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De nieuwe opgave  

Velen van ons zijn geschoold om problemen die wij in ons werk tegenkomen eerst aan een stevige analyse bloot te stellen. 

Vervolgens bedenken wij oplossingen, maken een keuze voor de beste oplossing en steken veel energie in het uitvoeren van 

die oplossing. En toch blijkt die implementatie niet altijd op te leveren wat wij ervan verwachten. Een groot deel van alle 

veranderprojecten blijkt niet het gewenste resultaat op te leveren.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze gebruikelijke aanpak voor organisaties in de toekomst alleen maar lastiger wordt. 

Bezuinigingen, decentralisaties, taakverschuivingen en het vertrek van veel vakmensen stellen ons voor een geheel nieuwe 

opgave. Die opgave kunnen we alleen effectief aanpakken door te kiezen voor een cultuur van samenwerking binnen 

en tussen organisaties.



Het Samenwerkatelier
De methode Samen Anders Aanpakken® biedt deelnemers de kans 
competenties en effectieve werkwijzen te ontwikkelen op het gebied 
van waardegedreven ondernemen en grensverleggend organiseren. 
Tijdens een 1-daagse werkbijeenkomst in het Samenwerkatelier krijgen 
de deelnemers een theoretisch inzicht in de verschillende aspecten 
van samenwerking. De basis hiervoor is onder andere systeemdenken. 
Maar het gaat vooral om het toepassen op een eigen praktijk-
vraagstuk. Op deze manier leren de deelnemers ook hoe hij of zij 
toekomstige vraagstukken zelfstandig aan kan pakken. Vanzelfsprekend 
is er veel gelegenheid voor deelnemers om te leren van elkaar.  

Voor wie?
Samen Anders Aanpakken® bieden wij alleen aan in de vorm van 
maatwerk voor uw organisatie dan wel voor een specif iek samen-
werkingsproject of –verband. Wij kiezen hier bewust voor omdat 
onze methode haar kracht ontleent aan concrete resultaten en dus 
niet vrijblijvend kan worden beoefend. 

Door te kiezen voor het toepassen van de methode voor een 
organisatie-overstijgend project kunnen de diverse partners, die 
betrokken zijn in het samenwerkingsverband, gezamenlijk optrekken 
en leren. De gevraagde investering komt op deze manier direct ten 
goede aan het beoogde resultaat van de samenwerking.

Het Samenwerkatelier vraagt een stevige inzet van de deelnemers, 
zowel in de voorbereiding als tijdens het atelier. Het exacte aantal 
deelnemers kan variëren. Van belang is wel dat zoveel mogelijk betrok-
kenen deelnemen om zo de verschillende perspectieven “aan boord” 
te hebben en dat daadwerkelijke afspraken kunnen worden gemaakt 
die uitgevoerd kunnen worden. Gedacht kan worden aan circa 8 tot 
12 deelnemers.

Wat levert het op?
Randvoorwaarde voor effectieve deelname is dat het vertrekpunt een 
reële maatschappelijke opgave is. Hierdoor worden de deelnemers in 
staat gesteld om direct in zijn/haar eigen praktijk het geleerde toe te 
kunnen passen. Het Samenwerkatelier levert daartoe aan het eind van 
de dag een concreet en direct toepasbaar Plan van Aanpak voor het 
aanpakken van de betreffende maatschappelijke opgave op. 
 

Locatie
De locatie voor een Samenwerkatelier wordt in overleg met de 
opdrachtgever bepaald. Uitgangspunt is dat de locatie inspireert en 
deelnemers uit hun normale dagelijkse beslommeringen haalt. 

Begeleiding
Het Samenwerkatelier wordt begeleid door twee docenten, 
met een brede ervaring in de publieke sector.  

drs. Jeroen van den Berg. Hij heeft ervaring als (interim) bestuurder,  
 manager en adviseur. Hij wendt zijn kennis, kunde en energie vooral  
 aan om organisaties en allianties beter te laten presteren. Zo heeft   
 hij als bestuurder van een onderwijsinstelling een regionale alliantie   
 gesmeed tussen onderwijs, zorg en overheid om een gezamenlijke   
 zorgacademie op te zetten. Ook past hij principes van Samen Anders  
 Aanpakken® toe bij organisatieveranderingen. Zijn lezingen en blog  
 (strategieplus.nl) gaan vaak over samenwerking en systeemdenken.  

mr. Cees Paul. Hij heeft ervaring als lijnmanager op sectorhoofd- en   
 directieniveau, (interim-)programma- en projectmanager, adviseur 
 en intervisiecoach. Zijn kracht ligt in het leggen van verbindingen 
 binnen en tussen organisaties. Door zijn kennis van en voorliefde   
 voor de praktijk weet hij de theorie van samenwerking op een   
 aansprekende wijze in te vullen. In diverse netwerken fungeert hij   
 daarvoor als aanjager en coach. Samen Anders Aanpakken® 
 betekent voor hem vooral versterken van het zelf lerend 
 vermogen van professionals.  
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Voor deze opgaven is een passende, andere aanpak nodig. Om die reden hebben wij de methode Samen Anders 

Aanpakken® ontwikkeld. De essentie daarvan is: waardegedreven ondernemen en grensverleggend organiseren. 

 Waardegedreven ondernemen is schaarse middelen slim aanwenden om zo veel mogelijk waarde te scheppen voor de  

 samenleving. Daarbij past een mentaliteit van actief zoeken naar kansen om waarde te scheppen en energiek proberen  

 deze te benutten.  

 Grensverleggend organiseren is waarde scheppen vormgeven als  gemeenschappelijke onderneming. Het is onze ervaring  

 dat coproductie tussen partners kan leiden tot grote vooruitgang. Zeker in deze tijd biedt samenwerken in netwerken en  

 allianties enorme mogelijkheden, mits goed aangepakt. 


