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Een Common Eye op
samenwerken
In veel bestuurskamers dringt steeds meer het besef door dat
geen enkele organisatie alléén kan overleven. Zonder andere organisaties is het onmogelijk de complexe vraagstukken van deze
tijd op te lossen. Samenwerken is dus nodig, maar zeker niet altijd
vanzelfsprekend.
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Er zijn al veel pogingen gedaan om samen
werkingsvraagstukken te ordenen. Vaak
hebben die interessante en bruikbare
invalshoeken en instrumenten opgeleverd.
In de wetenschap ligt al een belangrijke basis
voor het denken over allianties en netwerken.
Toch ervaren wij dat die bestaande theorie
niet altijd toereikend is om de complexiteit
van samenwerkingsvraagstukken inzichtelijk
te maken. Daarvoor is het besturen van
samenwerkingsrelaties vaak te ingewikkeld
en gebeurt het te veel op ad-hoc basis. >>>
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Editorial

Oprechte interesse
De uitdaging van ieder samenwerkingsverband
is om samen meer te bereiken dan iedere par
tij alleen zou kunnen. Dat vraagt van partijen
dat ze oprechte interesse hebben in de ander
én dat ze hun diversiteit en verschillen con
structief maken. Daarvoor moeten partijen in
staat zijn een deel van hun autonomie op te
geven, in het vertrouwen dat ze er gezamenlijk
en individueel meer voor terug krijgen.

Editorial

Dat is echter lastig, als je het gevoel hebt
dat je elkaar niet echt begrijpt en dat je het
eigenlijk over verschillende dingen hebt.
Spraakverwarring en schijnsamenwerking tus
sen partijen zijn de grootste uitdagingen voor
een succesvolle samenwerking. Succesvol
samenwerken is een taai proces dat je niet los
kan zien van de strategische context waarin
de betrokken partijen zich begeven.

Samenhang
Wat helpt? Het Common Eye-model op
samenwerken. Dé bril om de complexiteit van
samenwerkingsvraagstukken te doorzien. Een
samenhangende manier van kijken die helpt
om gezamenlijk de ambitie, belangen, relatie,
organisatie en proces van een samenwerking
te analyseren en te beoordelen. Het biedt
handvatten om tot actie over te gaan op die
plekken waar het nodig is.

‘In de bestuurskamer dringt
steeds meer het besef door
dat geen enkele organisatie
alléén kan overleven.’

Een samenhangende manier van
kijken is dus nodig: een Common
Eye op samenwerken!

Ons team van links naar rechts: Janneke Steijns, Manon de Caluwé, Wilfrid Opheij, Robin Bremekamp, Tim Dees,
Esther Klaster, Melanie Mienis, Nikki Willems, Edwin Kaats, Marije Rus en Ruben van Wendel de Joode.

‘De uitdaging van iedere samenwerking is om samen
meer te bereiken dan iedere partij alleen zou kunnen.’
4
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Gedeelde Ambitie

Ambitie van betekenis
In iedere samenwerking is het de uitdaging om een gezamenlijke
ambitie te formuleren. Een ambitie die partners inspireert en mobiliseert. Een gezamenlijke ambitie beschrijft kansen, problemen en
uitdagingen die de partners alleen niet kunnen oplossen. Het is de
kunst een ambitie te vinden die inspireert en tegelijkertijd aansluit bij
de doelen van iedere partner. Dat blijkt in de praktijk niet eenvoudig.

Gedeelde Ambitie

Richting geven
Wat is er nodig om een samenwerking te
laten slagen? Een gedeelde ambitie! Eén die
richting geeft, van betekenis is voor ieder van
de partners en die in het verlengde ligt van de
eigen strategie. Klinkt mooi, maar het gevaar
is een ambitie vol juichbegrippen en alge
meenheden. Over die fraaie woorden word je
het namelijk wel eens, maar wat betekenen
die als je ze omzet in doelen en actie?
Belangrijke vragen omtrent het formuleren
van een gedeelde ambitie zijn: ‘Bereiken
we samen meer dan ieder voor zich?’, ‘Wat
is voor ieder van de partners betekenisvol;
maatschappelijk gezien en persoonlijk?’ ‘Hoe
zorgen we dat we elkaar echt begrijpen?’ Maar
ook: ‘Hoe is iedere partner als gevolg van de
samenwerking beter voorbereid op de toe
komst en welke no-go-areas zijn er?’
Spraakverwarring en schijnsamenwerking
Door de verschillende individuele ambities
en de diversiteit van partners is er in ieder
samenwerkingsverband sprake van spraak
verwarring. Vaak denk je dat je elkaar be
grijpt, zolang je maar in algemene termen
en klinkende volzinnen blijft praten. Maar als
die worden ontleed en uitgediept, blijken de
uitleg en de bedoeling heel verschillend. Het is
de kunst ervoor te zorgen dat partijen elkaar
echt gaan begrijpen. Doorvragen dus.
Wanneer een ambitie onvoldoende gedeeld
is, ligt schijnsamenwerking op de loer. Par
tijen komen dan wel regulier samen, maar
van werken is nauwelijks meer sprake. Of het
samenwerkingsteam werkt hard, maar ieder
een voelt dat de steun voor de samenwerking
wegloopt. Dit soort schijnsamenwerkingen

‘Beloven kan iedereen, het
gaat in samenwerken om
echte verbondenheid.’

kosten tijd, geld en energie en zijn frustrerend.
Een gedeelde, uitgewerkte ambitie waarin
alle partijen zich herkennen, voorkomt schijn
samenwerking.
Halen en brengen
Bovendien moet er sprake zijn van een balans
tussen wat partijen komen halen en wat ze
komen brengen. Een goede gezamenlijke
ambitie beschrijft wat partijen er individueel
en gezamenlijk beter van worden. Het vertelt
wat partijen bereid zijn aan tijd, geld en kennis
in het samenwerkingsverband te stoppen. Be
loven kan iedereen, het gaat in samenwerken
om echte verbondenheid. Ten slotte kan een
ambitie niet zonder daden. Een goede ambitie
verleidt, daagt uit en legt vast dat partijen de
samenwerkingsafspraken ook echt uitvoeren.
Anders gezegd: Ambitie = Belofte x Commit
ment x Doen.
KANS!
Als je in een samenwerking je streefbeeld
levend houdt, is dat een bron van inspiratie.
Dit vraagt natuurlijk veel aandacht voor de
onderlinge relaties. Juist door de ambitie te
vertalen naar kansrijke acties die je samen
oppakt, gaat deze leven. Als professionals,
managers en bestuurders het gevoel krijgen
dat de samenwerking klopt en tot actie leidt,
stimuleert het hen ermee verder te gaan en
daadkrachtig op te treden.

