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Vragen voor een specifieke casus: 
 

[1]  Wat is de kern van het initiatief? 
[2] Welke factoren doen er toe?  
[3]  Welke actoren zouden in beweging moeten komen? 
  Wie zijn gebruikers, en wie leveranciers? 
[4] Wie zijn dragende partners? 
[5]  Welke mensen kunnen als schakel voor verbinding zorgen? 
[6] Welke relaties hebben aandacht nodig? 

De Netwerkanalyse brengt in posities van 
betrokkenheid in beeld. Hieruit ontstaan prioriteiten voor 
het aangaan van verbindingen. 
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Het initiatief is de 
ambitie die in actie 
wordt omgezet 

Een schakel 
verbindt partners 
met leveranciers 
en gebruikers 

Een partner is een 
dragende kracht 
voor het  initiatief 

Een factor is alles wat 
voor het initiatief van 
belang is. 

In dit voorbeeld zijn er drie dragende 
partners. Tussen hen en de actoren 
er omheen zijn schakels actief. Voor  
sommige actoren en factoren 
ontbreken schakels. Hier is werk aan 
de winkel. 

stap 1: 
Zet het initiatief in het 

midden van een groot vel 
papier 

 

stap 2: 
Benoem alle factoren die 

van belang zijn. Zet ze in 
een grote cirkel rond het 
initiatief 

 

stap 3: 

Benoem bij elke factor 
actoren die in beweging 

zouden moeten komen. 
Zijn zowel gebruikers als 
leveraniciers in beeld? 

 

stap 4: 

Wie zijn dragende 
partners in dit initiatief? 

 

stap 6: 

Bespreek welke relaties 
prioriteit hebben om te 
verbeteren. 
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Een gebruiker 
profiteert van het 
initiatief 

Een leverancier 
heeft iets dat 
nodig is voor het 
initiatief 

stap 5: 
Welke mensen zijn 

verbindende schakels, of 
kunnen dat worden? 
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