
 

Ster(k) in samenwerking 
Het speelveld in de 

gezondheidszorg verandert 

voortdurend. Iedere 

zorgorganisatie staat regelmatig 

voor strategische keuzen over zijn 

bedrijfsactiviteiten en over de 

vormgeving daarvan. Gaan we 

inzetten op WMO dienstverlening 

rond begeleiding als deze uit de 

AWBZ gaat? Wordt dat een apart 

bedrijf of stoppen we met die 

activiteiten? Hoe positioneren we 

ons vastgoed? Hoe starten we 

nieuwe activiteiten? 

             

 

Dergelijke strategische afwegingen leiden 
steeds vaker tot de keuze voor 
samenwerking met anderen. Zaken voor 
elkaar krijgen in je eigen organisatie is al 
moeilijk genoeg. Hoe zorg je dan dat het bij 
samenwerking niet nog ingewikkelder 
wordt en dat de beoogde resultaten behaald 
worden?  
 
Verkenningen van samenwerking gaan vaak 
in een te vroeg stadium over de structuur 
en de juridische vormgeving. Daardoor 
bestaat het risico dat een aantal principiële 
vragen wordt overgeslagen: Wat is het doel 
van de samenwerking? Hoe belangrijk is die 
samenwerking voor het realiseren van onze 
strategie? Wie zijn de geschikte partners en 
waarom? Hoe permanent is de 
samenwerking? Gaat deze over onze core 
business of over activiteiten van minder 
strategisch belang?  
Welke zeggenschap willen we over de 
samenwerking? 
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Moet er één regie over de samenwerking 
zijn of moeten alle partijen steeds mee 
kunnen beslissen? Kunnen we er weer 
uitstappen? Hoe zorgen we dat we als raad 
van bestuur een bestuurlijke rol in de 
samenwerking hebben en dat onze 
toezichthouders er toezicht op kunnen 
houden? 
Baseren we de samenwerking op de 
persoonlijke interesse van mensen of 
moeten we het juist juridisch regelen?  
Is een overeenkomst dan genoeg of moeten 
we er een juridische entiteit voor oprichten? 
 
C3 heeft een beslismodel ontwikkeld voor 
de afweging van de noodzaak, de aard en de 
vorm van de samenwerking. In deze ‘Ster 
voor Samenwerking’ komen verschillende 
aspecten van samenwerken aan de orde. We 
gebruiken de ‘Ster voor Samenwerking’ 
zowel in opdrachten als in onze workshops. 
Deze ster blijkt een goed hulpmiddel voor 
bestuurders om keuzen te maken rond 
samenwerking en voor toezichthouders om 
samenwerkingsplannen te toetsen.  

 
De ster levert de basis voor een goede 
fundamentele discussie en levert meestal 
verrassende en andere keuzen op.  
Dat geldt in het bijzonder voor de afweging 
hoe een partij uit de samenwerking kan 
stappen. 
 

In de euforie rond een mooie 
samenwerking voor betere zorg, wordt dat 
element nog weleens vergeten. Dat is ook 
lastig, want als je verliefd bent lijkt een 
gesprek over de huwelijkse voorwaarden al 
snel te duiden op een gebrek aan 
vertrouwen. Bij het aangaan van 
samenwerking tussen organisaties geldt iets 
soortgelijks.    
         

 
 
 
Bent u benieuwd wat de ‘Ster voor 
Samenwerking’ voor uw strategische 
afwegingen kan betekenen? Neem dan 
contact op met Hans Hoek: 
h.hoek@c3am.nl of  Eveline Kroezen: 
e.kroezen@c3am.nl of met ons kantoor: 
033-4343170 secretariaat@c3am.nl  
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