
DOCUMENT:   Oefening Consensus en samenwerking 
Projectnaam:  Groen onderwijs in transitie 
Kernwoorden: Transitie, herpositioneren, kennisdoorstroom, triple helix, samenwerking en 

real life cases, bestuurders en management, verandermanagement en 
interventietools.  

 
Aanzet 

 Zoeken naar meerwaarde, naar belang van de samenwerking: Waarom is samenwerken 
belangrijk? Wat is de meerwaarde 

 Wat is nodig om tot uitvoer te komen?  

 Wat is de vorm van de uitvoer van de samenwerking?  

 Proces uitlijnen om te komen tot realisatie van de samenwerking 
 
Voorstel stappenplan 

1. Duidelijke mail opstellen met uitnodiging voor overleg en versturen  
2. Nabellen om te controleren of de bestuurders de intentie goed begrijpen en willen participeren 

Overleg inplannen via Nelleke, datumprikker of secretaresses) 
3. Overleg houden  

a. Doel van het overleg duiden (why) en wat we willen bereiken (what) 
b. Verwachtingenmanagement, uitleg geven over hoe het overleg eruit ziet (how) 
c. Verkennen hoofdmotieven samenwerking (werkvorm: via kaarten per hoofdmotief 

wordt elke bestuurder gevraagd zijn/haar ideale plaatje op tafel te leggen ten aanzien 
van opbrengsten en inbreng van de samenwerking).  

i. Positie innemen op basis van verwachte opbrengsten voor verschillende 
partijen individueel (halen), in termen van 4 hoofdmotieven 

ii. Positie nemen ten aanzien van geven van input voor verschillende partijen  
(brengen), in termen van 4 beschreven hoofdmotieven  

iii. Analyse en bespreken van de individuele hoofdmotieven 
iv. Positie innemen voor het samenwerkingsverband als geheel ten aanzien van 

halen en brengen in termen van 4 beschreven hoofdmotieven 
d. Analyse van gemeenschappelijke hoofdmotieven: beschrijven in succes-verhaal 
e. Op basis van hoofdmotieven en succes-verhaal, de eerste opzet van de 

partnerschapskaart invullen. Hier worden concrete acties zichtbaar 
f. Afspraken maken over eerste acties en vervolg.   

4. Uitwerken bevindingen overleg.  
5. Zetten van de eerste stappen op basis van gemaakte afspraken tijdens het overleg en regie 

nemen op het proces  
 

Achtergrond: 
Vier hoofdmotieven voor samenwerking die Nooteboom (2006; in Delies, 2009) onderscheidt: 

o Marktpositie: samenwerking leidt ertoe dat men nieuwe markten kan betreden of daar 
eenvoudiger toegang toe heeft.  

o Efficiency: samenwerking leidt tot schaalvoordelen waardoor efficiënter kan worden 
gewerkt. Hierbij kunnen we denken aan kostenvoordelen door samen te werken, 
gezamenlijke werving te verrichten of faciliteiten te delen. 

o Strategisch doel: door samenwerking komen strategische doelstellingen van de 
organisatie dichterbij. Profilering kan ook door het expliciet nemen van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid: vanuit een collectief gevoelde noodzaak als individueel bedrijf 
verantwoordelijkheid nemen voor het onderwijs. 

o Benutting van complementaire kennis of competenties: door het benutten van 
complementaire kennis van andere organisaties weet men verbeterde of nieuwe 
producten of productieprocessen te realiseren. 

 
Werkvorm 1: 
Op basis van deze 4 hoofdmotieven, worden kaartjes met ´succesplaatjes´ die de meerwaarde voor 
samenwerking inzichtelijk maken gebruikt. Deze kaartjes bevatten beschrijvingen die meer of minder 
effect hebben op de diepgang van samenwerking (INK-model). Voor elk hoofdmotief worden meerdere 
kaartjes gemaakt. (denk aan efficiency: samen curriculum ontwikkelen. Complementaire kennis: 
keuzedelen uitwisselen, vakexperts uitwisselen etc) 
 

