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Werken aan 5 condities voor kansrijke samenwerking

Dr. Wilfrid Opheij | 28 oktober 2021 | Volante dag



Samenwerken: 
keihard nodig, 

maar niet vanzelfsprekend

Aan de slag met 
samenwerken:

Condities creëren 
voor kansrijke samenwerking

Hoe staat jullie 
samenwerking er voor?

Opbouw van de presentatie





PATIENT 

CENTRAAL
OPGAVE + 

POPULATIE CENTRAAL

Organisatie

NETWERK

ORGANISATIE 

Ik zie verschillende uitingsvormen van organiseren in netwerken



Netwerken in soorten en maten, een grote variëteit



Samenwerken:

Nodig…

maar niet 
vanzelfsprekend



De unieke kenmerken die erbij horen

Spraakverwarring 
Het kost veel tijd om elkaar te 
begrijpen en elkaars taal te leren 
spreken. 

Wederzijdse afhankelijkheid 
We willen vaart maken en voortgang 
boeken, maar we moeten steeds alles 
afstemmen. 

Onduidelijk machtscentrum
Wie is hier de baas? Allebei een 
beetje…

Diversiteit
De aantrekkingskracht van de ander 
zit in zijn ‘anders zijn’, maar dat 
maakt het soms ook oncomfortabel…

Split loyalties
Met het ene been in de samenwerking 
en het andere been in de eigen 
organisatie.



Wat is het en waarom is het ingewikkeld

‘…Samenwerken vergt de moed om een deel van de eigen autonomie

op te geven in het vertrouwen dat dit voor het totaal en voor jezelf 

juist meer waarde oplevert. Dát is de grote uitdaging...’

Strategische positie

Optimale schaal

Wie zijn de beste partners?

Welke vorm?

Reputatie & Imago

Onzekerheid

Wie kan ik vertrouwen?

En ik zelf dan?

Autonomie & macht

Zij zijn groot, ik ben klein
Machtspositie in onderhandeling

Klant/ Burger/ Patiënt/ … Centraal



Aan de slag: condities voor kansrijke samenwerking creëren

Netwerkleiders nemen

samen

verantwoordelijkheid 

voor 

de maatschappelijke 
vraagstukken

en

jullie samenwerking



Werken 
aan 
Gedeelde
Ambitie



Doen recht aan 
belangen



Bouwen aan 
vertrouwen 
en goede 
relaties



Organiseren het 
netwerk 

professioneel



Organiseren 
het proces 
gericht op 

effect



Samen creëren condities voor verbinding



Welke conditie is 

heel goed verzorgd?



Welke conditie behoefte

serieuze aandacht?



Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie 
berusten bij Common Eye®.

Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar 
gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Common Eye®.
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