatieve wijze) tussen de gemeente en zorgverzekeraar vormgegeven worden? 

 

Het Hoe: mensen, consensus, competenties en cultuur 

Mensen 

• Enthousiasme en geloof in de aanpak 
Welke belangrijke partners/sleutelfiguren geloven dat de aanpak werkt? Enthousiasme is meer dan 
‘willen meedoen’. Gedreven mensen hebben energie en zijn overtuigd van de meerwaarde van een 
verandering in aanpak en zorgen voor energie en geloof in de netwerkaanpak, dat het proces in gang 
blijft en er steeds gezocht wordt naar oplossingen van knelpunten om de netwerkaanpak te 
realiseren. Storytelling is een krachtige manier om over de inhoud of proces van de netwerkaanpak 
te communiceren, effectief mensen met elkaar te verbinden en kennis over te dragen. 
 

• Sterk leiderschap 
Is er sprake van sterk leiderschap op bestuurs- en managementniveau, bij de projectleider en 
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betrokken professionals? Sterk leiderschap betekent dat er aandacht, ruimte en respect is voor het 
ontwikkelen en experimenteren met elkaar. Het netwerk ontwikkelt mee en daar moet ook podium 
aan gegeven worden. 

• Netwerk: meedenken of leveren 
Op welke manier doet een partner mee en is deze beschikbaar voor het ontwikkelen en 
experimenteren? Continue aandacht is nodig voor het onderhouden en blijven organiseren van het 
netwerk. 
 
Consensus 

• Betrokkenheid en draagvlak gemeente 
Is er bestuurlijk en beleidsmatig draagvlak binnen de gemeente en waaruit blijkt dat? Wie is de 
kartrekker voor de netwerkaanpak vanuit de gemeente en hoe faciliteert de gemeente dit? Is er een 
gevoel van eigenaarschap bij de gemeente? 

• Betrokkenheid en draagvlak stakeholders 
Is er bij alle stakeholders/organisaties op alle niveaus voldoende draagvlak? Zijn alle partijen 
gecommitteerd en waar blijkt dit uit? Worden alle partijen voldoende betrokken en geïnformeerd 
over de netwerkaanpak om dit draagvlak ook te behouden? Is er aandacht voor continue aansluiting 
met deze organisaties? (NB: het werken aan draagvlak is een houding, geen activiteit!) En is er bij 
stakeholders ook het gevoel van eigenaarschap? 
 
Competenties 

• Alle betrokkenen in de netwetkaanpak 
Is er sprake van een continu lerende houding van alle professionals in de netwerkaanpak? 

• Rol projectleider 
Wat is de rol van en welke invloed heeft een projectleider? Welke competenties zijn wanneer en 
waar nodig in het projectproces? 
 
Cultuur 

• Houding en kennis van professionals 
Is er ruimte voor professionals om hun expertise in te brengen? Kent iedereen zijn grenzen met 
betrekking tot kennis en expertise binnen de netwerksamenwerking? 

• Proces continu leren 
Veranderen is een leerproces: is er ruimte om ideeën uit te wisselen, samen te leren en is er geen 
sprake van concurrentie? 

• Samenhang met elkaar creëren 
Zijn alle ontwikkelfactoren op orde en is er samenhang tussen deze factoren? Als bepaalde 
ontwikkelfactoren ontbreken, kan dit opgemerkt worden uit het gedrag van de stakeholders. Dit 
betekent dat er wat gedaan moet worden aan de ontwikkelfactoren en niet aan het gedrag. 
Indien verstorend gedrag bij de stakeholders ervaren wordt, is het belangrijk de ontbrekende 
ontwikkelfactor op te sporen en hier aandacht aan te besteden (zie hoofdstuk 3). 
 

Het Wat: plan, structuur, proces en (hulp)middelen 

Plan 
• Brede aanpak 

Is er sprake van een brede aanpak van de 0e, 1e, 2e, 3e lijn (verschillende niveaus van preventie/van 
preventief tot behandeling) en van het sociale en (para)medische domein? 

• Inzet op universele en selectieve preventie 
Wat wordt er concreet gedaan binnen de gemeente op het gebied van universele en selectieve 
preventie voor versterking van de netwerkaanpak? Op welke manier is hier aandacht voor en hoe 
sluit dit aan binnen het gemeentelijk beleid en in de praktijk op de netwerkaanpak? 

• Doelgroep 
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Voor wie is de netwerkaanpak? Hebben alle stakeholders daar een helder beeld bij? Dit heeft 
consequenties voor de uitvoering. 

• Projectplan: 
Is er een (project) plan waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen 
helder zijn beschreven en besproken? 
 

Structuur 
• Klein beginnen: 

Voor welke structuur wordt gekozen? Klein starten en met partners de zoektocht aangaan vanuit een 
gevoel van urgentie, zorgt er voor dat maatwerk geboden kan worden en creëert impact . 

