
1STAP 1: Richten van de energie
Stel de gemeenschappelijke ambitie vast: wat 
willen we met elkaar bereiken? Wat is onze why, 
ook wel bedoeling en overtuiging? 

Zorg en Veiligheid: stappenplan voor een integrale 
impactgerichte samenwerking in de regio 

Dit is een verkorte instructie voor het praktisch 
toepassen van het Impact framework regionale 

samenwerking zorg en veiligheid. De beschreven 
stappen helpen je om op een logische en 

gestructureerde manier de gemeenschappelijke 
ambitie te bepalen, te vertalen in concrete doelen 

en activiteiten, uit te voeren en de resultaten 
ervan zichtbaar te maken.

• Zowel bestuurders van gemeenten 
en regionale partners als hun 
beleidsmakers en (ambtelijke) 
adviseurs

• Iedere deelnemer 
omschrijft de eigen 
ambitie en behoeften 
waarna die van allen 
gezamenlijk worden 
besproken  

• Deelnemers kunnen 
vooral redeneren 
vanuit hun eigen 
visie en het belang 
van de eigen 
organisatie

Gemeenschappelijk ambitie van gemeenten 
en partners voor de regionale samenwerking

Voorbeeld: In 2025 werkt elke gemeente 
integraal rondom cliënten door 
uitvoeringsprofessionals van gemeenten, 
zorgaanbieders en veiligheidsorganisaties 
met elkaar te verenigen. Dat doen we 
onder meer door in de regio het samenspel 
tussen beleid, praktijk en kennis beter te 
organiseren, door meer samenhang aan te 
brengen tussen onderwerpen, projecten 
en programma’s en door een regionaal 
samenwerkingsverband in te richten. 2• Regionale afspraken voor op- en 

afschalen (escalatie);

• Gemeenschappelijk regionaal 
kader voor informatiedeling;

• Inrichting van bestuurlijke 
commissie Z+V.

STAP 2: Vertaal de ambitie naar concrete doelen
2.1 Formuleer concrete doelen: die aansluiten bij 

de gemeenschappelijke ambitie (Why).  
2.2 Stel vast waar het eindpunt ligt: korte-, 

middellange-, of lange termijn doelen? Wie 
merkt het behalen van de doelen, de kwetsbare 
burger en/of zorg- en veiligheidsprofessionals?

• Bestuurders van alle 
regionale partners en zorg- en 
veiligheidsprofessionals

• Benut de aanwezige 
kennis en werk in 
kleine stappen

• Specifieke Meetbare 
Acceptabele Realistische 
en Tijdgebonden (SMART) 
doelen, die iedereen 
onderschrijft, prioriteren

3• Een ingevulde 
beleidstheorie, 
bedoeld om gebruikt 
te worden bij het 
nemen van strategische 
beslissingen; bij 
het plannen en 
het uitvoeren van 
activiteiten en projecten 
binnen de regionale 
samenwerking en 
tijdens de evaluatie van 
ervan.

STAP 3: Bepaal de activiteiten
3.1 Bepaal de mechanismen van invloed en 

geef aan wat binnen en buiten de 
invloed van gemeenten, zorg- en 
veiligheidsprofessionals én andere 
belangrijke stakeholders ligt. Bepaal of 
deze activiteiten en doelen de impact 
van de integratie tussen Z+V versterken 
óf verzwakken.

3.2 Richt kaders en middelen (input), 
activiteiten (throughput) en beoogde 
resultaten (output) in.

• Zorg- en veiligheidsprofessionals

Wat zijn mechanismen van invloed? 

Mechanismen van invloed zijn de ‘logica’ achter de dingen die je als regio 
doet: de manieren waarop je met je projecten/werkwijzen je effecten bereikt. 
Vaststellen wat de mechanismen zijn die je in gang wilt zetten met je project of 
werkwijze biedt een concrete inhoudelijke basis voor wat je samen gaat doen.

