


Waarom zouden we eigenlijk 
samenwerken?

- Omdat we voor grote maatschappelijke vraagstukken staan 
die we alleen samen kunnen oplossen.

- Van overvloed verdelen naar schaarste verdelen

- Van beter, efficienter en doelma=ger organiseren naar 
anders organiseren

- Van structuren naar verbinding

- Van top-down naar bo>om up



Maatschappelijke 
vraagstukken

I



Nog meer uitdagingen……

In 2030 nog steeds 200.000 woningen tekort (op dit moment: 263.000)

De zorguitgaven verdubbelen tot 174 miljard euro in 2040

In de periode 2015-2040 groeien de zorguitgaven met gemiddeld 2,9 
procent per jaar

De zorguitgaven per persoon stijgen van 5.100 euro in 2015 naar  9.600 
euro in 2040.



Van zorg naar 
kwaliteit van leven

De mensen met de meeste kans op een 
lage levenskwaliteit, hier de combinatie 
van een laag welzijn en een lage welvaart, 
vormen ook de groepen die met de tijd 
groter worden. Vooral de populaties 
alleenstaanden tussen 30 en 65 jaar en 65-
plussers die een paar vormen nemen ieder 
jaar relatief sterk in omvang toe.



DENKLIJN 1

DENKLIJN 2

KWALITEIT VAN LEVEN IS HET VERMOGEN
OP EEN VEERKRACHTIGE MANIER OM TE
GAAN MET EEN ZORG- EN ONDERSTEUNINGS
BEHOEFTE.

KWALITEIT VAN LEVEN IS HET VERMOGEN
OM RELATIES AAN TE GAAN MET MENSEN
EN ZINVOL DEEL UIT TE MAKEN VAN DE 
GEMEENSCHAP.

MACHTELD
HUBER

JORIS
SLAETS

Kwaliteit van leven



Maar er gebeurt nog iets…… 

Wankelende polder

Opkomst van nieuwe netwerkverbanden, zoals 
stichting Beroepseer, het Roer moet Om, 
verpleegkundigen in actie, petitie Arts en Auto, 
teruggang leden vakbonden



Veranderingen op ins>tu>oneel niveau: 
van push naar pull

Push: op basis van forecasting systemen vanuit een organisatie ontwerpen en 
mensen en middelen beschikbaar hebben op de juiste tijd op de juiste plek door 
zorgvuldige planning en gestandaardiseerde processen
Pull: 
- Access (vinden van en toegang tot mensen en middelen wanneer we ze nodig 

hebben)
- Attract (aantrekken van mensen en middelen die relevant en waardevol zijn, zelfs 

wanneer je je er niet eens van bewust bent)
- Achieve (een platform zijn waarbij je in co-creatie met anderen doelen bereikt)



Overdracht van macht

Machtsoverdracht naar professionals, inwoners van gemeenten en 
uitvoerders 
- Belofte van de decentralisatie sociaal domein
- WvGGZ
- Right to challenge (Wmo)
- Familiegroepsplan (jeugdwet)
- Omgevingswet 



Samenwerken: hoe dan?
- Binnen organisaties hebben we geleerd samen te werken 

- Organisatieoverstijgend samenwerken vinden we moeilijk. 

Waarom?





De schutting 
erkennen

• Vaardigheden:

• Autonomie

• Competentie

• Verbinding



De schuCng 
doorzich>g maken

• Vaardigheden:

• Afstemming

• Coordinatie

• Informatie



De schutting 
verruimen

• Leiderschap

• Om kunnen gaan met dilemma’s

• Wijsheid



Tips bij organisatie-overstijgend 
samenwerken (in willekeurige volgorde)!

- Onderzoek en definieer samen de gezamenlijke maatschappelijke opgave
- Maak expliciet wat ieders mandaat (niet) is aan tafel
- Vraag (als het kan) en benoem wie er ook aan tafel zit maar niet fysiek 

aanwezig 
- Word het eens over het evalueren / meten van het gewenste resultaat
- Word het ook eens over de meetmethode en definieer en valideer de data 

die hiervoor gebruikt gaat worden
- Stel definities vast (eenheid van taal en begrippen), maar nog liever: 

ontwikkel een eigen taal!



Nog meer tips……

- Creeer een vrije ruimte; je hebt een knuffelbeer nodig!
- Bewaak dat expertise leidend is, niet hierarchie
- Maak afspraken over feedback geven over de kwaliteit van 

samenwerking  (wat er dan gebeurt…..)
- Wees niet bang voor wrijving
- Organiseer diversiteit en tegenspraak
- Zet instrumenten in waardoor het gesprek en de dialoog op gang 

komt!
- Een collectief leerproces maakt nieuwsgierig en doet 



De ‘Plek der Moeite’ is de plek waarin het 
blokkerende ‘onzegbare’ bespreekbaar wordt. 

Het loont de moeite je in te zetten om op De Plek der Moeite nieuwe 
mogelijkheden te ontwikkelen. 

Wanneer we weten dat het bestaande denken of handelen niet meer 
volstaat; ‘meer van hetzelfde’ werkt niet. Bij transformatie ontstaat  er 
een behoefte aan een nieuwe ordening, maar er is nog geen nieuw 
ordeningsresultaat. 



Tijdelijk Werkbare 
Overeenstemming

‘We zijn van elkaar afhankelijk, we respecteren de verschillen van mening, maar we 
moeten handelen’.

Als de relevante spelers betrokken zijn bij het proces en in een redelijk gesprek hoor 
en wederhoor heeft plaatsgevonden, dan is het tijd om een tijdelijke 
overeenstemming te formuleren die werkbaar is; tot handelen leidt. Mensen 
accepteren een TWO omdat ze hebben mogen meepraten en serieus zijn genomen. 
Je kunt namelijk niet eeuwig in het domein van taal je gelijk trachten te halen. Leg je 
neer bij een TWO, handel aan de hand van de TWO en als je gelijk hebt, blijkt dat in 
de praktijk. Dan kun je in de ‘tweede’ ronde deze ervaring inbrengen. De Tijdelijke 
Werkbare Overeenstemming maakt het mogelijk dat er gehandeld wordt. De 
praktijkervaring biedt aanknopingspunten in een volgende besluitvormingsronde tot 
een ‘betere’ TWO te komen.

Besluitvorming is hier een proces van HANDELEN en REFLECTEREN



Maar blijf vooral: - volhouden!

- gelijkgestemden zoeken

- nieuwsgierig



Meer weten?

Bianca den Outer

06-24611542


