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Condities voor Samenwerking

De kunst is om niet alleen informatie of ideeën uit te 

wisselen maar daadwerkelijk te bouwen aan een 

gezamenlijk perspectief



Ingrediënten voor interactie in samenwerking

verkennen van 

invalshoeken

vinden van 

overeenstemming



Valkuilen

• Teveel focus op de spelers, te 

weinig op de opgave

• Uitvergroten van verschillen

• Belangenspel

• Urgentie raakt uit zicht



Valkuilen

• Teveel focus op de spelers, te 

weinig op de opgave

• Uitvergroten van verschillen

• Belangenspel

• Urgentie raakt uit zicht

• Te snel en teveel gericht op 

overeenstemming 

• Onderdrukken van diversiteit

• Defensief gedrag

• Schijnsamenwerking



Valkuilen

• Teveel focus op de spelers, te 

weinig op de opgave

• Uitvergroten van verschillen

• Belangenspel

• Urgentie raakt uit zicht

• Te snel en teveel gericht op 
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• Onderdrukken van diversiteit

• Defensief gedrag

• Schijnsamenwerking

• Onbegrensd laten stromen van 

verschillende visies

• Blijven hangen in abstractie

• Geen perspectief

• Weglekken van energie
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Ervaringen

Exploreren én consolideren

• Maak duidelijk waarover we 

het hebben..

• Spreek op voorhand af hoe 

je tot consolidatie gaat 

komen..

• Zet elkaar niet vast..

• Het hoeft allemaal niet in één 

gesprek..
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• Blijf weg van standpunten en 

meningen..



8-7-2021 13

Ervaringen

Exploreren én consolideren

• Maak duidelijk waarover we 

het hebben..

• Spreek op voorhand af hoe 

je tot consolidatie gaat 

komen..

• Zet elkaar niet vast..

• Het hoeft allemaal niet in één 

gesprek..

Perspectiveren én construeren

• Alle belanghebbenden 

aanwezig wanneer een 

gedeelde ambitie wordt 

geconstrueerd..

• Waak voor groepsdenken..

• Blijf weg van standpunten en 

meningen..

• Maak bewuste keuzes in 

doel en vorm van het 

gesprek..



Bewust keuzes maken

1

2

3

4



Gesprek aan tafel

Wat vraagt een goed 

samenwerkingsgesprek van mij als 

deelnemer?


