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tekst	  Anja	  Bitter	  en	  Robin	  Bremekamp

Beroepsverenigingen steeds verder opsplit-
sen is goed voor de inhoud van het vak, niet 
voor de belangenbehartiging van de hele 
beroepsgroep. 

peuten	  en	  (ortho)pedagogen	  en	  daarmee	  een	  groot	  deel	  van	  

tot	  het	  punt	  waarop	  bijna	  alle	  specialismen	  een	  eigen	  ver

schrijven	  het	  proces	  daar	  naartoe	  aan	  de	  hand	  van	  de	  stap

kader).

1 – Gedeelde urgentie en ambitie | 

overleg	  begin	  januari	  2014	  waar	  de	  grootste	  veertien	  van	  de	  

interviewronde	   langs	   directeuren	   en	   voorzitters	   ontstond	  

Het bouwen van 
een federatie van 

negen beroeps- en 
wetenschappelijke 

verenigingen betekent 
het samenbrengen 
van fundamenteel 

verschillende 
beroepsopvattingen, 

botsende belangen en 
sterke persoonlijkheden. 

P3NL bewijst dat het 
kan. 

VAN VERSPLINTERING 
TERUG NAAR 
SAMENWERKING
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Leren	  samenwerken	  tussen	  organisaties

HET ‘KIJKGLAS’
De vijf invalshoeken van samenwerken

GEDEELDE AMBITIE | 

echt	  meerwaarde	  oplevert	  voor	  de	  eigen	  

organisatie.	  In	  de	  gedeelde	  ambitie	  van	  

RECHT DOEN AAN BELANGEN |	  Er	  zijn	  

erom	  recht	  te	  doen	  aan	  die	  belangen.	  Als	  

ieders	  belang	  zijn.	  

PERSOONLIJK SAMENWERKEN | Samen

verhoudingen	  en	  relaties	  spelen	  altijd	  een	  

spelen	  altijd	  de	  sociaalpsychologische	  

PROFESSIONEEL ORGANISEREN |	  Ieder	  

organisatievorm	  sluit	  een	  op	  een	  aan	  op	  de	  

teit	  in	  het	  vervolgproces.

BETEKENISGEVEND PROCES | Een	  be
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2 – Belangen botsen, schuren en verbinden | De	  

schilt	  per	  specialisme.	  Cruciale	  vraag	  voor	  deze	  samenwer

oplossing	  biedt	  voor	  het	  eigen	  belang	  van	  de	  leden?	  Daarmee	  

Degenen	  die	  het	  eerst	  autonomie	  opgeven	  lopen	  het	  grootste	  

een	  aantal	  verenigingen.	  De	  enige	  manier	  om	  het	  prisoners

In	  deze	  periode	  is	  veel	  aandacht	  gegeven	  aan	  het	   leren	  be

inhoud.	  Hiervoor	  was	  een	  traject	  ontworpen	  (tot	  de	  zomer)	  

3 – Persoonlijke relaties | 

Deelnemende 
verenigingen  

Gezondheidszorgpsychologie	  en	  haar	  specialismen	  

Gezinstherapie	  

Therapie	  

MOS Events maakt

uw evenement

tot een succes!

Bijeenkomsten
Congressen
Symposia
Beurzen
Workshops

Postbus 1058  -  3860 BB Nijkerk  -  Tel. 033 247 34 07  -  Fax 033 246 04 70 - www.mosevents.nl
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bondgenootschappen	  ontstonden	  van	  partijen	  die	  nog	  snel

4 – Organisatievorm en afspraken | 

vertegenwoordigers	  van	  bijna	  20.000	  (vrijgevestigde)	  zorg

te	  stellen	  binnen	  de	  GGZ.	  Zodat	  de	  beroepsgroep	  binnen	  de	  

vorm	  te	  geven.	  Een	  van	  de	  gulden	  regels	  uit	  de	  wetenschap

ment	  nog	  niet	  de	  ambitie	  om	  de	  bureauorganisaties	  van	  hun	  

verenigingen	  te	  integreren.	  

juridische	  aspecten	  leidden	  ertoe	  dat	  een	  rechtspersoon	  de	  

een	   coöperatie)	   en	   de	   stichting	   als	   opties	   naar	   voren.	   Een	  

er	  een	  verdeelsleutel	  is	  voor	  de	  zeggenschap	  in	  de	  ledenver

Deze	  structuur	  vergt	  een	  goede	  uitleg	  aan	  de	  achterban	  om

DILEMMA: DEGENEN DIE 
HET EERST AUTONOMIE 
OPGEVEN LOPEN HET 
GROOTSTE RISICO
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tie	  omtrent	  verwachtingen	  en	  zeggenschap	  is	  essentieel	  om	  

5 – Balans tussen draagvlak en daadkracht | Het	  

bitie	  van	  de	  andere	  partijen.	  Voor	  de	  zomer	  van	  2014	  is	  uit

was	  om	  dit	  over	  de	  zomer	  heen	  te	   tillen.	   In	  het	  najaar	  van	  

Conclusies en hoe verder? | 

Haast	  werkt	  contraproductief	  Een	  zorgvuldig	  ontworpen	  

Taal	  en	  richting

Durf	   door	   te	   pakken

met	  de	  Federatie	  Medisch	  Specialisten	  gaan	  praten.	  

Goede	  communicatie	  met	  de	  

achterban	   van	   de	   onderliggende	   organisaties	   is	   essentieel.	  

steed	  veel	  tijd	  aan	  het	  aan	  de	  achterban	  uitleggen	  van	  zowel	  

het	  proces	  als	  de	  beoogde	  vorm.	  

Anja	  Bitter	  was	  gedurende	  het	  proces	  werkzaam	  bij	  het	  NIP,	  
heeft	  de	  structuurgroep	  begeleid	  en	  is	  na	  de	  oprichting	  aan-
getreden	  als	  kwartiermaker.	  Robin	  Bremekamp	  is	  partner	  
en	  medeoprichter	  van	  Common	  Eye.

VERTROUWEN IS IN DIT 
SOORT PROCESSEN 
CRUCIAAL EN ONTSTAAT 
DOOR VEELVULDIG 
SPREKEN OVER DE 
INHOUD


