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De goede dingen doen
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Het samen willen doen

Procedureel blikveld

Relationeel blikveld

Emotioneel blikveld

 Op welke uitdaging zoeken we
een antwoord?
 Wie spelen een rol bij probleem,
oplossing, vraag of antwoord?
 Wat vraagt hun maatschappelijke
functie van hen?

 Hoe krijg ik zicht op mijn
omgeving?
 Hoe kom ik met hen in contact?
 Wat is de eerste activiteit waar
voor ik hen ga uitnodigen?

 Wat is de kwaliteit van de
onderlinge relaties (ook met
ons)?
 Hoe (on)toegankelijk zijn alle
betrokkenen voor ons?
 Hoe zien de gewenste relaties er
uit?

 Hoe worden noodzaak en urgentie
ervaren?
 Hoe is het gesteld met de
betrokkenheid en motivatie t.a.v.
probleem- of vraagstelling?
 Waar gaan harten van gloeien?

 Wie wil ik “aan tafel” uitnodigen?
 Met welke motieven?
 Wat zijn de 3 belangrijkste
voordelen voor genodigden om
mee te doen?

 Hoe kom ik met hen in contact?
 Hoe nodig ik hen uit?
 Wat zijn programma, werkwijze
en spelregels van de eerste
activiteit?

 Wie doet een goed woordje voor
mij, bij deze (ontoegankelijke)
partij?
 Hoe krijg ik hen zo ver om mee te
doen?
 Hoe houd ik rekening met gevoeligheden?

 Op welke drijfveren spreek ik hen
aan?
 Hoe maak ik hen enthousiast?
 Hoe ga ik om met bezwaren en
weerstanden?

 Wat is onze visie op gewenste
oplossing of antwoord?
 Waarover zijn we het (on)eens?
 Welke thema’s op de niveaus
‘beleid & bestuur’, ‘organiseren’
en ‘uitvoeren’, behoeven
uitwerking?

 Welke stappen zetten we om tot
een gedeelde visie te komen (incl.
aanpak van de besluitvorming)?
 Wat is de verdeling van taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden in dit ontwikkelproces?
 Wat is ons tijdspad?

 Wat is ons gemeenschappelijke
lonkende toekomstperspectief?
 Wat doe ik om de onderlinge
relaties warm(er) te maken?
 Wat doe ik om de samenwerking
en het ‘wij-gevoel’ te versterken?

 Wat is ons gemeenschappelijke
lonkende toekomstperspectief?
 Wat doe ik om de motivatie hoog te
houden?
 Wat doe ik om er voor te zorgen
dat iedereen zich gehoord en
geaccepteerd voelt?

 Welke oplossingen en
antwoorden werken we uit?
 Welke hardware (middelen,
voorzieningen, projecten,
maatregelen,..) en software
(processen) is hiervoor nodig?
 Hoe ziet de kwaliteitszorg er uit?

 Wat is onze werkagenda?
 Wat is de verdeling van taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de opgestelde
werkagenda?
 Hoe zijn samenwerking en
communicatie georganiseerd?

 Wie mag de regie voeren?
 Welke mandaten geven we
elkaar?
 Hoe bewaken we dat alle partijen
baat hebben bij de
samenwerking?

 Wat doe ik om er voor te zorgen
dat iedereen zich “recht gedaan”
voelt?
 Wat doe ik om er voor te zorgen
dat alle partijen er ook echt werk
van willen maken?
 Hoe help ik hen om dit aan de
eigen achterban “te verkopen”?

 Hoe organiseren we de uitvoering
van onze werkagenda?
 Hoe bewaken we de voortgang?
 Welke regels hanteren we om te
beoordelen of we (nog steeds) de
juiste werkagenda uitvoeren en al
dan niet bijstelling nodig is?

 Hoe houden we elkaar aan onze
afspraken?
 Hoe gaan we om met onderlinge
conflicten?
 Hoe betrekken we onze
achterbannen er duurzaam bij?

 Hoe gaan we om met
weerstanden?
 Hoe zorgen we er voor dat
iedereen alle afspraken nakomt?
 Hoe zorgen we voor acceptatie van
(positieve en negatieve) feedback?