Een voorbeeld van zo’n mechanisme is vertrouwen in de uitvoering: 
het vertrouwen dat lokale/regionale bestuurders aan zorg- en 
veiligheidsprofessionals geven om in de uitvoering zelf samen besluiten te 
nemen om praktische oplossingen te zoeken bij de problemen van burgers in 
plaats van te denken vanuit de werkelijkheid van hun organisatie. 

• Voorkom focus op 
de activiteiten waar 
we met elkaar geen 
invloed op hebben, 
maar verleg deze 
naar waar we wél 
invloed op hebben. 4• Taken en rollen zijn belegd

STAP 4: Coördineren en uitvoeren
4.1 Vertaal throughput en output 

naar taken en rollen voor 
iedere partner

4.2 Beleg het projectleiderschap 
expliciet 

4.3 Voer de beleidstheorie uit, 
zoals afgesproken

• Zorg- en veiligheidsprofessionals

• Baken verantwoordelijkheden 
voor verschillende 
doelstellingen af.

Inzicht in de 
manieren waarop 
jouw/andermans 
acties de impact 
van een project 
beïnvloeden. 5Stel het monitoringsdoel vast. Bv. 

leren/verbeteren, verantwoorden, 
kennis verspreiden. 

Stel prioriteiten vast, wat is het 
monitoringsniveau? Focus je op 
outcome, mechanismen of allebei? 
Op welke activiteiten en output zoom 
je in?

STAP 5: Continue leren en verbeteren
5.1 Gebruik de opstelde beleidstheorie 

(zie stap 3.2) tijdens de uitvoering 
van de activiteiten.

5.2 Continue monitoren van de 
beleidstheorie

• Bestuurders van alle 
regionale partners en zorg- en 
veiligheidsprofessionals

• Check of we nog 
werken conform 
de opgestelde 
beleidstheorie

• Houd continue de 
‘bigger picture’ ofwel de 
gemeenschappelijke ambitie 
(zie stap 1) voor ogen.

Time-out:
Stel gezamenlijk vast of de 
opgestelde beleidstheorie 
haalbaar is, gegeven de 

beschikbare middelen taken 
en rollen. 

Wie moet 
er aan tafel 
zitten?

Welke 
dilemma’s/
knelpunten 
moeten worden 
opgelost?

Welke 
werkvorm is 
passend?

Wat is het 
resultaat?



Zorg en Veiligheid: stappenplan voor een integrale 
impactgerichte samenwerking in de regio 

Een beleidstheorie als basis

• Inzichtelijk en toetsbaar maken in welke mate 
een project/gewenste werkwijze aansluit op een 
doelstelling

• Vaststellen wie welke beslissingen neemt en welke 
acties uitvoert in welke fase van een project

• Positie bepalen en het juiste moment van interventie 
door verschillende partijen te bepalen

Een doelstelling hoeft niet altijd een 
maatschappelijk effect te zijn. Meestal 
stuur je op een directe outcome.

• Uiteindelijk streef je naar een maatschappelijk effect: 
iets waar burgers iets van merken

• Maar je hebt vaak alleen maar invloed op een directe 
outcome, bijvoorbeeld het werkgedrag van zorg- en 
veiligheidsprofessionals

• Het is zaak te sturen op doelen waar je invloed 
op hebt om zo bij te dragen aan het uiteindelijke 
maatschappelijke effect.

• De samenhang tussen een project, directe outcomes 
en maatschappelijke effecten loopt via zogenaamde 
mechanismen van invloed (zie voorbeeld).

Er zijn verschillende mechanismen

• Mechanismen van invloed zijn de ‘logica’ achter de 
dingen die je als regio doet: de manieren waarop je 
met je projecten/werkwijzen je effecten bereikt

• Maar er zijn ook mechanismen waarop je geen 
invloed hebt, en niet alle mechanismen dragen 
positief bij

• Van te voren goed nadenken over de mechanismen 
waarmee je wilt bijdragen aan een betere 
samenleving én over de mechanismen die ook een 
rol spelen maar waarop je géén invloed hebt helpt je 
om realistische projecten/werkwijzen te bedenken 
en uit te voeren

• In onderstaand kwadrant staan een aantal voorbeeld 
mechanismen binnen en buiten de invloed van 
een project die je vaak tegen zult komen bij het 
toewerken naar een regionale samenwerking op 
zorg en veiligheid. Het zijn natuurlijk niet de enige 
relevante mechanismen.

