
Samen Werken 

Hoe krijgt u het voor elkaar?
Als gemeente staat u voor de uitdagende klus om het maat-

schappelijk middenveld te stimuleren tot samenwerking. U 

wilt graag dat organisaties daadkrachtig en creatief worden, 

de handen ineen slaan en elkaar verder helpen. U vindt niet 

dat u daar steeds het voortouw in hoeft te nemen. 

Win-win
De methode Samen Werken zorgt ervoor dat organisaties uit 

het maatschappelijk veld van uw gemeente actief worden 

betrokken in hun (nieuwe) rol in het versterken van de civil 

society. Ieder naar eigen kunnen, aansluitend bij de kracht 

van de organisatie. Maatschappelijke organisaties zullen 

ervaren hoe stimulerend het is om zelf de regie te pakken en 

wezenlijk van invloed te zijn op hun directe leefomgeving. 

Het samenspel met andere organisaties werkt motiverend en 

het gejuich vanaf de zijlijn van de burgers is oorverdovend. 

Dit heeft zijn weerslag op het draagvlak van betrokken orga-

nisaties, op positieve wijze weerspiegeld in hun ledentallen, 

deelnemers en vrijwilligers. 

Van meespeler naar coach
Veel gemeenten ondernemen pogingen om samenwerking 

tussen maatschappelijke organisaties te bevorderen. Die  

samenwerking is belangrijk in het versterken van de civil  

society. De gemeente is daarin niet meer zelf het hard- 

werkende team, al dan niet aangemoedigd door 

maatschappelijke organisaties langs de zijlijn. Het moet verder 

gaan dan een jaarlijkse gezellige bijeenkomst die de gemeente 

organiseert. In de huidige nieuwe ontwikkelingen heeft de 

gemeente een nieuwe rol. De rol van coach, die een nieuw 

team formeert, enthousiasmeert en voorwaarden schept om 

goed te presteren. 

Waarom Samen Werken?
Samen Werken staat voor de touwtjes in eigen handen  

nemen en verantwoordelijkheid pakken. Verantwoordelijk-

heid in het samen doen, samen werken en samen bouwen 

aan een gezonde leefomgeving. Samenwerking als middel, 

niet als doel. Lange tijd was men in de vooronderstelling dat 

de gemeente zelf hier een belangrijke speler in was.  

U heeft als gemeente een rol in het samenbrengen van het maatschappelijk 

middenveld. Al die verschillende maatschappelijke organisaties met elkaar laten 

samenwerken is uw grote uitdaging. U heeft al eens een poging gedaan om de 

spelers in dat veld met elkaar te laten kennismaken. U heeft bijeenkomsten voor ze 

georganiseerd, hun behoeften gepeild, naar hen geluisterd en richting gegeven. Maar 

wat moet u nu toch doen om te zorgen dat ze niet meer steeds naar u kijken als er iets 

moet gebeuren? Hoe boort u de eigen kracht van het maatschappelijk middenveld aan? 
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De kracht van succesvolle samenwerking ligt echter in het 

op een juiste manier stimuleren en enthousiasmeren van de 

partijen waar het om gaat. Niet door het van hen over te 

nemen, maar door een goede coach te zijn. Want wat u wilt 

is dat ze het zelf gaan doen. Dat vergroot samenwerking 

tussen organisaties, versterkt het ondernemerschap van orga-

nisaties en verbreedt de civil society in uw gemeente.  

Een traject in vijf stappen
Het traject Samen Werken beslaat in totaal vijf stappen. 

Bij iedere stap ontvangt u de begeleiding van een adviseur 

die u wenst om de methode in uw gemeente succesvol te 

implementeren. 

1. Intake

2. Ontmoeting

3. Advies/coaching

4. Implementatie

5. Evaluatie

Stap 1: Allereerst wordt een intakegesprek met u gehouden 

om te inventariseren waar u als gemeente staat, wat uw 

behoefte is, welke stappen u heeft gezet en hoeveel zicht u 

op het sociaal kapitaal in uw gemeente heeft. 

Stap 2: Vervolgens organiseert u aan de hand van een stap-

penplan een ontmoeting tussen de maatschappelijke organi-

saties en eventuele andere partijen waar u mee aan de slag 

wilt. Tijdens deze bijeenkomst vormt u gezamenlijk de visie 

op Samen Werken en bepaalt u samen aan welke thema’s 

u gaat werken in de komende periode. De bijeenkomst, 

begeleid door de adviseur, eindigt met afspraken voor een 

concreet vervolgtraject. 

Stap 3: Vervolgens gaat u samen met de gecommitteerde 

maatschappelijke organisaties werken aan uw project in de 

vorm van werkplaatsen. Tijdens deze fase heeft u binnen de 

gemeente het voortouw en is de adviseur beschikbaar voor 

coaching, feedback, aanleveren van goede voorbeelden en 

handzame instrumenten. 

Stap 4: Implementatie Samen Werken in uw gemeente.

U hebt alle voorwaarden op een rij om Samen Werken  

succesvol in uw gemeente te implementeren. Tijdens deze 

stap gaat u actief aan de slag met het stimuleren van zelf- 

regie in uw gemeente. De adviseur is nog enige tijd beschik-

baar voor coaching. 

Stap 5: Afronding en evaluatie. U organiseert een plenaire 

terugkoppeling van de resultaten. Feestelijk, belonend, 

enthousiasmerend. Dit is tevens het startmoment voor struc-

turele voortzetting van de werkplaatsen. Met de adviseur 

houdt u een evaluatie over de bereikte resultaten. 

Meer weten?
Samen Werken is een adviestraject waarin een adviseur 

samen met u kijkt naar hoe dat werkt in uw gemeente en u 

praktische tools in handen geeft om met minder moeite het 

veld te organiseren. Samen Werken biedt u advies, coaching 

en uitvoerende slagkracht van ervaren adviseurs.

Voor meer informatie over de methode Samen Werken kunt 

u contact opnemen met Michaëla Merkus (030 789 21 49, 

m.merkus@movisie.nl).

Goed voor Elkaar
Van 2009 tot begin 2013 liep het landelijke project 

‘Goed voor Elkaar’. Het project begeleidde gemeenten 

bij de implementatie van de basisfuncties mantelzorg en 

vrijwilligerswerk. Informatie over Goed voor Elkaar vindt  

u op www.movisie.nl.