Activeren
Aan de slag met de werkagenda
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Inleiding
De weg naar een gemeenschappelijke koers bestaat uit vijf
stappen. Elke stap vraagt van u om vanuit vier blikvelden, te
werk te gaan. Deze richten uw aandacht op ‘de goede dingen
doen’ en ‘het samen willen doen’. De volgorde waarin u de
stappen zet, ligt niet vast. De blikvelden zijn niet strikt van
elkaar gescheiden. In de dagelijkse praktijk wandelt u kris kras
door de routekaart. Veel is afhankelijk van uw
omstandigheden, de mensen waarmee u te maken hebt,
gebeurtenissen en ontmoetingen die op uw weg komen.
Wat niet wegneemt dat u, om tot de uitvoering van uw
gemeenschappelijke werkagenda te komen, alle stappen dient
te zetten en bij elke stap alle blikvelden voldoende aandacht
dient te geven. De matrix geeft telkens drie voorbeelden van
vragen die er toe doen. Het is aan u om de andere vragen te
formuleren waarop u ook de antwoorden nodig hebt.

Vijf stappen
Stap 1. Verkennen
U brengt uw situatie in kaart. In de eerste plaats intern. Gericht
op uw organisatie, uw gemeente, of het samenwerkingsverband waarvan u deel uit maakt. Maar ook extern. Gericht op
de organisaties en personen waarmee u te maken hebt of
krijgt. Omdat zij een rol (hebben te) spelen. In bijvoorbeeld
onderwijs en opvoeding van de kinderen die aan uw zorg zijn
toevertrouwd. Of in het bieden van precies de juiste zorg, voor
deze categorie patiënten. Of in het toeleiden naar werk.
Stap 2. Betrekken
In deze tweede stap gaat het om de partners die u nodig hebt
om uw ambities te kunnen realiseren. Diegenen die ruimte
kunnen creëren (financiën, regelgeving), die hand en
spandiensten kunnen verrichten, of die anderen kunnen

motiveren om mee te bewegen. Soms valt er niets te kiezen en
zijn de partners al op voorhand bekend. U beslist wie nodig zijn
om tot een effectieve werkagenda te kunnen komen en wat is
er voor nodig om hen mee te krijgen.
Stap 3. Ontwikkelen
De partners bepalen samen de doelen en een visie op hoe
deze na te streven. Er wordt hard gewerkt aan een
gemeenschappelijke visie op wat nodig is. Hiertoe hoort ook
het leren denken in termen van gezamenlijke doelen en
activiteiten van alle partners gezamenlijk. Dat is niet
vanzelfsprekend. Veel partijen redeneren niet “als vanzelf”
vanuit resultaat voor doelgroepen zoals leerlingen, patiënten,
cliënten, of…. Dit vormt echter de kern van het lonkende
toekomstperspectief dat richting geeft aan de op te stellen
werkagenda.
Stap 4. Organiseren
In deze vierde stap komt de gemeenschappelijke werkagenda
tot stand. Het lonkende toekomstperspectief wordt vertaald
naar concrete werkzaamheden en taken. Deze worden
verdeeld.
Stap 5. Activeren
En dan begint de uitvoering van de werkagenda. Een stap die
zeer veel aandacht vraagt, want in de dagelijkse praktijk zijn er
tal van oorzaken die de uitvoering kunnen dwarsbomen. En wie
garandeert dat iedereen ‘bij de les blijft’?

draait. Maar ook de voorgestelde oplossingen en antwoorden
en informatie over hen die een rol dienen te spelen bij de
realisatie.
Procedureel
De ‘hoe’-vraag staat centraal. Hoe ziet de te bewandelen weg
er uit, welke werkwijzen verdienen de voorkeur en wat zijn de
belangrijkste spelregels? Ook de verdeling van taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden behoort hiertoe.
Werken aan het samen willen doen
Relationeel
Hier houdt u zich bezig met de onderlinge relaties van alle
betrokkenen. Het gaat er om tot effectieve samenwerking te
komen. Wat vraagt dit van de relaties? Wat te doen met
onderlinge irritaties en problemen die in de weg staan? Wat is
er voor nodig om te zorgen dat we samen door een deur
kunnen?
Emotioneel
Uiteindelijk geven individuele factoren zoals betrokkenheid,
motivatie, inzet en durf, de doorslag. De onderliggende emoties
die bepalend zijn voor overtuigde participatie en de eigen
kracht van de samenwerkende partijen. Deze bepalen sterk het
falen of slagen. Emoties vragen om uw aandacht.
Onvoldoende aandacht of een verkeerde inschatting, kunnen
een tijdbom zijn onder uw ambities.

	
  

Vier blikvelden
Werken aan het doen van de goede dingen
Inhoudelijk
Dit blikveld beantwoordt de ‘wat’-vraag. De inhoud betreft de
ambitie, uitdaging, vraag, of het probleem, waar alles om

	
  