A=BxCxD

Ambitie = Belofte x Commitment x Doen.
6
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Gedeelde Ambitie

Gedeelde Ambitie

– INTERVIEW –

‘Iedereen wilde van het
museum een succes maken’

‘Het is de uitdaging
om met elkaar een
ambitie te formuleren
die inspireert en
verbindt.’

In 2014 opende het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg haar
deuren voor het publiek. In de periode die daaraan vooraf ging, maakte bouwbedrijf Heijmans het ontwerp, zorgde voor financiering en realiseerde de
bouw. Tot 2039 blijft Heijmans verantwoordelijk voor het onderhoud en een
gedeelte van de operatie. Daarvoor moest het bedrijf intensief samenwerken
met de Rijksgebouwendienst, het ministerie van Defensie en een groot aantal
externe partners zoals architecten, adviseurs en operationele partners. Een
complexe samenwerking dus. Een uitdaging.

Eigen taal
“Dit soort samenwerkingen zijn niet eenvou
dig”, stelt Ton Fleuren, directeur Commercie
en Business Development bij Heijmans met
gevoel voor understatement. “Ook al hadden
we vaker met dit bijltje gehakt, dit was een
een uitdaging: het ontwerp moest aan wel
6000 eisen voldoen en elke partij had daar
in zijn eigen belangen. Daarnaast sprak elke
partner toch een eigen taal.” Er waren geregeld
conflicten en problemen. Toch is het gelukt
in een zeer korte periode een uniek publieks
museum neer te zetten. Wat was volgens
Fleuren de succesfactor?
Gezamenlijke ambitie
Hij leunt even achterover en veert dan op.
“Met elkaar wilden we ons inzetten voor het
gezamenlijke doel. En dat was nogal wat!”
Wat dan? Fleuren: “Een belevings- en verha
lenmuseum dat een belangrijke rol inneemt
in Nederland en dat bijzondere, museale
stukken in de collectie heeft. Maar ook een
plek waar militairen hun overleden collega’s
kunnen herdenken en waar bezoekers inzicht
krijgen in de militaire geschiedenis van Neder
land. Dat is buitengewoon. Die gezamenlijke
ambitie sprak enorm tot de verbeelding. Daar
wilden alle partijen zich met hart en ziel voor
inzetten.”
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Water bij de wijn
Het belang van het unieke ontwerp, de his
torische plek en de rol van het museum is
dus voor alle betrokkenen een gezamenlijk
punt op de horizon geweest. Daar moest de
samenwerking naartoe. “Iedereen wilde de
bouw tot een succes maken”, aldus Fleuren.
“Daarom waren alle partijen bereid om bij pro
blemen net dat beetje extra water bij de wijn
te doen. En dan kun je samen een volgende
stap zetten.”
Daadkracht en synergie
Fleuren kijkt dus terug op een geslaagd
traject. Verbinding, daadkracht, synergie en
betrokkenheid: het was er allemaal. Fleuren:
“Hoewel niet elk project zo groot en omvang
rijk is, is het voor samenwerkingspartners
altijd de uitdaging om met elkaar een ambitie
te formuleren die inspireert en verbindt.”
Het museum is nu ruim anderhalf jaar open
en vanwege het gebrek aan ervaring — er
bestaat in Europa geen vergelijkbare situatie
— leert men nog elke dag. Dit betekent ook
dat belangen soms veranderen en nieuwe
inzichten leiden tot contractaanpassingen. De
ambitie van het museum blijft wel fier over
eind. Een succes van alle betrokkenen. Het
resultaat? Fleuren: “In 2015 bezochten maar
liefst 500.000 gasten het museum. Geweldig
toch?”
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Belangen

Respect
voor elkaars
belangen
Iedere organisatie heeft belangen. Natuurlijk, en dan? In een goede
samenwerking wordt recht gedaan aan de wensen van elke organisatie. Als dat niet gebeurt, gaan partijen dwarsliggen, haken ze af of
gaan ze elkaar tegenwerken. Waar ligt de oplossing?

Belangen

‘Kijk naar de belangen die achter
de standpunten verstopt zitten.’
Het is de kunst om met respect voor elkaars
belangen oplossingen te bedenken. De denken onderzoekstraditie waarin dit denken
centraal staat is de wereld van mutual gains.
Hierbij ga je verder dan de simpele ‘ik ben voor
dit, tegen dat of ik wil dat bereiken en dat juist
niet hebben’. Dat zijn standpunten die geba
seerd zijn op meningen en argumenten. Op
basis daarvan bereik je geen samenwerking.
Kijk dus naar de belangen die achter deze
standpunten verstopt zitten. Welke belangen
raken aan de continuïteit, kernwaarden of het
imago van de organisatie? Vragen om hierach
ter te komen zijn: wat zijn de echt spannende
onderwerpen waarop het wel eens zou kun
nen afketsen? Wat gaat er mis als de samen
werking niet doorgaat? Hoe organiseren we
het gesprek over de punten waarover we het
aan het eind toch niet eens worden?
Oprechte interesse
Vaak praten partijen vooral over de maat
schappelijke of collectieve belangen van
een samenwerking. Oftewel, wat wordt de
samenleving, klant of patiënt hier beter
van? Je alleen focussen op deze belangen is
onvoldoende. Er zijn drie soorten belangen
die allemaal een plek moeten krijgen in het
samenwerkingsverband. Naast de maat
schappelijk of collectieve belangen, spelen
organisatiebelangen een rol. Organisaties
moeten bijvoorbeeld zwarte cijfers schrij
ven, willen groeien en hebben te maken met
imago en positionering. Tot slot hebben de
cruciale spelers ook individuele belangen. Die
bepalen mede de richting en vorm van een
samenwerkingsverband. Oprechte interesse
in de collectieve, maar ook de organisatie- en
individuele belangen is dus noodzakelijk om
een duurzame samenwerking te bereiken.
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Communiceren
Een andere valkuil is dat er niet of nauwelijks
wordt gecommuniceerd over de belangen in
de samenwerking. Veelal zijn partners me
teen doorgestroomd naar het convenant,
het contract of de joint venture. Bijna zonder
uitzondering loopt een dergelijk samenwer
kingsproces dan op den duur vast. Partners
moeten terug naar de fase van ambitiebe
paling, waarin alsnog een echte dialoog over
ieders belang moet plaatsvinden. Want als
de belangen en het gesprek daarover struc
tureel verwaarloosd zijn, is er sprake van een
permanente en soms uitputtende staat van
onderhandeling.
KANS!
Partners moeten in de eerste fase in
gesprek over de individuele, organisatie- en
collectieve belangen van het samenwerking.
Dat biedt uitzicht op gemotiveerde partners
en erkenning van wederzijdse belangen.

