
 

 

1. Wat is een netwerkorganisatie 
 

• Samenwerken, wij hebben het (meestal) niet alleen voor het zeggen 

• Inzet op basis van kennis en kunde 

• centraal staat de opgave (de zaak), niet wie het doet (de taak) 

• Niet hiërarchisch 

• krachten zijn verspreid, betekenisvolle relaties 

• Netwerk is flexibel 

• Grote rol voor authenticiteit en geloofwaardigheid. geloofwaardigheid gaat over hoe medewerkers in de praktijk hun werk doen. 
 
 

2. Wat betekent dat voor de rol van de gemeente 
 

1. Helderheid krijgen over de positie van de gemeente binnen het netwerk? 
 
1.  Reguleren  Gemeente pakt  het zelf alleen op   

    (Opgave is alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente beslist en betaalt. Vb: vergunningverlening) 
2.  Regisseren  Gemeente pakt het op met anderen 

    (Opgave is een gedeelde verantwoordelijkheid, gemeente heeft groot belang en expertise in huis. VB Kwestie van 
    Kiezen) 

3.  Stimuleren  Gemeente pakt het op met anderen 
    (Opgave is een gedeelde verantwoordelijkheid, gemeente heeft even groot belang als andere partijen, expertise is 
    verdeeld over de organisaties. VB Pilot keukentafelgesprekken) 

4.  Faciliteren  Gemeente pakt het op met anderen (rol gemeente klein) 
    (Opgave is vooral de verantwoordelijkheid van andere partijen. Omdat geld en/of expertise ontbreekt draagt de  
    gemeente. VB: Jaarlijkse vrijwilligersdag VCD) 

5.  Loslaten  Gemeente laat het aan anderen over 
    (Opgave is de verantwoordelijkheid van andere partijen. Zij kunnen dit uitvoeren, gemeente draagt niets bij). 

 
3. Waar moet je de projectleider scherp op houden? 

 
• Welke rol heeft de gemeente 

• Verandert die rol tijdens het proces? 

• Hoe ziet het interactieve proces met je netwerkpartners er uit? 

• Hoe ziet het interactieve proces met je bewoners/belanghebbenden er uit? 
 

 



 

 

 
 

2. Wat betekent dat voor onze communicatie 
 
1.  Zichtbaarheid van de gemeente 

 We zijn helder over wat de gemeente doet,  met wie we dat doen en wat onze bijdrage aan het resultaat is. Maak  medewerkers zichtbaar, 
 laat netwerkpartners over ons vertellen. 

 
2.  Communicatie binnen het netwerk 

 Afhankelijk van onze rol binnen het netwerk zorgen we er voor dat we samenwerking stimuleren, we het netwerk in stand houden zolang dat 
 relevant is, helder zijn over onze rol en die van de partners binnen het netwerk, welk proces we in gaan en partijen met een mond spreken. 

 
3.  Communicatie met inwoners/belanghebbenden 

 We betrekken inwoners en belanghebbenden op het niveau dat past bij de opgave van het netwerk. Vragen die spelen zijn welke 
 verantwoordelijkheid mensen willen nemen, en welke zeggenschap we ze willen geven. We gebruiken hierbij de checklist interactief werken. 

 
4.  Interne communicatie binnen gemeente 

 We zorgen ervoor dat we intern allemaal dezelfde rol voor de gemeente voor ogen hebben en intern met een mond spreken.  
 
5.  Gezamenlijke (kern)boodschap  

 Afhankelijk van onze rol binnen het netwerk zorgen we voor een gezamenlijke (kern)boodschap 
 

 
3. Praktische aandachtspunten en afspraken 

 
Rol gemeente Aandachtspunten  Afspraken Wie is in de lead/betaalt 

Reguleren Gemeente pakt  het 
zelf alleen op 

• Zichtbaarheid gemeente 

• Interne communicatie binnen 
gemeente 

• Interactief proces met 
belanghebbenden 

• Communicatie met de raad 

• (kern)boodschap 

• Logo gemeente Deventer 

• Uitingen in Deventer huisstijl 

• Deventer zet alle communicatie middelen 
in 

• Wethouder/projectleider in beeld 

• Deventer bepaalt (kern)boodschap 

• Wij beantwoorden de persvragen 

Gemeente 

Regisseren Gemeente pakt het 
op met anderen (rol 
gemeente groot) 

• Zichtbaarheid gemeente 

• Interne communicatie binnen 
het netwerk 

• Interne communicatie binnen 
gemeente 

• Interactief proces met 

• Logo gemeente Deventer en anderen 

• Uitingen in Deventer huisstijl 

• Deventer zet alle communicatie middelen 
in 

• Wethouder/projectleider in beeld als 
regisseur 

Gemeente 



 

 

belanghebbenden 

• Communicatie met de raad 

• Gezamenlijke (kern)boodschap 

• Andere partijen in beeld als steunzender 

• Deventer bepaalt (kern)boodschap in 
samenspraak met andere partijen 

• Wij beantwoorden persvragen ism 
partijen 

Stimuleren Gemeente pakt het 
op met anderen (rol 
gemeente gemiddeld) 

• Zichtbaarheid gemeente 

• Interne communicatie binnen 
het netwerk 

• Interne communicatie binnen 
gemeente 

• Interactief proces met partijen 

• Communicatie met de raad 

• Gezamenlijke (kern)boodschap 

• Logo in samenwerking met gemeente 
Deventer 

• Uitingen niet in Deventer huisstijl 

• Bestuurders/ projectleiders van partijen 
in beeld als regisseur 

• Gemeente in beeld als steunzender 

• Partijen bepalen de kernboodschap in 
samenspraak met gemeente 

• Persvragen verwijzen we door 

Partners 

Faciliteren Gemeente pakt het 
op met anderen (rol 
gemeente klein) 

• Zichtbaarheid gemeente • Logo in samenwerking met gemeente 
Deventer 

• Uitingen niet in Deventer huisstijl 

• Bestuurders/ projectleiders van partijen 
in beeld als regisseur 

• Partijen bepalen de kernboodschap in 
samenspraak met gemeente 

• Persvragen verwijzen we door 

Partners 

Loslaten Gemeente laat het 
aan anderen over 

 • Uitingen niet in Deventer huisstijl 

• Bestuurders/ projectleiders van partijen 
in beeld als regisseur 

• Partijen bepalen de kernboodschap 

•  Persvragen verwijzen we door 

Partners 

 


