
Handige lijstjes bij het opzetten van een 
Lerend Netwerk ofwel NetwerQ

Eerste Hulp bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

• Visie: hebben onze visies voldoende 
overeenkomsten? Kijk ook of er 
voldoende verschillen in (uitwerking 
van) visie zijn. Juist van te kunnen 
leren. Kortom: zijn we gewaagd aan 
elkaar?

• Vertrouwen: kunnen en willen wij ons 
bij deze partnerorganisatie open en 
kwetsbaar opstellen? Voelen wij ons 
comfortabel bij die andere 
organisatie?

• Wederkerigheid: is er balans in het 
kunnen brengen en halen van kennis 
en ervaringen? Alleen dan hebben 
beide partners ook echt iets aan dit 
NetwerkQ en gaat het duurzaam 
werken.

• Diversiteit: is ons NetwerQ een 
gezonde mix van type organisaties? 
Ofwel: vullen onze organisaties elkaar 
voldoende aan? Lijken we niet teveel 
op elkaar? Denk aan omvang van de 
organisatie, type cliënten, structuur, 
cultuur etc.

• Locatie: liggen onze locaties 
geografisch op een handige afstand 
van elkaar? Dit o.a. om geen onnodige 
drempels op te werken voor 
medewerkers om mee te lopen bij 
een partnerorganisatie. 

Waar kunt u aan denken bij het opstarten van een NetwerQ?

Kiezen van partners in het NetwerQ

• Voordat u een plan gaat maken is het goed elkaar beter te leren kennen, elkaars context te 
begrijpen. Zo kunt u beter bij elkaar aansluiten en van daaruit de ander verder helpen. We 
kennen voorbeelden van bestuurders uit een beoogd lerend netwerk die presentaties aan 
elkaar houden over hun organisatie en daarnaast een onaangekondigde visitatie bij elkaar 
doen. Dit geheel bespreken zij met elkaar in de aanloop naar een plan hoe nu verder.

• Het is goed dat een NetwerQ begint met bestuurders. Echter schuilt hierin het risico dat –
een toch al opgelegd fenomeen als een lerend netwerk – een top down gestuurd ‘moetje’ 
wordt voor de rest van de organisatie. Dat is natuurlijk een gemiste kans. Let dus goed op dat 
u als bestuurder zich alleen bezighoudt met visie op en kaders bij dit netwerk. Laat ruimte 
aan medewerkers, leidinggevenden en staf om juist onderling (horizontaal) invulling te 
geven aan dit NetwerkQ. Maak het leren vooral mogelijk door niet teveel te sturen.

• Mede vanuit deze gedachte kan het slim zijn een ‘facilitator’ te benoemen van het NetwerQ. 
U maakt hiervoor samen iemand vrij of stelt samen iemand hiervoor aan. Dit is geen trekker 
die stuurt, maar wel een begeleider die verleidt. De facilitator schept voorwaarden, houdt 
het beoogde resultaat in het oog, scheidt relevante van irrelevante bijdragen, helpt besluiten 
te nemen in de groep, biedt structuur, legt afspraken vast, bedenkt passende werkvormen en 
stimuleert betrokkenheid en onderling contact.

• Nieuwe inzichten leren ons dat u beter kunt starten vanuit een smal en diep draagvlak, dan 
vanuit een breed en oppervlakkig draagvlak. Vanuit deze gedachte kunt u met een kleine 
groep (vanuit iedere organisatie bijvoorbeeld één zorgmedewerker/informele leider, één 
stafmedewerker, één manager en één bestuurder) samen een collectieve ambitie maken 
voor dit NetwerQ: waarom doen wij dit? Wat verwachten wij ermee te bereiken? 

• Vervolgens is het voor iedereen prettig om ook enkele kaders of een scope mee te krijgen, 
dus samen overeen te komen: dit wel en dat vooral niet. Kaders kunnen gaan over 
continuïteit van het NetwerQ, beschikbare hulpmiddelen, tijdsinvesteringen, ruimte, 
onderlinge afhankelijkheden, resultaten etc. Het is de kunst om net voldoende kaders te 
maken voor duidelijkheid, maar die nog voldoende vrijheid en flexibiliteit bieden voor 
mensen om ‘hun ding te kunnen doen met elkaar’. Kaders dus die houvast bieden en 
enthousiasmeren.

• Zorg ervoor dat het NetwerQ voor iedereen toegankelijk is en blijft, en geen elitegroepje 
wordt dat op geregelde tijden bij elkaar zit. Zoek naar vormen waarin je slim gebruikmaakt 
van ICT-mogelijkheden om contact te hebben én voldoende gelegenheid geeft voor face-to-
face contact. Dat blijft onontbeerlijk in een NetwerQ.

• Kwaliteitsplan, Kwaliteitsverslag en Verbeterparagraaf (verplicht)
• Benchmarking op kwaliteit van zorg en/of bedrijfsvoering
• Strategische Personeelsplanning
• Een Leervisie (voorheen Opleidingsplan)
• Kwaliteitsmanagementsysteem
• Governance en Leiderschap
• Innovaties en experimenten
• Cliëntervaringsonderzoek
• Werkprocessen (zowel primair proces als ondersteunend)

• (Een moderne vorm van) gezamenlijke incidentencommissie
• Meelopen/kijkje in de keuken van een ander: frisse ideeën uitwisselen
• Audits bij elkaar op bijvoorbeeld Veilige zorg
• Intervisie met casuïstiek/Moreel beraad
• Verbeterteams als bodem voor kenniscreatie
• Solistische (staf)functies verbinden (minder kwetsbaar/meer continuïteit)
• Maatjes vormen voor persoonlijke groeiprocessen/meer kwaliteit
• Open themabijeenkomsten op inhoudelijke thema’s rondom kwaliteit
• Gezamenlijke scholing/werkplekleren
• Ruimte voor initiatieven van medewerkers met een eigen leervraag

Thema’s/ vormen NetwerQ op bestuurlijk of managementniveau:

Thema’s/ vormen NetwerQ op medewerkerniveau:

Meer weten? 
Voor vragen over dit overzicht of hulp bij de implementatie van het kwaliteitskader kunt u 
contact opnemen met Judith Kippers-Kramer: j.kippers@hhm.nl, t. 053 – 433 050 48

• Het er in gesprek samen over eens zijn is natuurlijk het allerbelangrijkste.  
Elkaar vertrouwen is het fundament van het lerend netwerk. Om dit 
echter geen blind vertrouwen te laten worden, is het goed de essentie 
van onderlinge afspraken wel vast te leggen. 

• We denken dan in ieder geval aan de collectieve ambitie en de kaders. 
Dat hoeft helemaal geen dik (juridisch) document te worden. Dat kan ook 
kort maar krachtig en op een aantrekkelijke manier.  Een manier die 
energie mobiliseert en leervlammetjes aanwakkert in plaats van dooft!

Vastleggen van afspraken over het NetwerQ