Soorten belangen
Collectieve belangen
In elke complexe situatie spelen
collectieve belangen een rol. Deze
verschillen per situatie en context.
Organisatiebelangen
Veelal gekoppeld aan de doelen en
kernwaarden van de organisatie.
Individuele belangen
Persoonlijke overtuigingen, drijfveren en
belangen spelen in ieder proces een rol.
Belangen bepalen mede hoe je kijkt:
Where you stand depends on where you sit
11

Belangen

Belangen

– INTERVIEW –

‘Verbindend leiderschap is topsport’
Hein Pierhagen is manager Bereikbaarheid van de gemeente Rotterdam en Omgevingsmanager voor
de renovatie van de Maastunnel. De
Maastunnel ondergaat de komende
jaren een ingrijpende renovatie. En
dat gaan bewoners en ondernemers
merken. Pierhagen: “Een zorgvuldige
voorbereiding is dus van groot belang.”

enorme uitdaging om te komen tot integrale
belangenafweging tussen tunnelveiligheid,
cultuurhistorie en bereikbaarheid. En dat bin
nen de krappe planning en het vastgestelde
budget!”
Sommige belangen zijn bovendien niet
zomaar met elkaar in overeenstemming te
brengen. Bijvoorbeeld wanneer een van de
tunnelbuizen is gesloten en de andere —
met het oog op de bereikbaarheid — open
blijft, ontstaat er spanning op het gebied
van tunnelveiligheid. Pierhagen: “En probeer
maar eens een veiligheidsconcept in elkaar te
zetten waarin aan al die belangen recht wordt
gedaan. Dat is vakwerk!”

Het project Renovatie Maastunnel, waarvan
Pierhagen deel uitmaakt, is belast met die
voorbereiding en uitvoering. Deze renovatie is
nodig omdat het beton door de jaren heen is
aangetast. Daarnaast moet de tunnel in mei
2019 voldoen aan de nieuwe Wet Tunnelveilig
heid. In de zomer van 2017 start de renovatie
en tijdens de werkzaamheden is slechts één
tunnelbuis beschikbaar voor het verkeer van
zuid naar noord. Deze buis-voor-buisafslui
ting gaat maar liefst twee jaar duren. “Dat is
voor iedereen een spannende periode”, legt
Pierhagen uit.
Conflicterende belangen
Bij zo’n grootschalige renovatie spelen veel en
grote belangen een rol. “Denk aan de belangen
van bewoners en ondernemers die dagelijks
gebruik maken van de tunnel, of belangen op
het gebied van tunnelveiligheid. Maar ook het
cultuurhistorisch belang en het kosteneffi
ciënt beheer en onderhoud zijn van invloed”,
vertelt Pierhagen. Achter al die belangen
staan stakeholders. Met sommige partijen
kun je goed overleggen en afspraken maken,
andere partijen zijn anoniemer en daardoor
moeilijker te bereiken. Pierhagen: “Het is een
12

‘Van tijd tot tijd
zijn er van die
hittemomenten.’

Verbinding
Pierhagen ziet het als een persoonlijke uit
daging om in zo’n context te werken voor de
stad. Transparant zijn over de plannen. Doel
groepen en stakeholders identificeren. Met
alle belanghebbenden in contact treden. “Van
tijd tot tijd zijn er van die hittemomenten.
Dan plaats ik mezelf in de rol van verbinder”,
aldus Pierhagen. “Uiteindelijk hebben we toch
die gezamenlijke ambitie van een succesvolle
renovatie van de Maastunnel”, vervolgt hij.
Pierhagen leerde uit ervaring dat een samen
werking met veel verschillende belangen hoge
eisen stelt aan houding, competenties en
vaardigheden. “Het lijkt zo voor de hand lig
gend om de dialoog aan te gaan, verbindingen
te leggen en overeenstemming te bereiken,
maar dat is het niet. Dit verbindend leider
schap vraagt veel van mensen”, legt hij uit.
“Dat is gewoon topsport, waarbij het cruciaal
is om in je intrinsieke kracht te blijven staan
en emoties niet de overhand te laten nemen.”
13

Relatie

Aandacht voor
persoonlijke
relaties
Bij samenwerking gaat het zowel om inhoudelijke argumenten
als om persoonlijke verhoudingen en relaties. Het is altijd een
samenspel van mensen die al dan niet iets willen. Bij samenwerkingen is het opbouwen van persoonlijke relaties lastig, omdat je
elkaar niet iedere dag bij het koffiezetapparaat ontmoet. Het vraagt
onderhoud en aandacht.

Relatie

‘Vertrouwen komt te voet
en gaat te paard.’