 

Proces 
• Procesinrichting 

Hebben alle stakeholders dezelfde stip op de horizon voor ogen? Is het voor iedereen helder op 
welke wijze er wordt samengewerkt, zowel in het cliëntproces als het projectproces? Is de 
procesinrichting voldoende ingericht op het behalen van een goed lopende netwerkaanpak die 
bijgestuurd kan worden indien er sprake is van gewijzigde wet- en regelgeving, nieuwe richtlijnen 
en/of nieuwe of andere stakeholders? 

• Proces ondersteuning 
Kennen de stakeholders de inhoudelijke en procesmatige uitwerking van de netwerkaanpak? Is er 
aandacht voor het verwerven en inzetten van inhoudelijke kennis, concepten, methoden en 
werkwijzen vanuit het medische domein (richtlijnen, zorgstandaard, piramide GGR, zorgpaden) en 
het sociale domein (wettelijke uitvoeringskaders en taken van gemeenten, sociale infrastructuur, 
inzet op universele en selectieve preventie, samenhang (politiek-bestuurlijke) beleidskaders)? 

• Tijd 
Wat is het tijdspad voor het ontwikkelen van een goed lopende netwerkaanpak? 

• Ruimte voor experimenteren 
Door te experimenteren met een netwerkaanpak in verschillende wijken, met aandacht voor een 
integrale en effectieve infrastructuur, worden bestaande samenwerkingsverbanden, 

(mogelijke)werkbare oplossingen en knelpunten, in de praktijk zichtbaar. Welke inzichten en 
samenwerkingsverbanden zijn er en welke samenwerkingsverbanden zijn nodig om de 
netwerkaanpak te optimaliseren? 

• Procesevaluatie van de netwerkaanpak (zorgen voor kwaliteitsverbetering): 
Op welke manier, met welke hulpmiddelen en door wie worden het projectproces en het 

cliëntproces van de netwerkaanpak geëvalueerd en bijgesteld? Het is raadzaam een planning te 

maken wanneer welk onderdeel geëvalueerd wordt.  
• Financiering 

Welke tijdelijke financiering kan aangewend worden? (bijv. gelden voor lokale preventie akkoorden 
VWS). Is vervolgens structurele financiering beschikbaar voor opschaling en borging van de 
netwerkaanpak? 

• Ondersteunende tools en materialen 

Welke tools en materialen zijn (al) beschikbaar bij de eigen of andere gemeenten en kunnen voor de 
netwerkaanpak gebruikt worden en wat moet zo nodig nog ontwikkeld worden? Denk aan 
(intake)vragenlijsten, registratie-/volgsysteem en voor ophalen sturingsinformatie. 

  

Samengevat: 

Ruimte voor het ontwikkelen van de netwerkaanpak ontstaat alleen als groei en verandering 
mogelijk is. Dit betekent de aanwezigheid van een (gezamenlijk) gevoel voor urgentie voor de 
netwerkaanpak. Een ambitie en visie die helder is en vertaald in (strategische) doelstellingen. Dat er 
mensen zich kunnen en willen inzetten voor de netwerkaanpak waarbij er een cultuur heerst van 
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vertrouwen, waardering, eigenaarschap en aanspreken. En dat er een plan en structuur is waarin 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor iedereen helder zijn en waar er voldoende 
ondersteunende middelen aanwezig zijn. Op deze wijze kunnen mensen hun werk goed uitvoeren 
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Bijlage 2   Ontwikkelfase 1: Initiatief- en ontwerpfase: het projectontwerp 

 
Stap 1:  Opdracht ophalen: er is één initiatiefnemer, belangrijke stakeholders zijn aan boord en er is 
enthousiasme en overtuiging. 

• Wie is de initiatiefnemer en opdrachtgever (wie zijn de beslissers)? Vaak is dit de gemeente of 
een samenwerkingsverband vanuit het lokale preventie  akkoord. 

• Met welke stakeholders wordt de netwerkaanpak gestart? Welke inclusie- en exclusiecriteria 
zijn hiervoor geformuleerd? Welke belangrijke stakeholders hebben invloed op de lokale 
netwerkaanpak? Denk aan: paramedici,  huisartsen, 2e lijn, 3e lijn, zorgverzekeraars, 
organisaties/loketten in het sociale domein. 

• Welke stakeholders moeten aan boord zijn voor uitvoering (cliëntproces) en welke 
stakeholders sluiten aan bij de ontwikkeling van de netwerkaanpak (projectproces)? 
Wanneer en op welke manier sluiten deze partners aan? Waar worden zij bij betrokken en 
hoe worden zij geïnformeerd? 

