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Vragen
Wat is het mooiste resultaat van je
netwerk tot nu toe en waarom?

Kijk naar de matrix en de vier bollen. Bepaal per
bol welke resultaten je nastreeft in jouw netwerk

Met welke organisatie/actor in deze ruimte zou je het
liefst morgen een coalitie willen starten en waarom?

Wordt in jouw netwerk de samenhang tussen
de ambities voldoende bewaakt? Waarom?

Stelling: ‘Niet ieder netwerk heeft coalities,
b.v. een concreet project, nodig om duurzaam te zijn’

Stelling: ‘Overlap tussen de
ambities is uit den boze’

In jouw netwerk: welke coalitie van actoren is
voor jou het belangrijkste? Waarom?
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Stelling: ‘In een netwerk zijn er altijd free-riders.
Daar moet je je bij neerleggen’

AMBITIE

Leveren actoren voldoende bijdrage om de ambities
van jullie netwerk te realiseren? Hoe komt dat?

BELANG

Waarom neem jij deel in jouw
netwerk; wat is je belang? Maak het
zo concreet mogelijk
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Pak de cartoons. Welke illustratie geeft het
beste weer welke netwerkleider jij bent?

VORM

Welke rol en mate van betrokkenheid
heb jij in jouw netwerk? Leg uit
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Verplaats je eens in jouw achterban. Wat zien of
merken zij van jouw deelname in netwerken?
Stelling: ‘Netwerk: je zit
erin óf je bent eruit’

Bedenk een opgave waar je samen
geïnspireerd door raakt

Hoe belangrijk is gedeelde passie
in jouw netwerk?

PASSIE

Stelling: ‘In een netwerk zijn eigen
belangen niet belangrijk. Het gaat
om een gedeelde identiteit’

Is een gemeenschappelijke opgave noodzakelijk
voor een sterk netwerk?
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Kruip in de huid van de actor die je het meest
irriteert. Waarom doet die actor wat die doet?

Kent jouw netwerk een verbindende opgave?
Welke is dat?
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Pak de maatbeker. Vul deze tot het niveau van jouw
bijdrage aan je netwerk. Licht toe

Bespreek of jullie ervaren dat er een belangrijke samenhang is
tussen de bouwstenen van het netwerkmodel

Wat is de succesfactor van een identiteit
gebaseerd op een gedeelde passie?

Kijk om je heen en associeer. Welk object
verbeeldt het beste de passie die je hebt
voor netwerken? Licht toe waarom
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Casusvraag
Metavraag
Opdrachtvraag

Hoe wordt bepaald
wat resultaten zijn in
een netwerk?

Is jouw netwerk gebaseerd op een gedeelde
verantwoordelijkheid die actoren delen in hun
vak of sector?
Stelling: ‘Hoewel sommige netwerken in het begin
gebaseerd zijn op een gedeelde positie van de
deelnemers, zal dat op den duur niet voldoende zijn om
het netwerk vitaal te houden’
Noem drie netwerken waarbij de identiteit gebaseerd
is op gedeelde positie. Valt je daar iets aan op?
Wat is de belangrijkste spelregel in jouw
netwerk? Geef een toelichting

Stelling: ‘Eén leider in een netwerk
kan écht niet meer’

Welke spelregel moet elk netwerk
in ieder geval hebben?

Hoe is het leiderschap in jouw
netwerk belegd?

Welke spelregels hebben jullie als duo in dit spel tot dusver gebruikt?

Teken jouw netwerk!
Wat is voor jou de belangrijkste
overweging bij het bepalen van de vorm
van het netwerk?

Heeft jouw netwerk discussies over (aspecten van)
de vorm? Hoe komt dat?