ONDERWIJS IN TRANSITIE  

Vervolgtraject regionale Verankering  



Stappen 
1. Elke bestuurder krijgt een set kaarten. Deze zijn allemaal hetzelfde en bevatten dus 

uitwerkingen van de 4 hoofdmotieven 
2. Iedereen schudt de kaarten 
3. De eerste 6 kaarten worden op tafel gelegd op volgorde van neerleggen 
4. Elke volgende kaart op de stapel wordt kritisch bekeken: is deze beschrijving beter passend 

bij het ambitieniveau van de bestuurder? Dan wordt deze kaart op tafel gelegd en moet een 
andere kaart worden verwijderd. Er mogen telkens maar zes kaarten op tafel liggen 

5. Zo gaat het door tot de stapel op is en de 6 hoofdmotieven/succesplaatjes per bestuurder op 
tafel liggen 

6. Vervolgens deze zes vergelijken en tot 6 gezamenlijke succesplaatjes komen 
 

 



Marktpositie  

Cross overs beantwoorden 

 

Efficiency  

Samen curricula ontwikkelen 
 

Marktpositie  

Verbreding van doelgroep 

 

Efficiency  

Delen van vakexperts 

 

Marktpositie  

Internationalisering 

Efficiency  

Delen van materiaal 

 

Marktpositie  

Gezamenlijke branding 

 

Efficiency  

Gezamenlijke werving 

 

Marktpositie  

Gezamenlijke communicatie 

 

Efficiency  

Ontwikkelen van keuzedelen 

 

Marktpositie  

Macrodoelmatigheid 

 

Efficiency  

Gezamenlijke infrastructuur 

 

Marktpositie  Efficiency  



Netwerk delen 

 

Producten aankopen 

 

Marktpositie  

Regio benadering 

 

Efficiency  

Afname van Proeves 

Marktpositie  

Verdieping 

Efficiency  

Inkoop korting leveranciers 

 

Marktpositie  

Andere waardenpropositie 

Efficiency  

Deskundigheidbevordering 

 

Marktpositie  

Klantrelaties 

Efficiency  

LLL markt bedienen 

Marktpositie  

Kanalen 

Efficiency Methodiek en 

systeemontwikkeling 

 

Marktpositie  

Preferred partners 

Efficiency  

Besturing 

 



Marktpositie  

Acquisitie 

Efficiency  

Management en leiderschap 

 

Marktpositie  

Gezamenlijke ambassadeurs 

Efficiency  

Ondersteunende diensten 

 

Marktpositie  

Naamsbekendheid 

Efficiency 
 
 

 

Marktpositie  

Upselling 

Efficiency 
 
 

 

Markpositie  Efficiency 
 
 

 

 

 

Strategisch doel  
Innovatief onderwijs 
 

Complementaire kennis& 
competenties 

 

Uitbreiding aanbod opleidingen 

Strategisch doel  

Volume 

Complementaire kennis& 
competenties 

 

Bredere dienstenportefeuille 

 

Strategisch doel  Complementaire kennis&  



Verdienmodel 

 

competenties Vakexpertise opbouwen 

Strategisch doel  

Slagkracht 

 

Complementaire kennis& 
competenties 

 

Docentenstages 

 

Strategisch doel  

Politiek en beleid 

 

Complementaire kennis& 
competenties 

 

Deskundigheidsbevordering 

 

 

Strategisch doel  

Maatschappelijke bijdrage 

 

 

Complementaire kennis& 
competenties 

 

Ontwikkelen nieuwe methodes 

en technieken 

 

Strategisch doel  

Regionale innovatie 

 

Complementaire kennis& 
competenties 

 

Cross overs 

 

Strategisch doel  

Kwaliteitszorg 

Complementaire kennis& 
competenties 

 

Bijdrage innovatieve projecten 

 



Strategisch doel  

Duurzaamheid 

 

Complementaire kennis& 
competenties 

 

Strategisch doel  

24 century skills 

 

Complementaire kennis& 
competenties 

 

Strategisch doel  

Gezamenlijke profilering 

 

Complementaire kennis& 
competenties 

 

Strategisch doel  

Regionaal offensief 

 

Complementaire kennis& 
competenties 

 

Strategisch doel  

Koers ontwikkeling 

 

Complementaire kennis& 
competenties 

 

Strategisch doel  

Landsdeel benadering 

 

Complementaire kennis& 
competenties 

 

Strategisch doel  Complementaire kennis& 
competenties 

 



 

 

Strategisch doel  

 

 

Complementaire kennis& 
competenties 

 

Strategisch doel 
 
 

 Complementaire kennis& 
competenties 

 

 
Strategisch doel 

 

 

 

Complementaire kennis& 
competenties 

 

 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 

 

 