• Wie worden er nog meer betrokken bij de ontwikkeling om de netwerkaanpak te kunnen 
bekrachtigen? 

 
Stap 2:  Start maken met een projectplan: vanuit de opdracht die opgehaald en geformuleerd is in 
stap 1 wordt een start gemaakt met het projectplan. De te behalen doelen worden zo SMART (of in 
ieder geval zo concreet) mogelijk geformuleerd. 
 SMART staat voor: 

• Specifiek: het doel is duidelijk en concreet: wat, wie, waar, wanneer; 

• Meetbaar: er is na te gaan in welke mate het doel bereikt is; 

• Aantrekkelijk en Acceptabel: er wordt urgentie gevoeld en er is draagvlak voor het doel; 

• Realistisch: het doel is haalbaar; 

• Tijdgebonden: het is duidelijk wanneer het doel is bereikt. 
 
Stap 3: Kwartiermakersfase met stakeholders: er wordt systematisch overlegd met partijen die (al) 
betrokken zijn: wat wordt gedaan en geleverd? Er wordt een basis gelegd om met elkaar verder te 
gaan en het projectplan te vullen. 

• De noodzaak tot veranderen in kaart brengen: wat zijn de belangrijkste ongewenste 
knelpunten en de gevolgen? Kansen creëren voor nut en noodzaak. 

•  Kennismaken met en de behoefte bepalen bij stakeholders: welke stakeholders, die op 
enigerlei betrokken zijn bij doelgroep (uitvoeringsniveau en procesniveau), worden 
betrokken? Kent men elkaar en elkaars expertise? 

•  Op welke manier is de doelgroep betrokken of kan deze betrokken worden? 

•  Ophalen behoeftebepaling betrokken stakeholders (stakeholdersanalyse). Het tempo hierbij 
wordt min of meer bepaald door de partners. 

•  Menskracht en geld vrij maken door stakeholders: wat is haalbaar/realistisch qua tijd en 
investering voor de gemeente en stakeholders? 

•  Netwerksamenwerking oprichten: willen alle betrokken partners ook samenwerken op 
individueel casusniveau? 

 
Stap 4: De doelgroep en het netwerkproces zijn helder: de kaders en de inclusie- en exclusiecriteria 
voor de doelgroep die bereikt moeten worden met de netwerkpartners worden nader gedefinieerd. 

• Wie is de (sub)doelgroep? Klein beginnen en later deze doelgroep uitbreiden. 
 
Stap 5:  Startfoto Proeftuin: er is duidelijkheid over welke stakeholders belangrijk zijn voor realisatie 
van de netwerkaanpak en hier is draagvlak voor. 

• Wie heeft een rol, taak, verantwoordelijkheid, en/of aanbod in het cliëntproces (en in welke 
processtappen)? 
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•  Wie heeft een rol/ taak/ verantwoordelijkheid/aanbod in het projectproces 
(randvoorwaardelijk, afstemming sociaal/medisch domein, financiering)? 

•  Zijn de ambities en ontwikkelingen binnen de gemeente die raken aan de netwerkaanpak 
voor iedereen helder? 

 
Stap 6: Gewenste situatie in beeld brengen: er worden zowel een gezamenlijk toekomstperspectief als 
gezamenlijke ambities geformuleerd. Er wordt een strategie bepaald. 

• Zijn de kansen en aandachtspunten in beeld gebracht door een SWOT-analyse te maken? Zijn 
de sterkten en zwakten duidelijk geworden uit een interne analyse op projectniveau? Zijn de 
kansen en bedreigingen duidelijk geworden uit een externe analyse van de 
omgevingsfactoren? Zijn de bevindingen uit de SWOT-analyse afgewogen in een 
confrontatiematrix teneinde een strategie te bepalen? 

 
Stap 7:  Nader ontwerpen van de proeftuin en dit opnemen in het projectplan: de taken en 
activiteiten worden samen met managers van de uitvoeringsorganisaties bepaald. 

• Hoe wordt aangesloten bij de lokale situatie / uitvoeringstaken van partners? 

• Wat is de totale omvang en inzetbaarheid van menskracht en wat zijn de financiële middelen? 
 
Stap 8:  Besluit nemen om wel of niet verder te gaan (gedragen projectplan): er ligt een goedgekeurd 
projectplan en op management- en bestuursniveau is er commitment en  betrokkenheid. 

• Zijn bovenstaande uitkomsten (Stap 1 tot7) nader vastgesteld in een projectplan? Op basis 
van dit projectplan wordt een definitief besluit genomen met alle stakeholders: doorgaan of 
niet. Er wordt alleen door gegaan als het op bestuurlijk niveau bij de gemeente en 

 uitvoeringsorganisaties geregeld is. 
 
