
 

 

 

  

Collective Impact Model (CIM) 

Wat is het en wat heeft de zorgfraudebestrijding eraan? 

1 Aanleiding 

 Sturen op Effect heeft model 

gekozen als ‘toets’ voor de kwaliteit 

van de samenwerking 

 BG TIZ heeft deze keuze bekrachtigd 

 Samenwerkingsmodel vooral in VS 

toegepast op complexe trajecten, 

zoals ‘Terugdringen Diabetes-II met 

25% in wijk X van Detroit’ 

 Veel elementen uit model: goed 

bruikbaar voor Zorgfraudebestrijding 

3 Wanneer geschikt? 

Samenwerkingen die zich richten op 

complexe maatschappelijke behoeften, 

problemen of kansen 

 Veel spelers waarvan geen enkele 

de situatie alleen kan oplossen; 

 ‘Gescheiden werelden’ in het 

systeem; 

 Gebrek aan coördinatie tussen de 

actoren; 

 Meerdere oorzaken voor het 

maatschappelijke probleem; 

 Nieuw of gewijzigd beleid is nodig 

 Innovatie of nieuwe oplossingen 

zijn vereist. 

4 Randvoorwaarden voor model 
 

 Invloedrijke voorvechter 

Deze geeft de samenwerking 

geloofwaardigheid en zorgt voor invloed  

(-> middelen, financiering en verbreding 

van netwerk). 

 Gevoel van urgentie 

De doelgroep moet de probleemsituatie 

waar de samenwerking zich op richt, als 

urgent ervaren. 

 Middelen 

Vanaf het begin moeten er voldoende 

middelen beschikbaar zijn om het initiatief 

te laten slagen. 

2 Wat voegt het toe? 

• Pijlers + onderdelen zorgen voor bewuste 

aandacht voor randvoorwaarden en 

proces samenwerking 

• Zorgt ervoor dat elke schakel zijn werk 

beter kan doen dankzij inspanningen van 

anderen: 

 

 

 

 

 

• Samenwerking in verleden niet altijd 

effectief -> veelal te relateren aan 

onderdelen uit CIM 

• Samenwerking inrichten conform CIM ->  

effectievere samenwerking -> betere 

zorgfraudebestrijding 



 

 
5. Het model 

 Het model bestaat uit vijf pijlers voor de samenwerking: agenda – meetinstrumenten – activiteiten – 

communicatie - ondersteuning 

 Per pijler is in het model beschreven welke elementen belangrijk zijn voor een succesvolle 

samenwerking 

 Als partijen deze elementen goed inrichten en in praktijk brengen -> geslaagde samenwerking 

 Voor zorgfraudebestrijding geldt: goed afwegen hoe en op welke niveau (generiek of per project) 

elke pijler toe te passen 

De gezamenlijke agenda is de meest uitgebreide pijler met vijf elementen. Deze moeten 

voorafgaand aan de start van de samenwerking gezamenlijk uitgewerkt zijn zodat de 

overige pijlers en alle deelnemers aan de samenwerking hierop voort kunnen bouwen.  

De gedeelde metingen zijn nodig om te bepalen of de 

samenwerking op koers ligt om de in de agenda opgenomen doelen 

te behalen.  

De elkaar versterkende activiteiten vormen het 

hart van de samenwerking: dit is waar ‘het 

gebeurt’. Belangrijk criterium: versterken de 

partners elkaar daadwerkelijk? Kunnen partners 

hun werk beter doen dankzij inspanningen van 

andere partners? 

De doorlopende communicatie zorgt ervoor dat 

partners elkaar leren kennen en vertrouwen. Alleen 

zo zullen ze voldoende kennis en bereidheid 

hebben om elkaar echt te versterken en de 

samenwerking te laten slagen. 

De ondersteuning (‘backbone’) tot slot is nodig om vooral alle andere pijlers te 

bewaken: zowel de afspraken, metingen, activiteiten als communicatie worden 

gefaciliteerd en bewaakt door deze ‘backbone organisatie’.  Zo kunnen partners zich 

op de inhoud richten en weten ze dat het proces in goede banen wordt geleid. 


