
TIPS VOOR KETENS

Waarom deze ‘Tips voor ketens’?

Op basis van de in de provincie Gelderland uitgevoerde ketengarages 
wordt in deze factsheet een overzicht gegeven van zaken waar reke-
ning mee gehouden dient te worden bij het opstarten en onderhouden 
van een keten. Dit zijn onderwerpen die een keten kunnen optimalise-
ren, maar ook kunnen bedreigen.

Voor wie is deze pdf bedoeld?

De tips en voorbeelden zijn bruikbaar voor zowel bestaande ketens 
(toetsing) als voor ketens in oprichting (ontwikkeling). Belangrijke 
spelers in een keten zijn de ketenregisseur en de ketenpartners. 
Voor beiden leveren de uitgevoerde ketengarages tips op om het 
ketenoverleg te stroomlijnen. Deze tips liggen op meerdere vlak-
ken, zoals borging van de processen, vervanging van partners en 
goede informatiehuishouding.

Basisvoorwaarden voor ketens

Bij het opstarten van een keten moet minimaal aan de volgende 
punten invulling gegeven worden:

Start een keten pas op als er (zicht op) concrete casuïstiek is; •	
beter een half ei dan een lege dop.
Zorg voor de start van het ketenoverleg voor een duidelijke •	
doelgroepomschrijving.
Vooraf moet duidelijk geformuleerd zijn wat het doel van de •	
ketensamenwerking is; zonder duidelijk doel geen zicht op de 
effecten van de ketensamenwerking.
Het	is	goed	als	ketens	aan	zelfreflectie	doen	en	open	staan	•	
voor audits van buiten. Dit initieert een dialoog over de werk-
wijze en eventuele bijstelling daarvan (optimalisering).

Interessante producten en Tips op het internet

Klik hier voor een overzicht van de ketengarageprodukten.
Tips voor ketenregisseurs op het internet.

Tips voor ketenpartners op het internet.

Wat zijn ketens? 
Ketens zijn samenwer-
kingsverbanden van ver-
tegenwoordigers uit ver-
schillende organisaties die 
rondom een probleemveld 
een gezamenlijk doel na-
streven. De Gelderse ke-
tens die de basis voor deze 
‘Tips voor ketens’ vormen, 
richten zich op het casuïs-
tieke niveau van veelple-
gers, risicojeugd en huise-
lijk geweld.

Wat zijn ketengarages?
In opdracht van Provincie 
Gelderland en de acht GSO-
gemeenten wordt een aan-
tal Gelderse ketenoverleg-
gen (veelplegers, huiselijk 
geweld en risicojeugd) ge-
coacht en ondersteund. In 
zogenaamde Ketengarages 
worden lokale ketens on-
der de loep genomen. 
Vervolgens worden snelle 
kwaliteitsverbeteringen in 
bestaande ketenoverleg-
structuren doorgevoerd via 
kleine, praktijkgeoriënteer-
de ingrepen.
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