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Positionering van 
samenwerken
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Positionering
Wat bedoelen we met samenwerken? 
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Complexiteit van samenwerken

• Spraakverwarring : Het kost veel tijd om elkaar te begrijpen en 
elkaars taal te leren spreken

• Wederzijdse afhankelijkheid: We willen vaart maken en voortgang 
boeken, maar we moeten steeds alles afstemmen. 

• Diversiteit: De aantrekkingskracht van de ander zit in zijn ‘anders 
zijn’, maar dat maakt het soms ook oncomfortabel…

• Onduidelijk machtscentrum: Wie is hier de baas? Allebei een 
beetje…

• Split loyalties: Met het ene been in de samenwerking en het andere 
been in de eigen organisatie

Het is nog niet zo makkelijk

9-11-2021 4



Waarom is het zo ingewikkeld
Het vraagt om investeren
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‘…Samenwerken vergt de moed om een deel 
van de eigen autonomie op te geven in het 
vertrouwen dat dit voor het totaal en voor 
jezelf juist meer waarde oplevert. Dát is de 

grote uitdaging...’



Common Eye model
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Succesvol samenwerken vanuit vijf condities



Werken aan een 
gezamenlijke ambitie
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Gedeelde ambitie
Als fundament
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Gedeelde ambitie
Meer dan een jubelbelofte
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Halen en brengen
In de samenwerking
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Een goede gedeelde ambitie
Het is hard werken 
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Recht doen aan belangen
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Belangen
Oprechte interesse als sleutel
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Recht doen aan belangen
Leg je harnas af
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Standpunt versus belangen
Belangen op verschillende niveaus 
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Relatie en persoonlijk 
samenwerken
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Relatie
Als smeerolie
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Interpersoonlijk samenwerken
De kracht van de onderstroom
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Bouwen aan vertrouwen
Een paradox
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Professioneel organiseren
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Organisatie
Bouwen aan samenwerking
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Goed en professioneel organiseren
Vorm volgt inhoud
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Passend organiseren
Kijk uit voor over- en onder-organisatie
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Organiseren op meerdere niveaus
Het achtje
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Betekenisgevend proces
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Proces
Op de goede weg
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Betekenis gevend proces
Faseren en evalueren
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Vormgeven van een betekenis gevend proces
Inhoud en interactie
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Quickscan op samenwerken
Goed op weg? 
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Een quickscan op jouw samenwerking

• Neem even een paar minuten voor jezelf en neem een samenwerkingsverband in gedachten waarin jij actief bent.

• Denk eens aan de vijf invalshoeken op samenwerken; als je door deze bril naar jouw samenwerkingsverband kijkt, wat zie je dan?

• Wat gaat goed?

• Wat kan beter?

• Bespreek je inzichten met elkaar in de breakout room:

• Wie wil er een mooi inzicht delen over zijn samenwerkingsverband?

• Wat is er eigenlijk aan de hand in jouw samenwerkingsverband? 

• Welke invalshoek vraagt wellicht om aandacht?

• Wat zou je kunnen doen om jouw samenwerking weer vlot te trekken? 

• Help elkaar op weg!

Wat gaat goed, wat kan beter? 

9-11-2021 30



Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie 
berusten bij Common Eye®.

Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt 
zonder schriftelijke toestemming van Common Eye®.

Janneke
Steijns

Adviseur
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