
NetwerkZON – Missie & Visie 2018-2025 

ZON is de verbinder van onderwijsorganisaties die samen werken aan onderwijs en zorg & 
welzijn voor iedereen in Noord Nederland en de noordelijke grensregio. ZON faciliteert de 

samenwerking, bevordert het delen van kennis, doet onderzoek naar trends en initieert 
vernieuwing.  

 

Uitdagingen richting 2025 
 

Borging kwaliteit 
In het werkveld en het onderwijs wordt continu leren de norm. Lerenden en 

beroepsbeoefenaars regelen steeds meer hun eigen leerroute. Het onderwijs flexibiliseert, 
onderwijsdisciplines integreren en werkveld en onderwijs komen dichtbij elkaar te staan: 

samen in de praktijk leren en ontwikkelen. Om iedereen in staat te stellen te blijven 
meedoen in de maatschappij, wordt de zorg anders georganiseerd: toegankelijk, dichtbij en 

vaker informeel. Instituties verdwijnen maar ontmoetingscentra ontstaan. In deze beweging 
ligt voor ZON de uitdaging om de kwaliteit van onderwijs en zorg te borgen. 

 
Sturen op diversiteit 

De politieke kijk op zorg & welzijn is niet alleen gericht op preventie maar ook op integratie 
van het aanbod. Vanuit de gedachte van de participatiemaatschappij verwacht men meer 
initiatief en verantwoordelijkheid van burgers, wat ondersteund wordt door samenwerking 
tussen organisaties te stimuleren. Hierdoor neemt de vraag naar maatwerk namelijk toe en 
dat vereist een hoge mate van flexibiliteit in samenwerking. De uitdaging voor ZON is om 

sturing te gaan geven aan de noodzakelijke diversiteit.   
 
Dynamisch bewegen 
ZON ontwikkelt zich verder van platform naar netwerk. Het netwerk wordt steeds minder 

formeel en steeds meer flexibel. De behoefte en wensen van de burger staan centraal en 
ZON organiseert zich daar omheen: voortdurend in beweging, in wisselende verbanden, 

gericht op en bewust van haar omgeving. ZON is de verbindende schakel en haar uitdaging is 
de dynamiek te doen te ontstaan.  

 
 

  



Hier staan we voor 
 
ZON creëert ‘modern health’ door de verbinding van onderwijs, arbeidsmarkt en 

maatschappij.  
 

Verbindend 
We staan open voor elkaar, zijn transparant in wat we doen, helpen elkaar op weg, zoeken 

elkaar op, zorgen dat iedereen mee kan doen en zijn permanent in dialoog.  
 

Eigentijds  
We zijn altijd bij de tijd, brengen de actualiteit in, maken gebruik van de nieuwste 

mogelijkheden en experimenteren graag en veel.   
 

Ondernemend 
We nemen regie, tonen eigenaarschap en lef, geven richting waar nodig, creëren 

wederkerigheid, nemen initiatief, en verleggen de grenzen.  
 
“Wij zijn ZON” 

 

Hier gaan we voor 
 
In 2030 werkt iedereen *) samen in integrale leer- en ontwikkelgemeenschappen.   
 
In het noorden werken onderwijs en zorg & welzijn integraal samen in leer- en 
ontwikkelgemeenschappen. In deze ‘communities’ staat ontmoeten, verbinden en leren 
centraal, zodat iedereen meedoet en bijdraagt aan het welbevinden van de burger. De 
vernieuwende initiatieven van/via NetwerkZON zijn toonaangevend voor heel Nederland en 
hét voorbeeld voor andere regio’s.  
 
*) in Noord Nederland en de noordelijke grensregio, in onderwijs en zorg & welzijn 

 