Samenwerking overstijgt het individuele, maar
tegelijkertijd neemt iedereen in zo’n proces
zichzelf mee. Sociaalpsychologische proces
sen en groepsdynamiek spelen een belangrij
ke rol. In- en uitsluiting: wie doet er wel mee
en wie niet? Macht: wie heeft het voor het
zeggen? Hoe kun je invloed uitoefenen? Lei
derschap: wat is ieders rol in het proces? Con
flict: hoe ga je om met meningsverschillen en
met persoonlijke relaties? En vertrouwen: wat
wekt vertrouwen op en hoe houden we het
vertrouwensreservoir op peil?
Vertrouwen
‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’.
Natuurlijk geldt dat ook in samenwerkingsver
banden, maar het is niet zo dat vertrouwen in
een samenwerking je zomaar overkomt. Aan
vertrouwen kun je werken en wat daarvoor
nodig is, kun je organiseren. Hoe?
• Organiseer gelegenheden waarbij partners
elkaar ontmoeten en over de inhoud van
hun vak in gesprek gaan.
• Neem tijd voor gemeenschappelijke ervarin
gen, zowel over het vak en de inhoud als op
sociaal gebied.
• Creëer momenten om de persoonlijke
relatie te versterken. Een persoonlijke klik
motiveert mensen om net iets extra’s te
doen.
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Een goed team
Ieder team is natuurlijk loyaal aan de samen
werking, maar ook nog altijd aan de eigen
organisatie. Zo’n divers team goed te laten
samenwerken is dan ook geen eenvoudige
opgave. We verwachten van hen dat zij kun
nen omgaan met onzekerheid, ambiguïteit en
dynamiek. Aandacht voor de teamsamenstel
ling, het bespreken van verschillen en ruimte
voor de individuele belangen, is noodzakelijk
voor iedere samenwerking.
Verbindend leiderschap
Voor een constructieve relatie is verbindend
leiderschap bijzonder belangrijk. Het gaat
hierbij om gegund en verbindend leiderschap
dat ontstaat op basis van individuele pres
taties, kennis of positie. Hiërarchisch leider
schap kan in sommige situaties heel nuttig
zijn, maar is voor een succesvol en duurzaam
samenwerkingsverband funest.
KANS!
Aandacht voor de relationele kant maakt de
samenwerking robuust. Dat helpt om eerder
en beter conflicten te signaleren en op te
lossen. Het geven van feedback wordt gemak
kelijker, waardoor het effect van negatieve
veronderstellingen over elkaar op tijd recht
kan worden getrokken.
15
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Relatie

– INTERVIEW –

‘Altijd in open dialoog’
Metropoolregio Eindhoven is een samenwerkingsverband van 21 gemeenten
in Zuid-Oost Brabant. Het heeft de ambitie om op het gebied van economische groei tot de top tien van de wereld te behoren. Dat is nogal wat. Maar in
Eindhoven weet men allang: als je tot de top wilt behoren, kan dat alleen als je
samenwerkt en een gemeenschappelijke agenda hebt.

‘Je bouwt pas een
relatie op als je
elkaars taal spreekt.’

Jannet Wiggers is directeur van de Metropool
regio Eindhoven. “De 21 gemeenten werkten
al jaren samen, altijd op vrijwillige basis. Maar
een aantal jaar geleden kregen we een wet
telijke status op onder andere het gebied van
verkeer en vervoer”, vertelt Wiggers. Er ont
stond een samenwerkingsverband met een
strakke structuur en organisatie. Die wettelijke
status had betrekking op maar een gedeelte
van de opdracht, maar de samenwerking
werd daardoor iets van de organisatie en niet
meer van de gemeenten zelf.”

Is het dan nog afhankelijk wie er vanuit de
gemeenten deelneemt? “Jazeker”, beves
tigt zij. Omdat deelname vanuit vrije wil
is, voelen de vertegenwoordigers van de
gemeenten zich verbonden met de op
dracht. Wiggers: “We werken met mensen
die betrokken zijn en dat zie je terug: ze
komen trouw naar de bijeenkomsten. Ze
brengen de gemeentelijke belangen mee,
maar nemen ook de regionale boodschap
mee terug naar de eigen gemeente. Je
moet in zo’n verband dragers hebben die
de samenwerking en de regionale ambities
vooruit willen helpen. Maar die ook kritisch
durven te zijn op het proces.”

Vrije keuze
Dat werkte dus niet. Daarom koos de Metro
poolregio ervoor om terug te keren naar de
basis. Hoe? “Gelijkwaardig. Vanuit vrije keuze.
Elk vraagstuk zien als maatwerk met verschil
lende partners. Met het uitgangspunt dat alle
gemeenten mede verantwoordelijk zijn voor
de resultaten. Gemeenten moeten zelf beoor
delen of de samenwerking ze wat oplevert en
wat ze kunnen bijdragen”, licht Wiggers toe.
De Metropoolregio Eindhoven bestaat uit 21
gemeenten, maar ook externe partners zoals
onderwijs en bedrijfsleven (Triple Helix) wer
ken mee aan de regionale opgaven. Er wordt
niet meer gewerkt in vaste structuren. Per
16

opgave bekijkt men welke partners mee doen,
wie de bestuurlijk trekker is en welk proces
men doorloopt.
In Nederland komt deze vorm van netwerksa
menwerking nauwelijks voor. “Daarom eva
lueren we dit jaar ook uitgebreid, houden we
onszelf tegen het licht: draagt deze samen
werkingsvorm voldoende bij aan onze ambi
tie? En: doen we het op de goede manier?”,
vertelt Wiggers. Het is heel belangrijk om
dezelfde taal te spreken. “Daarvoor gebrui
ken we het model van Common Eye. Want je
bouwt pas een relatie op wanneer je elkaars
taal spreekt.”
Deelgenoot van succes
Het samenwerkingsverband werkt nu twee
jaar op deze voet. “Het gaat goed, maar we
hebben nog een weg te gaan”, glimlacht Wig
gers. “De uitdaging is dat we met 21 partners
te maken hebben en we toch slagkracht
moeten blijven behouden. De samenwerking
moet tot versnelling en niet tot vertraging
leiden.” Daarom is het volgens haar van belang
alle partners vanaf het begin deelgenoot te
maken van het proces én het succes. “De
partners moeten vertrouwen krijgen in deze
werkwijze”, aldus Wiggers.

Informeel en open
Binnen het verband heerst een open en
informele sfeer. Bestuurders en ambtena
ren communiceren met elkaar op gelijk
waardig niveau. En als het niet lekker loopt?
“Dan gaan we naar elkaar toe. Een op een.
Samen aan tafel. Omdat de sfeer vertrou
welijk is, kun je gemakkelijker achter elkaars
problemen en wensen komen. Altijd in een
open dialoog. Wiggers: “We proberen elkaar
te helpen, elkaar te begrijpen. Pas dan kom
je vooruit.”
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Organiseren

Goed
georganiseerd

Organiseren

‘Er moet een gezonde balans zijn
tussen daadkracht en draagvlak.’

