
Planmatige samenwerking: waarin in 
het begin van de samenwerking de doelen, 
resultaten, aanpak en vorm worden uitgedacht en de 
betrokkenen vervolgens aan de slag gaan met het 
realiseren van de beoogde resultaten.

Ontwikkelende samenwerking: vaak is er wel een 
gezamelijke visie, maar is de opgave zo complex, of de 
hectiek zo groot, dat de betrokkenen alvast beginnen en 
tussentijds - op basis van opgedane ervaringen en 
inzichten - bijsturen.

Ontdekkende samenwerking: er is nog geen echte 
gezamenlijke inhoudelijke visie, maar wel een onderling 
vertrouwen dat men elkaar kan aanvullen en helpen. Vaak 
zijn er gezamenlijke waarden en ambities die in elkaars 
verlengde liggen. Zodoende begint men met elkaar aan 
een prototype voor de beoogde uitkomst van de 
samenwerking, dat verder wordt uitgebouwd.

Kijk en bediscussieer met je samenwerkingspartners ‘Het boekje van Ellen’. Deze korte 
speelfilm (vimeo.com/124426053) is een instrument om de samenwerking op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn te versterken. De film toont de valkuilen van een fictief samen-
werkingstraject. Met veel humor komen herkenbare situaties in beeld. Hiermee worden 
ingewikkelde en soms pijnlijke momenten in de samenwerking bespreekbaar gemaakt. 
De film is gemaakt in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. 

Zelfregulerend Leiderorganisatie Administratieve
organisatie

Geen administratieve organisatie, 
participatie in samenwerkings-
verband door alle partijen.

De administratieve organisatie is een belangrijke 
samenwerkingspartij die ook een inhoudelijke rol 
heeft in het primaire proces.

Een toegewezen en aparte organisatie 
is gecreëerd om de samenwerking te 
managen en besturen.

welke samenwerkingsvorm kies je?
Er zijn drie manieren waarop je een samenwerkingsverband kunt besturen.

de kunst van werken op het grensvlak
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welke samenwerkingsstrategie kies je?
Binnen veel samenwerkingsverbanden is vooral aandacht voor de inhoudelijke ambities (wat willen we 
bereiken?) maar heb ook vroegtijdig aandacht voor het proces dat daarvoor op gang gebracht moet 
worden (hoe pakken we het aan?). Er zijn veel samenwerkingsstrategieën, maar in de basis kunnen we 
er drie herkennen. 

Test jezelf: hoe goed werken jullie samen?
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Gedeelde ambitie, in hoeverre:
•   wordt de ambitie gedeeld       0 - 1 - 2
•   is de ambitie voor de partners waardevol, aantrekkelijk en betekenisvol
 in zichzelf         0 - 1 - 2
• draagt de ambitie bij aan de (samenwerkings)strategie van ieder van de
 partners         0 - 1 - 2 
• is de ambitie persoonlijk van betekenis voor de bestuurders en andere
 sleutelfiguren in de samenwerking?     0 - 1 - 2
                 TOTAAL     _______
Betekenisgevend proces, in hoeverre:
•   is sprake van een goed doordachte fasering en een goed doordacht
 procesontwerp; de juiste dingen op het juiste moment   0 - 1 - 2 
•   wordt zowel aandacht besteed aan de inhoud van de samenwerking als
 aan de procesmatige aspecten van de samenwerking   0 - 1 - 2
• is sprake van een heldere rolverdeling met een duidelijke procesregie 0 - 1 - 2
• wordt recht gedaan aan de condities voor samenwerking en levert de
 samenwerking ook daadwerkelijk iets op      0 - 1 - 2
                 TOTAAL     _______
Recht doen aan belangen, in hoeverre:
•   is sprake van oprecht interesse in de belangen van de partners  0 - 1 - 2
•   creëert de samenwerking waarde voor ieder van de partners  0 - 1 - 2
• is sprake van onderhandelingsruimte en -bereidheid   0 - 1 - 2
• zijn de partners echt met elkaar in dialoog?     0 - 1 - 2
                 TOTAAL     _______
Professioneel organiseren, in hoeverre:
•   een effectief functionerende structuur, afgestemd op doel en partners          0 - 1 - 2
•   voldoende participatie in en draagvlak voor de samenwerking           0 - 1 - 2
• voldoende daadkracht                0 - 1 - 2
• heldere afspraken; worden deze ook grotendeels nagekomen ?           0 - 1 - 2
                 TOTAAL     _______
Goed persoonlijk samenwerken, in hoeverre:
•   hebben de partners in de samenwerking persoonlijk vermogen 
 tot  verbinding        0 - 1 - 2
•   draagt de groepsdynamica ertoe bij dat de groep meer is dan de 
 samenwerking van de partners      0 - 1 - 2
• is sprake van vertrouwen tussen de partners    0 - 1 - 2
• is sprake van gegund verbindend leiderschap    0 - 1 - 2
                 TOTAAL     _______
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Organisaties bereiken hun doelen niet meer alleen. Steeds meer mensen gaan 
op het grensvlak van organisaties werken in samenwerkingsverbanden. 
Dan is het belangrijk om rekening te houden met de stijl, cultuur, belangen en 
tempo van werken van iedere organisatie. 
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