
Netwerktypologieën
Type Coöperatief Coördinerend Collaboratief

Kernwoord Afstemmen Aanpassen Aaneenvlechten

1 Vertrouwen Niet vanzelfsprekend Groeiend Vanzelfsprekend 

2 Relatie Onderzoekend Groeiend, gebaseerd op 
eerdere samenwerking

Stabiele 
samenwerkingsrelatie

3 Communicatie Weinig frequent Gestructureerd en 
formeel

Gestructureerd  en 
formele aangevuld met 
spontane informele 
communicatie

4 Informatie-
uitwisseling

Openbare informatie 
wordt gedeeld

Project specifieke 
Informatie en andere 
informatie relevant voor 
de samenwerking wordt 
gedeeld, formeel en 
informeel

Tactische 
(bedrijfsgevoelige) 
informatie wordt gedeeld,
formeel en informeel (b.v.
risico’s en dillema’s)

5 Afstemming Acties worden op 
elkaar afgestemd

Doelen worden op elkaar
afgestemd in 
gezamenlijke projecten 
en beleid

Doelen worden  
vervlochten: 
systeemaanpassing

6 Doelen Doelen van de 
individuele organisatie

Doelen van de 
individuele organisaties 

Gedeelde doelen 

7 Commitment en
verantwoording

Primair eigen 
organisatie 

Primair eigen organisatie
en project

Primair aan netwerk

8 Macht / Invloed Blijft bij organisatie Blijft bij organisaties Wordt gedeeld

9 Middelen (o.a. 
geld, mensen)

Blijven bij organisaties Op projectbasis 
gebundeld

Op organisatieniveau / 
programma niveau 
gebundeld

10 Tijdshorizon Korte termijn (<1 jaar) Middellange termijn  (1-
2 jaar)

Lange-termijn (3-5 jaar)

11 Planningscyclus Eigen PDCA* Projectplanning staat los 
van eigen PDCA

Gezamenlijk afgestemde 
PDCA cyclus

12 Machtsallocatie Gecentraliseerd binnen
organisatie

Gedecentraliseerd 
binnen organisaties

Gedecentraliseerd buiten 
organisaties

13 Risico Sub-optimaal resultaat Resultaten staan los van 
de organisatie en zijn 
weinig structureel 

Resultaten worden niet 
gedragen door 
organisaties

Gebaseerd op van Brown & Keast 2003; Keast et al. 2007; Van Bortel 2016; Albeda 2018.
Aangepast door Albeda en Van Bortel ten behoeve van experiment visitatie “De kracht van het lokale
woonnetwerk’

* PDCA = Plan Do Check Act

Voorbeeld:

Afstemmen: De gemeente stelt zelf een Woonvisie op. Corporaties worden uitgebreid geïnformeerd 
over de inhoud van de Woonvisie en houden in hun actieplannen zoveel mogelijk rekening met de 
doelen uit de Woonvisie.

Aanpassen: De gemeente betrekt woningcorporaties in een vroeg stadium bij het maken van de 
Woonvisie en houdt serieus rekening met de inbreng van de corporaties. Partijen delen informatie 
die nodig is voor het maken van de woonvisie en maken samen een actieplan voor de uitvoering van 



de woonvisie waarbij zowel de acties van de gemeente als van de corporaties vermeld worden. De 
Woonvisie blijft het product van de gemeente

Aaneenvlechten: Gemeente, corporaties (en andere partijen) maken gezamenlijk een woonvisie. 
Een werkgroep met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen werkt gezamenlijk aan de 
Woonvisie en beschikt over een eigen budget (verkregen van de deelnemende partijen) voor het 
inhuren van externe expertise of voor het organiseren van informatiesessies. Er wordt gestreefd 
naar het zoveel mogelijk vervlechten van de doelen van alle betrokken partijen. Partijen delen 
informatie die nodig is voor het maken van de woonvisie, maar wisselen ook dillema’s, 
onzekerheden en risico’s uit. De partijen maken samen een actieplan voor de uitvoering van de 
Woonvisie waarbij zowel de acties van de gemeente als van de corporaties vermeld worden. Partijen
bewaken gezamenlijk de uitvoering van het actieplan.