Ieder samenwerkingsverband moet je goed en professioneel organiseren. Zowel de juridische vorm, de organisatorische inrichting
als een goede besturing verdienen allemaal aandacht. Maar hoe
doe je dat?
Een gezamenlijke ambitie is in grote mate
bepalend voor de organisatie van de samen
werking. Anders gezegd: je organiseert de
samenwerking om je gezamenlijke ambitie
te realiseren en niet andersom! Er moet een
gezonde balans zijn tussen daadkracht en
draagvlak. Het samenwerkingsverband moet
draagvlak hebben bij alle deelnemers, maar
als je enkel stuurt op draagvlak eindigt de
daadkracht. Andersom geldt hetzelfde: een
samenwerking die alleen aandacht voor acties
en daden heeft, holt het draagvlak uit.
Vragen die helpen bij het vinden van de juiste
balans zijn: met welke partners kun je het
beste samenwerken en wat is de structuur
van die samenwerking? Hoe geef je de be
sturing en structuur van het samenwerkings
verband zo goed mogelijk vorm? Hoe kunnen
we de governance en de besluitvorming zo
regelen dat het iedereen past? En: hoe gaan
we om met exclusiviteit en de verdeling van
de financiën?
Condities scheppen
Het gevaar bestaat dat wanneer de organi
satorische vorm van de samenwerking niet
aansluit op de gezamenlijke ambitie, er onderof overorganisatie ontstaat. Anders gezegd: in
samenwerkingsverbanden hebben we de nei
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ging om te weinig of juist te veel aandacht te
besteden aan de organisatie ervan. Dat komt
omdat er nog geen ingesleten procedures en
routines zijn en elke partner een verschillende
manier van handelen heeft. Dan kijkt men
niet naar wat nodig is om de gezamenlijke
ambitie te realiseren. Men vertrouwt te veel
op de procedures en routines van de eigen
organisatie en adopteren die één op één in de
samenwerking.
Onder- of overorganisatie hebben als gevolg
slecht werkende overleggen, onduidelijkheid
over besturing en een voortdurende spraak
verwarring hoe er samengewerkt moet wor
den. Grote risico’s zijn een structureel gebrek
aan daadkracht en het langzaam maar zeker
ontstaan van een schijnsamenwerking.
KANS!
Een set aan spelregels of een contract is
een adequate vorm van organiseren. Goede
organisatie van het samenwerkingsverband is
essentieel om daadkracht en vertrouwen te
ontwikkelen en het vertrouwen van de achter
ban te verdienen. Voor het goed functioneren
van individuen in onzekere omstandigheden
is het wezenlijk dat er aan een aantal mini
mumvoorwaarden wordt voldaan. Namelijk:
wie bepaalt wat, wie doet wat en wie hoort
erbij?
19
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– INTERVIEW –

‘Samenwerken is
mensenwerk’
Niet alleen een fusie, ook een splitsing vraagt om een nieuwe manier van samenwerken. Toen Peter Borgdorff in 2008 als directeur werd aangesteld van
Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) was het oorspronkelijke PGGM net opgedeeld in het pensioenfonds PFZW en de uitvoeringsorganisatie PGGM. Heel
wat betrokkenen dachten: ‘We blijven doen wat we al deden, maar in een iets
andere constructie’. Daar keek Peter Borgdorff anders tegenaan.

‘Ga eens een keer samen een hapje eten,
buiten het werk om.’
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Relaties aangaan
Borgdorff stelde dat de splitsing zou leiden
tot andere verhoudingen en dus ook tot een
andere manier van organiseren. Zijn ideeën?
PFZW als organisatie op de kaart zetten en
zorgen voor een goede samenwerking met
het nieuwe PGGM. Een mooi uitgangspunt,
maar hoe geef je zoiets vorm? Het antwoord
van Borgdorff tekent zijn manier van leiding
geven: “Relaties aangaan. Samenwerken is
mensenwerk; als je wilt samenwerken moet
je verbinding maken. Met de top, je manager,
maar ook met je receptioniste.”
Structuren en harken
Het gaat dan niet om de structuur en de

‘Het toverwoord is
vertrouwen. Als het
niet goed gaat,
moet je dat met
elkaar professioneel
en scherp bespreken.’

harken die je tekent, maar om de relaties.
Structuren krijgen volgens Borgdorff alleen
betekenis als mensen daarbinnen verbinding
maken. Uiteraard is er wel structuur nodig,
simpelweg omdat het niet mogelijk is om met
al die duizend mensen persoonlijk verbin
ding te maken. Borgdorff: “Maar binnen die
structuren gaat het er om dat mensen elkaar
leren kennen, dat ze weten wat ze aan elkaar
hebben, beseffen wat ze samen voor elkaar
kunnen krijgen.”
Persoonlijk
Zijn eerste advies aan zijn medebestuurders
en medewerkers is dan ook dat ze moeten
investeren in persoonlijke relaties: een keer
samen een hapje eten, buiten het werk om.
“Het effect van elkaar ook persoonlijk ken
nen, is dat relaties constructiever worden.
Je kunt makkelijker moeilijke dingen zeggen,
het wordt eerlijker, je komt tot de essentie.
Samenwerken is altijd mensenwerk. Je hebt
hulpstructuren nodig, maar daarbinnen
moeten relaties ontstaan.”
Vertrouwen
Klinkt als een beproefde formule. Verloopt
zo’n nieuwe samenwerking dus altijd goed?
“Helaas niet”, antwoordt Borgdorff. “Het
toverwoord is vertrouwen. Als het niet goed
gaat, moet je dat met elkaar professioneel en
scherp bespreken.” Er wordt aan dat ver
trouwen geknaagd als er te vaak dingen niet
goed gaan, of anders lopen dan verwacht
of afgesproken. In eerste instantie is er dan
sprake van waakzaamheid, maar achterdocht
ligt altijd op de loer. Uiteindelijk schuilt naar
zijn idee de oplossing ook bij dit soort com
plexe processen in het investeren in de relatie.
Borgdorff: “Door eerlijk te zijn, moeilijke zaken
te bespreken en samen te kijken naar een
constructieve oplossing, herstel je het
vertrouwen. Alleen zo organiseer je samen
werking op een goede manier.”
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Proces

Betekenis
geven
Een belangrijke vraag bij samenwerking is: hoe pak je het aan?
Het proces om dit vorm te geven, doorloopt eigenlijk altijd dezelfde vijf stappen. En hoewel dat in de praktijk nooit lineair en onderscheidend verloopt, moet je toch iedere stap helemaal doorlopen.

Proces

‘Juist in de eerste fases ligt
de sleutel voor een succesvol
samenwerkingsverband.’

