Van Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
naar lokale coalities
Samenwerken voor de jeugd

Er is een hoop veranderd sinds de introductie van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) in
2006. Daarom introduceren wij een nieuw model, dat u concrete handvatten biedt om
effectief samen te werken in het sociaal domein anno 2021.
Waarom een nieuw model?

Netwerksamenwerking

De decentralisatie, van passend onderwijs en
de jeugdhulp, maakt het afstemmen en
samenwerken op het lokale speelveld steeds
complexer. Het veelvoud aan beleidsdoelen
en samenwerkingspartners, en de verschillen
in schaalgrootte van werkgebied en wettelijke
taken, bemoeilijkt dit. En de grenzen van
organisaties, taken en verantwoordelijkheden? Die vertroebelen steeds meer. Het is
dan ook niet gek dat gemeenten het lastig
vinden om in dit complexe landschap hun taak
als coördinator en regisseur uit te voeren.

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder.”
Daar geloven wij in. Daarom ondersteunen wij
u graag bij het formuleren van gedeelde,
heldere, haalbare, meetbare en inspirerende
doelen. En leggen wij graag met u de basis
voor een netwerksamenwerking, waarin alle
partners elkaar versterken. De focus? Die ligt
natuurlijk op maatschappelijke meerwaarde,
voor kinderen en jongeren, die de partners
met elkaar realiseren.

Een nieuw en praktisch handelingskader
Het is tijd om te verschuiven van de LEA naar
lokale coalities. Een nieuw en praktisch
handelingskader dat stuurt op meer
eigenaarschap. Waarmee u als gemeente
samenwerkt vanuit lokale coalities, die
complexe vraagstukken adresseren en
maatschappelijke meerwaarde realiseren.

Vier instrumenten
Dit model bestaat uit vier instrumenten:
1. Krachtenveldanalyse: het speelveld, de
spelers en hun belangen.
2. Publieke waarde: gedeelde taal en ambities.
3. Netwerkstructuur: elkaar versterken in een
effectieve netwerkstructuur.
4. Sturen op doelen vanuit vertrouwen en
verbinding.
à zie de infographic op p.2

Onze diensten
• Omgevingsanalyse: verkennen
lokale/regionale thematiek aan de hand van
data en dialoog.
• Krachtenveldanalyse: in kaart brengen van
lokale/ regionale spelers en hun belangen.
• Beleidsevaluatie: vanuit opbrengsten kijken
naar de toekomst.
• Visievorming: gedeelde ambities formuleren
vanuit de publieke waarde.
• Netwerksamenwerking: kennis van
netwerksturing en inrichten lokale/regionale
structuur op bestuurlijk en uitvoerend niveau.
• Monitoring: meetbare doelen formuleren en
resultaten in kaart brengen.

Meer weten?
Neem contact op met Frank Studulski
(f.studulski@sardes.nl) of Anne Hoogenboom
(a.hoogenboom@sardes.nl).

Van lokale agenda naar lokale coalities
samenwerken voor de jeugd
Alleen ga je sneller, samen kom je verder...

Zicht op het speelveld & de spelers
Maak onderscheid naar
kernpartners & bondgenoten

Maak een omgevingsanalyse
op basis van data
Evalueer het huidige beleid
met partners & gebruikers

Identificeer de verschillende
rollen, belangen & invloed

Denken & werken vanuit publieke waarde
Kom tot een gedeelde
probleemanalyse

Wees alert op politieke &
maatschappelijke steun

Formuleer de gewenste
maatschappelijke meerwaarde

Sla de handen ineen voor
de uitvoering

Elkaar versterken in een effectieve netwerkstructuur
Identificeer de noodzaak
tot netwerksamenwerking
Identificeer gewenste
vorm en aansturing

Respecteer onderlinge
verschillen

Organiseer terugkoppeling

Sturen op doelen vanuit vertrouwen & verbinding
Weet waar het over gaat,
biedt ruimte & stuur op
de doelen

Wees nieuwsgierig

Wees aanspreekbaar,
betrouwbaar & flexibel
Monitor de voortgang,
organiseer ontmoeting &
communiceer successen

Meer weten over effectief samenwerken in het sociaal domein?
Sardes biedt ondersteuning van beleidsevaluatie
tot het aanjagen van lokale coalities.

