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Bij de start

1) Wat zijn jullie ervaringen met samenwerking? 
– Positief vs. negatief

– Valkuilen/ waar lopen jullie op vast? 

– Over welke hefbomen beschikken jullie? 

2) Voorbeelden van projecten of thema’s waarrond 
jullie nu al (of in de toekomst) samenwerken 

– Dagelijkse werking en activiteiten 

– Fondsen verwerven

– Doelgroepen bereiken (leden, vrijwilligers, deelnemers, …)

– Zichtbaarheid verhogen

– … 



Opbouw



Stellingen

• Vooraf
– Geen enkele samenwerking is identiek (S1)

– Maak uw huiswerk (S2)

• Proces
– Elke samenwerking is eindig (S3)

– Samenwerking is mensenwerk (S4)

• Randvoorwaarden
– Streef naar eigenaarschap (S5)

– Spreken is zilver (S6)

• Achteraf
– De meerwaardezoeker heeft altijd gelijk (S7)

– Zorg voor zichtbaarheid (S8)



Stelling 1

• Heel wat verschillende vormen en gradaties van 
samenwerking 

– Ontstaansgeschiedenis

– Grootte & samenstelling

– Formalisering

– Centralisering

– Aard van de interactie

– Intensiteit van de interactie

– … 



Basiskenmerken

• Meerdere actoren, vaak met diverse 

achtergrond

• Issue of thema

• Erkennen van wederzijdse afhankelijkheid

• ‘Horizontale’ relaties

• Dialoog en vertrouwen SAMEN MEER DOEN 

DAN ALLEEN MOGELIJK 

IS 



Stelling 2

• Samenwerking is een middel, geen doel op 

zichzelf

• Afstemmen van eigen werking op omgeving

• Duidelijkheid creëren over:

– Issue/ thema (waarom)

– Middelen (hoe)

– Partners (met wie)



(1) Issue of thema

• Waarom willen we eigenlijk samenwerken? 
– Hoe draagt samenwerking bij tot realiseren van onze missie 

en doelstellingen

– Waarom tijd, middelen en energie investeren? Want 
samenwerking is vaak niet vrijblijvend

• Benoemen & onderbouwen van doelstelling XYZ

• Bindmiddel op langere termijn - levensader

• Draagvlak binnen eigen organisatie/ vereniging/ team/ … 

• Nadien ook bijsturen/ aanvullen via gemeenschappelijk 
zoekproces met andere partners



(2) Middelen

– Informatie

– Kennis en expertise 

– Financiële middelen

– Mankracht

– Infrastructuur

– Contacten

– Toegang tot werkingsgebied

– Toegang tot bepaalde doelgroepen

– … 



(3) Partners

• Omgevingsanalyse

– Publiek vs. privaat

– Bedrijven/ KMO/ Middenstand/ … vs. nonprofits

– Vrijwilligersorganisatie vs. professioneel

– Koepels? 

– Andere sectoren/ domeinen? 

– Andere regio’s? 

– … 



Stellingen

• Vooraf
– Geen enkele samenwerking is identiek (S1)

– Maak uw huiswerk (S2)

• Proces
– Elke samenwerking is eindig (S3)

– Samenwerking is mensenwerk (S4)

• Randvoorwaarden
– Streef naar eigenaarschap (S5)

– Spreken is zilver (S6)

• Achteraf
– De meerwaardezoeker heeft altijd gelijk (S7)

– Zorg voor zichtbaarheid (S8)



Stelling 3

• Middel > Doel op zichzelf



Groepsdynamieken

• Het streven naar consensus > juiste 

beslissingen

• Enkel die informatie selecteren die het eigen 

standpunt bevestigt

• Afwijkende informatie op achtergrond duwen

• Mensen doen in groep soms ook minder 

inspanning dan wenselijk
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Spanning

• Samenwerking als een forum

• Informatie uitwisselen & aanreiken van alternatieve 
ideeën en pistes om te denken en te handelen

• Samenwerking is niet altijd een neutrale of machtsvrije zone
– Eigenbelang vs. groepsbelang

– Machtspositie uitspelen

• Op niveau van de organisatie als geheel:

– Uiteenlopende belangen/ doelen

– Andere ‘cultuur’

– Ideologische wortels

– Werkingsgebied

– … 

• Op niveau van individu



Stelling 4

• Vertrouwen = de lijm in elke samenwerking

• Geen misbruik maken van informatie

• Engagementen ook uitvoeren -> mandaten! 