In de eerste fases van de samenwerking
– de fases van verkennen en delen – formu
leer je de gezamenlijke ambitie en voer je
het gesprek over de echte belangen. Het is
opvallend dat in de praktijk deze fases vaak
worden overgeslagen. Natuurlijk: het gesprek
over de individuele- en organisatiebelangen is
ook lastig. Dan neemt men genoegen met een
ambitie op hoofdlijnen. Een risico. Juist in die
eerste periode ligt de sleutel voor een succes
vol samenwerkingsverband.
Het gaat bij het ontwikkelen van een beteke
nisgevend proces om vraagstukken als: ‘Hoe
kunnen we de goede dingen op het goede
moment doen?’, ‘Hoe komen we op een goede
manier in gesprek en tot overeenstemming?’,
‘Welke rol heeft eenieder daarbij en wie heeft
de regie?’ ‘Hoe brengen we de aandacht voor
de inhoud in balans met de aandacht voor
het proces?’, ‘Hoe zorgen we voor een goede
voortgang zonder al te veel door te duwen
en de partijen onderweg te verliezen?’, ‘Hoe
bewaken we met elkaar de kwaliteit van de
interactie?’ En: ‘Hoe komen we tot een goed
resultaat?’
Transparante stappen
Als het samenwerkingsproces onvoldoende
aandacht krijgt, ontstaat bij betrokkenen on
duidelijkheid over eenvoudige vragen als: wie
neemt de beslissingen in de samenwerking,
wanneer overleggen we weer en wat staat
er eigenlijk op de agenda? Dit soort ondui
delijkheid leidt tot onzekerheid en argwaan.
Wanneer partijen en betrokkenen onzeker
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raken over het samenwerkingsproces, worden
ze bijna altijd achterdochtig en trekken ze zich
terug achter de eigen standpunten en belan
gen. Een transparant samenwerkingsproces
is de sleutel voor een succesvolle samen
werking.
Stappen overslaan heeft altijd gevolgen. Want
met iedere stap wordt een belangrijk funda
ment gelegd in de samenwerking, bijvoor
beeld voor de gemeenschappelijke ambitie
of de onderlinge relaties. Dat kan ertoe leiden
dat er achterdocht ontstaat en dat frustreert
het samenwerkingsproces. Tegelijkertijd
vraagt een samenwerking om een zeker
tempo. Als dit tempo ontbreekt en de voort
gang stagneert, vloeit de energie weg en volgt
er destabilisatie.
KANS!
Het is belangrijk dat mensen weten wat er
gaat komen en in welke fase ze zich bevinden.
Duidelijkheid voorop. Als de voortgang er goed
inzit, je periodiek evalueert en men ziet dat
het iets oplevert, dan geeft dat energie. Dat
is de basis voor continue ontwikkeling van de
samenwerking.

DE 5 FASES VAN EEN SAMENWERKINGSPROCES :

1. Verkennen: elkaar leren kennen.
2. Delen: delen van belangen
3. Overeenkomen: uitwerken van de gedeelde
ambitie en vorm
4. Vormgeven: en detail bepalen organisatorische vorm, financiën, etc.
5. Uitvoeren: het echt gaan doen
23
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– INTERVIEW –

‘Dit slaagde alleen
omdat we elkaar de
ruimte gaven’
Waarom niet onze krachten bundelen? Die gedachte was de start van de samenwerking tussen vijf gezondheidsfondsen — Alzheimer Nederland, Diabetes
Fonds, Fonds Psychische Gezondheid, Longfonds en Maag Lever Darm Stichting. In 2013 openden zij het Huis voor de Gezondheid in Amersfoort. Hanneke
Dessing, directeur Diabetes Fonds: “Samenwerken kost tijd. Maar wat krijg je
er veel voor terug.”
Een aantal jaar geleden kwamen gezond
heidsfondsen steeds meer onder een ver
grootglas te liggen. De fondsen herkenden
veel in elkaar als het ging om doelgroepen en
werkwijzen. Ook de achterban was gechar
meerd van meer samenwerking. “In de eerste
verkennende gesprekken ontstond gelijk de
overtuiging dat deze samenwerking veel winst
kon opleveren op het gebied van kwaliteit
en efficiency. Aan de slag dus!”
aldus Dessing.

allemaal kwaliteitswinst op en was dus een
logische stap.”
Inmiddels zijn er mooie resultaten geboekt op
het gebied van gezamenlijke inkoop, infra
structuur en kennisdeling. Dat blijkt ook wel
uit de totale kostenbesparing van circa een
miljoen, de eerste vijf jaar. “Een geweldig re
sultaat”, vertelt zij trots, dat vooral te danken
is aan het delen van personeel,
minder inhuur van derden en
slimmer inkopen. “Dit konden we
alleen bereiken omdat we het
met z’n vijven deden.” Langza
merhand komen de partijen in
de fase van samenleven, waarbij
de partners steeds blijven wer
ken aan goede onderlinge verhoudingen en
het actief delen van kennis en ervaringen.

‘Je levert bij zo’n
samenwerking
een deel van je
autonomie in.’

Samenwonen, samenwerken,
samenleven
De eerste fase was gericht op
samenwonen. De vijf partijen
vonden een pand dat aan alle
wensen voldeed. “We hebben nadrukkelijk
gekozen voor een inrichting waarin ontmoe
ten en verbinden centraal staat,” licht Dessing
toe. In het stadium erna lag de focus meer op
samenwerken. Wat konden de partijen samen
oppakken? Dessing: “Dat is in het begin heel
organisch gegaan. Een gezamenlijke ict-in
frastructuur bijvoorbeeld leverde voor ons
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Heldere verwachtingen
Tijdens het proces merkten de organisaties
hoe belangrijk het is om naar elkaar expli
ciet duidelijk te maken hoe iedereen de
samenwerking ervaart. Dessing: “Er zijn veel

onderlinge verschillen: voor de één staat de
samenwerking centraal, de ander heeft een
meer afwachtende houding.” Conclusie is dat
het essentieel is om elkaars verwachtingen te
kennen. Dat leidde bijvoorbeeld
tot het besluit dat de partners
niet alles samen hoeven te doen.
Soms werken er maar twee of
drie organisaties samen in een
project, iedere organisatie heeft
immers zijn eigen fasering en
prioriteiten. “Natuurlijk verloopt
niet alles gladjes in zo’n proces.
De sfeer is over het algemeen coöperatief,
maar er worden ook wel eens flinke discussies
gevoerd en zaken op scherp gezet”, verduide
lijkt zij. Soms helpen een-op-een-gesprekken

om de lucht te klaren. Dessing: “En een goede
begeleiding van dat proces is van groot be
lang, zodat irritaties niet de kans krijgen groot
te worden.”