Stap 9:  Samenwerkingsovereenkomst met stakeholders/ samenwerkingspartners: er worden 
samenwerkingsafspraken op gemeentelijk niveau met stakeholders gemaakt. 

• Zijn de samenwerkingsafspraken, ambitie, resultaten, doelen, scope, het tijdspad, rollen, inzet 
van mensen, taken en verantwoordelijkheden in het project helder? 

 
Stap 10: Projectorganisatie inrichten: de verschillende afstemmingsorganen/overleggen op alle 
niveaus van alle betrokken partners worden ingericht. 

• Op welke manier wordt de projectorganisatie ingericht? Bijvoorbeeld met werkgroepen zoals 
een stuurgroep, programmagroep, procesgroep, expertise groep, klankbord groep en een 
projectgroep (structurele en tijdelijke werkgroepen). 

• Is helder wat per orgaan wordt afgestemd en wie wat gaat doen voor de randvoorwaarden in 
de verandervraagstukken? Wat zijn de kaders en waar ligt experimenteerruimte? 

• Is er een organogram en zijn afspraken geformaliseerd? 

• Is er oog voor de rollen en invloed van belangrijke personen binnen de projectorganisatie? 

• Zijn alle belangrijke partners aan boord? 
 
Stap 11: Ontwikkelen lokaal model netwerkaanpak: het cliëntproces wordt ingericht. 

• Is er een beschrijving van de samenwerking, visie & uitgangspunten en processtappen (zie ook 
landelijk experimenteermodel)? 

• Worden verandervraagstukken en oplossingsrichtingen (zowel voor uitvoering als 
procesmatig) geagendeerd in de (tijdelijke) werkgroepen? 

 
Stap 12: Voorbereiding start uitvoering project (voor ontwikkelfase 2): projectleider treft laatste 
voorbereidingen voor de start van de uitvoering van de netwerkaanpak. 

• Zijn de startdocumenten voor betrokken partners/stakeholders en werkdocumenten in 
uitvoering beschikbaar? 
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• Zijn de betrokken netwerkpartners geïnformeerd over de proeftuin: wie, wat, hoe, wanneer, 
waar? 

• Wat is de doelgroep, hoe wordt deze bereikt en wat is nodig om de problematiek 
bespreekbaar en inzichtelijk te maken? 

• Waar zou het aanbod uit moeten bestaan en hoe komt de verbinding tussen de verschillende 
onderdelen van het aanbod tot stand? 

• Waar zou de coördinatie binnen de netwerkaanpak uit moeten bestaan, wie kan of moet die 
coördinatie oppakken? 

 
Stap 13: Startbijeenkomst of Kick-off organiseren: de officiële start van de proeftuin wordt samen met 
de stakeholders bepaald. 

• Wie zijn aanwezig bij een kick-off (van uitvoering tot bestuurlijk niveau en doelgroep)? 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

PDCA-Checklist- Ontwikkelfactoren Projectleider: Datum: 
 PLAN Tijdspad DO Tijdspad CHECK Tijdspad ACT Tijdspad 

Waarom: 
Urgentie 
Ambitie 
Visie: 

 Lange termijn Visie 

 Push en Pull 

 Oog voor borging 

        

Hoe: 
Mensen: 

  Enthousiasme en geloof 

  Sterk leiderschap 

  Meedenken of leveren 
Consensus: 

  Gemeenten 

  Stakeholders 
Competenties: 

  Alle betrokkenen 

  Rol projectleider 
Cultuur: 

  Houding en kennis 

  Proces continu leren 

  Samenhang creëren 

        

Wat: 
Plan: 

  Brede aanpak 

  Universele en selectieve preventie 

  Doelgroep 

 Projectplan 
Structuur 

 Klein beginnen 
Proces 

 Procesinrichting 

 Procesondersteuning 

 Experimenteren 

 Procesevaluatie 
(Hulp)middelen 

  Financiering 

  Aanbod & Interventies 

  Tools 

        



 

 

 

 

 

 

PDCA-Checklist: Ontwikkelfase 1 – Initiatief- en ontwerpfase Projectleider: Datum: 
 PLAN Tijdspad DO Tijdspad CHECK Tijdspad ACT Tijdspad 

Stap 1 
Opdracht ophalen 

        

Stap 2 
Projectplan 

        

Stap 3 
Kwartiermakersfase stakeholders 

        

Stap 4 
Doelgroep en netwerkproces 

        

Stap 5 
Startfoto 

        

Stap 6 
Gewenste situatie 

        

Stap 7 
Nader ontwerpen 

        

Stap 8 
Besluit nemen 

        

Stap 9 
Samenwerkingsovereenkomst 

        

Stap 10 
Projectorganisatie 

        

Stap 11 
Lokaal Model 

        

Stap 12 
Voorbereiding start 

        

Stap 13 
Kick off / startbijeenkomst 

        


