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Programma

0. Welkom & kennismaking

1. Bibliotheek in het sociaal domein

2. Concept netwerk

3. Model Leren samenwerken

4. Oefening: ambities in jouw netwerk
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1. Bibliotheek in het sociaal domein (gezondheid)

▪ Brede maatschappelijke 
educatieve bibliotheek

▪ Landelijke netwerkagenda 

▪ Drie maatschappelijke opgaven

▪ Geletterde samenleving

▪ Participatie in de 
informatiesamenleving

▪ Een leven lang ontwikkelen

▪ Lokale beleidsprioriteiten
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2. Samenwerken in een netwerk

▪ Wat is een netwerk?

▪ Wat kenmerkt 
netwerksamenwerkingen?

▪ Hoe verschilt dit van 
samenwerkingen in een 
staande organisatie?



Definitie netwerkorganisatie

In een netwerkorganisatie is er sprake van interactie tussen veel actoren 
binnen en buiten de organisatie (polyvocaal). Een organisatie is een 
netwerk van mensen die samenwerken in wisselende verbanden. Deze 
mensen maken weer deel uit van verbanden buiten de organisatie. Als 
actor ben je één van velen. Je invloed op het geheel hangt mede af van het 
aantal connecties of relaties dat je hebt (diversiteit), maar vooral van de 
kwaliteit van de relaties.

Definitie Annemieke Roobeek



Communiceren in een netwerk

Alle actoren handelen vanuit hun eigen referentiekader en hun eigen begrip 
van de situatie. Ze kunnen alleen langs de weg van de dialoog tot een 
gezamenlijke duiding van de werkelijkheid komen.



Anders kijken

Monovocaal

Gepland

Polivocaal

Spontaan



Jouw organisatie?

Welke strategische doelen?

▪ Toegang tot kennis?

▪ Toegang tot nieuwe

netwerken/markten?

▪ Efficiëntie?

▪ Taaie problemen oplossen?

▪ ...



Samenwerken in een netwerk

Er is vaak sprake van:

▪ Spraakverwarring

▪ Wederzijdse afhankelijkheid

▪ Onduidelijke machtsverdeling

▪ Diversiteit

▪ Gespleten loyaliteiten



3. Model Kaats en Opheij - Leren samenwerken



3a. Ambitie

Samenwerken is een puzzel leggen van ambities en belangen.

De uitdaging is alle belangen inzichtelijk te maken en te zorgen dat de 
betrokken partijen oprechte interesse krijgen in elkaars belangen
(Kaats & Opheij)



Ambitie

Puzzelstukken:

▪ Wat is het gepercipieerde vraagstuk?

▪ Welke kans wil je benutten?

▪ Welk probleem wil je oplossen?

▪ Welke oplossing wil je ontwikkelen?

▪ In welke samenwerkingsvorm?



3b. Belangen

Bron: Kaats & Opheij, 2012



Oefening ambities en belangen

▪ Neem een samenwerkingsproject in 
gedachten

▪ Omschrijf de ambities en belangen
van

▪ Het collectief

▪ Je organisatie

▪ Jezelf
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