‘Soms helpen
een-op-eengesprekken
om de lucht te
klaren.’

Ten slotte vat Hanneke Dessing
het zo samen: “Samenwerken
heeft tijd nodig, je moet elkaar
de ruimte geven en respect heb
ben voor elkaars meningen en
interne processen. Je moet niet
te snel willen en bereid zijn com
promissen te sluiten. En vergeet
niet: je levert bij zo’n samenwerking een deel
van je autonomie in. Daar staat tegenover dat
je er veel kwaliteit voor terugkrijgt. En daar
doen we het voor.”
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Samenwerkingsstrategie & Samenwerkingsvaardig Organiseren

Samenwerken vraagt
om strategie en samen
werkingsvaardigheid
Geen enkele organisatie kan de uitdagingen van de 21e eeuw alléén
oppakken. Door specialisatie, concentratie en optimalisatie wordt
de wederzijdse afhankelijkheid van organisaties alleen maar groter.
Wat vraagt dat van organisaties?

Samenwerkingsstrategie & Samenwerkingsvaardig Organiseren

In de strategie van organisaties krijgt samen
werking een belangrijke plaats. Tegelijkertijd is
het zo dat partijen in het primair proces vaak
al intensief samenwerken. Als dat succesvol
en van belang is voor de continuïteit, dan
beïnvloedt dat het nadenken over strategi
sche keuzes. Zo zijn strategie en concrete
samenwerkingsverbanden onderling verbon
den en beïnvloeden ze elkaar wederzijds. Voor
de uitvoering van je organisatiestrategie ben
je immers afhankelijk van diezelfde partners.
Zo krijgt samenwerkingsstrategie een promi
nentere plaats in het strategieproces. Samen
werking wordt zo steeds meer een realistisch
strategisch alternatief ten opzichte van het
klassieke fuseren of het op eigen kracht groei
en om je doelen voor elkaar te krijgen. Samen
werken en strategievorming zijn steeds meer
met elkaar verweven.
Draagvlak
Een strategie geeft richting en houvast.
Maar het biedt eveneens ruimte aan nieuwe
ontwikkelingen en veranderende omstandig
heden. De strategie geeft geen vaste ant
woorden, maar functioneert als ankerpunt
voor de organisatie om ook nieuwe vragen te
kunnen beantwoorden. Wat is hierbij belang
rijk? Verbinding en draagvlak! Al tijdens de
totstandkoming van de strategie moet je de
binnen- en buitenwereld betrekken.
Strategie wordt dynamisch
De resultaten van je samenwerkingen bepalen
tevens de strategische keuzes die je maakt.
Daarmee worden strategievorming en –uit
voering een steeds dynamischer proces:
1. Een goede organisatiestrategie begint bij
een realistisch zelfbeeld: wie ben ik, waar
sta ik, wat is mijn ambitie en hoe zien an
deren mij? Zonder een adequaat antwoord
daarop, wordt besturen en dus samenwer
ken lastig.
2. Uiteraard moet je ook goed om je heen
kijken. Kijk naar trends en ontwikkelingen
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en wat die voor jou kunnen betekenen.
3. Wanneer je weet wat je wilt bereiken, kun
je deze vraag beantwoorden: ‘Welke doelen
kan ik met anderen beter bereiken dan
alleen: wat is mijn samenwerkingsstrate
gie?’ Verankering in de organisatiestrategie
is van groot belang. Samenwerking is een
belangrijk instrument, maar dient altijd een
hoger doel. Betrokkenheid van de organisa
tie zorgt voor een samenwerkingsstrategie
met draagvlak.
4. Wanneer je weet wat je wilt bereiken, kun je
partners zoeken en per samenwerking een
eigen strategie formuleren. De keuze voor
de partners is cruciaal, waarbij geldt: ‘Beter
veel samenwerken met weinig partners,
dan weinig samenwerken met veel part
ners’. Daarmee wordt de strategievorming
een dynamisch proces waarbij de interne
betrokkenheid en de externe samen
werking een prominente plaats moeten
hebben. Zo’n proces heeft de volgende
kenmerken:
• Het genereert betrokkenheid bij medewer
kers, bij partners en stakeholders.
• Het haalt de buitenwereld naar binnen, het
daagt uit en inspireert.
• Het geeft samenwerkingspartners, stake
holders en financiers een duidelijke plek.
• Het maakt gebruik van kennis, feiten én van
intuïtie en visie.
• Het is creatief, talig en beeldend.
KANS!
Samenwerkingsvaardigheid is naast het heb
ben van een samenwerkingsstrategie een
cruciale succesfactor geworden. In de praktijk
zien we dat de ene organisatie veel gemakke
lijker, beter en vanzelfsprekender samenwerkt
dan de andere. Dat roept de vraag op wat een
organisatie samenwerkingsvaardig maakt.
Want juist goede samenwerkingsvaardigheid
kan in de toekomst strategisch het verschil
maken.
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Strategisch vraagstuk
Het Noord-Hollandse Omring besloot van
wege ontwikkelingen als de invoering van de
Participatiewet, hun visie op gezondheid en
nieuwe bedrijfskundige concepten, nieuwe
samenwerkingen aan te gaan. “Ons idee was
dat we samen met de cliënt op zoek gingen
naar de beste zorg voor de cliënt. Dat vroeg
natuurlijk ook om nieuwe vaardigheden van
onze zorgprofessionals”, licht Buwalda toe.
Samen met Common Eye werkte Omring aan
een nieuwe meerjarenstrategie. Dat gebeur
de op drie niveaus: strategisch, tactisch en
operationeel. Elk niveau
vraagt namelijk om een
eigen aanpak. Al snel bleek
samenwerking op alle
drie de niveaus een groot
vraagstuk. Buwalda: “Elke
strategische keuze leidde
tot een nieuwe samenwerkingsopgave. Zelfs
met een eigen manier van organiseren.”

werking’ en ‘samenhang’ voor ogen. Bij de
start van het strategieproces maakten we een
aantal belangrijke keuzes. We kozen voor een
strategie die de gewenste richting beschrijft,
ruimte geeft en handvatten biedt om onver
wachte uitdagingen op te pakken.”
Een belangrijk onderdeel van het strategisch
proces was het creëren van draagvlak bij de
medewerkers en stakeholders. Daarom is er
een brede kerngroep van vijftig medewerkers
samengesteld waarmee de strategie echt
samen is ontwikkeld. Bijzonder was ook dat
medewerkers zelf vijfentwintig externe rela
ties spraken over hun visie en
mogelijkheden voor samen
werking. “Dat leidde tot heel
andere gesprekken die veel
meer gingen over concrete
verbeteringen. Inspirerend.”