• Openheid: 
– Geen verborgen agenda’s

– Maar: we kunnen het wel eens zijn om van mening te 
verschillen

– Bespreekbaar houden – zoeken naar wat ons verbindt

• Wederkerigheid 
– Geven & nemen zonder telkens op schaaltje af te wegen



Vertrouwen

• Factoren die bijdragen aan vertrouwen

– Elkaar leren inschatten (vorming, stage, …)

– Afgebakende (piloot)projecten

– Continuïteit van relaties

– Face to face contact

– Mandaat vanuit eigen organisatie

– Eigenaarschap



Feedback loops



Quick wins

• Bekend maken van aanbod via de eigen kanalen

• Uitnodigen voor evenementen, recepties, overleg

• Contacten doorgeven

• Toegang geven tot bepaalde informatie, gegevens

• Infrastructuur/ materiaal gebruiken

• Good practices voorstellen aan elkaar

• … 



Stellingen

• Vooraf
– Geen enkele samenwerking is identiek (S1)

– Maak uw huiswerk (S2)

• Proces
– Elke samenwerking is eindig (S3)

– Samenwerking is mensenwerk (S4)

• Randvoorwaarden
– Streef naar eigenaarschap (S5)

– Spreken is zilver (S6)

• Achteraf
– De meerwaardezoeker heeft altijd gelijk (S7)

– Zorg voor zichtbaarheid (S8)



Stelling 5

• Vraag naar coördinatie/ regie/ sturing/ … in een samenwerking

• Wie moet/ kan deze rol dan opnemen
– Legitimiteit/ draagvlak

– Voldoende kennis m.b.t. het thema

– Insider of relatieve buitenstaander? 

– 1 persoon of gedeeld? 

• Witte raaf of Chinese vrijwilliger? 

• Gedeelde verantwoordelijkheid

• Mensen uitspelen op hun kwaliteiten, interesses en vaardigheden

• Eigenaarschap geven



Rollen



STENGTH OF 

WEAK TIES









Stelling 6

• Actief luisteren

• Tweerichtingsverkeer (1000 vs. 150)

• Verbaal en non-verbaal

• Inleven in doelen en leefwereld

• Marge creëren om tot elkaar te komen
– Plan A vs. Plan B – C - … 

• Gericht vragen stellen

• Herformuleren/ samenvatten in eigen woorden



Tips om te communiceren

• Groepsgrootte
– 5: grotere inbreng en ‘oneven’ dynamiek

– Opsplitsen in kleinere werkgroepen

– Activeren van ‘verdoken’ kennis of informatie vs. 
blijven praten over wat we al langer weten

• Communicatie-infrastructuur
– Schriftelijk/ virtueel/ face to face

• Brainwriting vs. Brainstorming



Stellingen

• Vooraf
– Geen enkele samenwerking is identiek (S1)

– Maak uw huiswerk (S2)

• Proces
– Elke samenwerking is eindig (S3)

– Samenwerking is mensenwerk (S4)

• Randvoorwaarden
– Streef naar eigenaarschap (S5)

– Spreken is zilver (S6)

• Achteraf
– De meerwaardezoeker heeft altijd gelijk (S7)

– Zorg voor zichtbaarheid (S8)



Stelling 7

• Directe meerwaarde van samenwerking

– Zie issue/ thema en doelstellingen

– Middelen/ hulpbronnen verwerven

– Iets realiseren dat op individuele basis (nog) niet 

mogelijk was

• Indirecte meerwaarde van elke samenwerking

– Op iets langere termijn

– Minder ‘meetbaar’



Leerdimensie

• Kern van elke samenwerking = info delen

• Verschillende opvattingen/ ervaringen

• Netwerk als deeltjesversneller – geen neutrale zone

• Debat niet uit de weg gaan

• Constante zoektocht naar wat ons verbindt

• Openheid nodig

• Eigen logica’s/ procedures/ … bij te sturen

• Op niveau van individu + op niveau van de organisatie



Stelling 8

• Zet de resultaten en verwezenlijkingen van uw 
samenwerking voldoende in de verf (directe 
meerwaarde)

– Gerichte communicatie

– Opstap voor potentiële partners

• Maak uw eigen contacten voldoende zichtbaar

– De echte kracht van elk netwerk zit vaak in de 2de

lijn



• Tips voor een ‘netwerkattitude’? 

– Wat is doelpubliek van een evenement? 

– Wat is het thema en wie zijn de sprekers? 

– Met wie wil je zeker spreken en waarom? 

– Korte introductie op wie ben je en wat je doet of hier zoekt 

– Open vragen stellen i.p.v. gesloten vragen

– Onthouden van kerninformatie die met jou wordt gedeeld over achtergrond/ 
interesses/ … 

– Niet noodzakelijk bij de eerste ontmoeting blijven hangen

– Afronden door mensen ook actief voorstellen aan andere personen uit jouw 
netwerk



Bedankt voor de aandacht

Nog vragen? 

Joris.decorte@ugent.be