•  Dit kwadrant is een hulpmiddel om je eigen 
mechanismen in kaart te brengen en in te schatten 
of je impactpotentieel realistisch is: gaan deze 
mechanismen tot het beoogde resultaat leiden?

Doel

Bijvoorbeeld:

Een beginnende regio 
wil de infrastructuur voor  
een integrale benadering 
Zorg + Veiligheid 
opzetten zodat zorg- en 
veiligheidsprofessionals 
integraal kunnen werken

Bijvoorbeeld:

• Beschikbare middelen 
en capaciteit van 
de betrokken 
organisaties

• Richtlijnen 
werkagenda Z+V VNG

• Inhoudelijke thema’s 
zoals integrale 
aanpak verwarde 
personen, aanpak 
huiselijk geweld, 
kindermishandeling, 
mensenhandel etc.

Denk aan:

• Reeds bestaande (intensieve) samenwerking tussen 
Zorg + Veiligheidspartners maakt het gemakkelijker 
om gezamenlijke vroegsignalering en interventie te 
coördineren en uit te voeren 

Denk aan:

• Er is draagvlak voor de geselecteerde maatregelen 
voor vroegsignalering en interventies als gevolg van 
betrokkenheid van partijen

• De maatregelen voor vroegsignalering en interventie zijn 
gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over wat wel 
en niet werkt en dit komt de effectiviteit ten goede

Denk aan:

• Zorg + Veiligheidspartners zijn onderbezet en 
kunnen als gevolg daarvan de maatregelen 
voor vroegsignalering en interventie niet goed 
implementeren

Denk aan:

• De maatregelen voor vroegsignalering en interventie zijn 
ineffectief in hun ontwerp, of ze nou wel of niet goed 
worden geïmplementeerd 

Bijvoorbeeld:

• Afstemming en 
besluitvorming

• Communicatie

• Projectleiding

Mechanismen van invloed

• Commissie Z+V functioneert effectief
• Uitvoeringsprofessionals ervaren vertrouwen en vinden elkaar
• Ondersteuningsinterventies zijn effectief
• Ondersteuningsinterventies worden goed uitgevoerd

Bijvoorbeeld:

Bestuurlijke commissie 
Z+V en ambtelijke 
ondersteuning ingericht

Bijvoorbeeld:

Uitvoeringsprofessionals 
werken samen vanuit 
een persoonsgerichte 
in plaats vanuit een 
organisatiegerichte 
benadering

Meer burgers in 
de regio worden 
vroeger/sneller/beter 
geholpen 

Input Activiteiten Output Directe
outcome

Maatschappelijk
effect

Mechanismen 
van invloed

Er is waardering en 
draagvlak voor de 
geïntroduceerde 
werkwijzen bij 
uitvoeringsprofessionals

Mechanismen 
van invloed

Burgers reageren 
goed op het op de 
oplossingen van de 
uitvoeringsprofessionals

Vanuit een gezamenlijk 
ontwikkelde regionale 
infrastructuur worden 
integrale werkwijzen zorg en 
veiligheid geïntroduceerd

Uitvoeringsprofessionals 
passen samen oplossingen 
toe die ingegeven zijn vanuit 
de problemen van burgers in 
plaats van vanuit hun eigen 
takenpakket

Meer burgers worden 
vroeger/sneller/beter 
geholpen dan voorheen

Proces
(input, activiteiten,

output)

Directe
outcome

Maatschappelijk
effect

Context – regionaal bestuurlijk klimaat, vertrouwen/wantrouwen, financiële positie regio

Impactversterkend

Context: buiten invloed van project Mechanismen: binnen invloed project

Impactverzwakkend