“De juiste vaardig
heden en strategisch
vernuft zijn cruciaal.”

– INTERVIEW –

‘We kozen voor
strategie, samenhang
en saamhorigheid’
“De tijd dat je de meerjarenstrategie van je organisatie op kon stellen door
met de Raad van Bestuur, je directeuren en een adviesbureau de hei op te
gaan, ligt inmiddels ver achter ons.” Aan het woord is Jolanda Buwalda, bestuurder van de VVT-organisatie Omring. “Je kunt in de zorg alleen kwaliteit
leveren als je het samen doet.”
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Wederzijdse belangen
“Op basis van de nieuwe strategie zijn we
inmiddels een aantal zeer waardevolle, nieuwe
samenwerkingen aangegaan”, vervolgt zij. “Zo
hebben we in de geriatrische revalidatie een
gelijkwaardige partner gevonden waarmee we
deze specialistische zorg echt samen invul
len.” Daarnaast is voor een zorgorganisatie
als Omring samenwerking met huisartsen en
ziekenhuizen cruciaal. Zij spelen ook tijdens
het verblijf van de cliënt bij Omring een be
langrijke rol bij het leveren van zorg. Met deze
partijen is juist gezocht naar de wederzijdse
belangen. Om zo de overdracht voor de cliënt
zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Draagvlak
De aanpak van dit strategieproces was bij
zonder. Buwalda: “Gedurende het hele traject
hadden we de begrippen ‘strategie’, ‘samen

Broos evenwicht
Het proces is vooral zo positief verlopen door
het samenwerken zowel top down als bottum
up te organiseren. Al tijdens de totstandko
ming van de strategie ontstond draagvlak
binnen en buiten de organisatie. “En wellicht
nog belangrijker: je krijgt meer inzicht in de
mogelijkheden en kansen die je als organisa
tie hebt”.
Welke risico’s liggen er bij zo’n proces op de
loer? “Het gevaar bestaat dat je het tem
po van de realisatie van de strategie zelf
niet meer in de hand hebt”, aldus Jolanda
Buwalda. “Er is nu eenmaal in strategische
samenwerking een broos evenwicht tussen
belangen, organisatieculturen en de financiële
gezondheid en veerkracht van organisaties.”
Kennis en kunde over samenwerkingsconcep
ten is dan de sleutel De juiste vaardigheden
en strategisch vernuft zijn cruciaal om in deze
nieuwe wereld van samenwerkingsstrategieën
te opereren.
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– INTERVIEW –

‘We kunnen het
niet alleen!’

gen en grenzen samen te werken. Ook het
wetenschappelijke systeem zal dus in de
toekomst een verandering moeten door
maken.”

patiënten van meet af aan bij betrokken zijn.
En opereer niet als ‘primes inter pares’, maar
werk samen vanuit het besef dat je elkaar
nodig hebt.”

Nodig hebben
Hoe vergroot je als organisatie je samen
werkingsvaardigheden? Miedema: “Zorg
voor een gezamenlijke impact, waar

‘Alleen met elkaar kunnen
we het verschil maken.’

Wil je als ziekenhuis maatschappelijk echt van betekenis zijn en wetenschappelijk onderzoek van waarde laten zijn in de praktijk? Dan móet je samenwerken. Dat besef groeide de laatste jaren steeds meer bij het Universitair
Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Het gevolg? Betere interne samenwerking
tussen afdelingen van het UMCU, maar ook nieuwe samenwerkingen met externe partners. Decaan Frank Miedema is helder: “We kunnen het niet alleen!”

Verbinden met de omgeving
Die overtuiging lag aan de basis voor de
strategie van het UMCU: ‘Connecting U’. In
januari 2015 startte het ziekenhuis met deze
koers. ‘Connecting U’ gaat in essentie over
verbinding. Met patiënten, huisartsen, verwij
zers en instellingen uit de regio, maar ook met
studenten en onderzoekers”, legt Miedema
uit. “We richten onze processen nu zo in dat
onze dienstverlening nauwer aansluit op de
behoeften van deze groepen.” Het UMCU
merkte dat hierdoor de maatschappelijke im
pact van het ziekenhuis groeide en de relatie
met de patiënten en andere partners sterker
werd. Waardevol dus. Miedema: “Daarnaast
investeerden we in onze medewerkers: pas als
zij over de juiste talenten, kennis en vaardig
heden bezitten, kunnen we onze ambities
echt verwezenlijken.”
Naar buiten gericht
Ook de samenwerking met nieuwe externe
partners leidde tot spannende allianties. Denk
bijvoorbeeld aan samenwerkingen met het
Hubrecht Instituut, Philips en het Zweedse
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Elekta op het gebied van beeldgestuurde radi
otherapie of met TU Eindhoven en het Prinses
Máxima Centrum omtrent kinderoncologie.
“Bijzonder is de samenwerking met het Top
instituut Kanker, waar onderzoeksinstituten,
drie ministeries en KWF Kankerbestrijding sa
menwerken”, vertelt Miedema trots. “Het gaat
er altijd om dat alle betrokkenen er daadwer
kelijk van doordrongen raken dat ze alleen
mét elkaar het verschil kunnen maken.”
Niet vanzelf
De ervaring leerde dat nieuwe verbindingen
aangaan niet vanzelf gaat en veel tijd en ener
gie kost. Het UMCU richtte zich allereerst op
de interne samenwerking tussen verschillen
de afdelingen. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor
goede afstemming tussen afdelingen in een
gemeenschappelijk OK/IC-centrum? Of hoe
werken verschillende afdelingen samen bij de
behandeling van een kankerpatiënt? “Dat zijn
majeure processen geweest”, licht Miedema
toe. “Zeker voor specialisten en onderzoekers
die binnen hun eigen disciplines opgeleid zijn,
is het niet vanzelfsprekend om over afdelin
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Wilt u meer weten?
Het boek ‘Leren samenwerken tussen organisaties’
is te koop bij Vakmedianet Management.
Scan de QR-code of ga naar: vakmedianetshop.nl/
over-management/zoeken/kaats

Vragen of opmerkingen?
Aarzel niet om contact met ons te zoeken: samenwerken@commoneye.nl
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