
Stilstaan bij lokale  
samenwerking rondom 
mantelzorgondersteuning
Tool voor leren en verbeteren  
van de samenwerking



In voor mantelzorg  •  Stilstaan bij lokale samenwerking rondom mantelzorgondersteuning pag 2 van 29 

Werk je samen in jouw buurt of wijk met andere organisaties aan de onder-
steuning van mantelzorgers? Met deze tool kun je op een interactieve manier 
gezamenlijk stilstaan bij jullie samenwerking.

Voor het realiseren van goede mantelzorgondersteuning is betrokkenheid 
en inzet van verschillende organisaties nodig. Een goede samenwerking is 
hierbij belangrijk. Dat besef is er bij bijna iedereen wel, maar hoe je dat dan 
goed doet en welke stappen je hiervoor kunt zetten, blijkt in de praktijk vaak 
complex.
Het kan daarom helpen om (regelmatig) stil te staan bij hoe je met elkaar 
aan de opgave van mantelzorgondersteuning werkt. Dit kan nuttig zijn aan 
de start van de vorming van een samenwerkingsverband/netwerk. Maar 
ook als je al met meerdere partners in een samenwerkingsrelatie zit. Dan is 
het van grote waarde om af en toe stil te staan bij verschillende condities en 
voorwaarden waarop deze relatie gestoeld is. Waarom werk je ook alweer 
samen? Wat is ieders belang hierbij? En zijn de afspraken over organisatie en 
monitoring nog passend? 

ONTWIKKELD IN DE PRAKTIJK
Binnen het landelijke programma In voor mantelzorg-thuis ondersteunden 
wij diverse lokale samenwerkingsverbanden. We merkten dat het gesprek 
aangaan over de ‘diepere laag’ die ligt onder de dilemma’s en uitdagingen 
van de samenwerking soms ingewikkeld kan zijn. Daarom hebben we een 
praktische tool ontwikkeld, die handvatten biedt om dit gesprek te structure-
ren. Het zorgt voor een duidelijke ordening in het gesprek én dat een gesprek 
verder gaat dan slechts afspraken maken op praktisch niveau. 

DE TOOL
Aan de hand van vijf samenwerkingscondities ga je met (een afvaardiging) 
van het samenwerkingsverband in gesprek. De vijf samenwerkingscondities 
zijn ontleend aan het model van Kaats en Opheij en bieden een ‘bril’ om de 
complexiteit van samenwerkingsvraagstukken te doorzien. De condities - 
ambitie, belangen, relatie, organisatie en proces - kunnen achtereenvolgens 
doorlopen worden. Ze moeten uiteindelijk altijd in samenhang worden beke-
ken. 

Uitgangspunt bij de tool is het idee dat je in de samenwerking een geza-
menlijke reis doorloopt. De reis heeft een begin- en eindpunt- in dit geval de 
mantelzorger die goede ondersteuning ervaart. Met het doorlopen van de 
werkvormen kom je kenmerkende dingen tegen die bij een reis horen, zoals 
welke belangen heb jij in je rugzak? En welke bruggen kun je slaan om bij de 
volgende top van de berg uit te komen? Iedere werkvorm staat voor één van 
de samenwerkingscondities. Tijdens de reis verkennen de deelnemers geza-
menlijk wat er goed gaat en waar de deelnemers nog meer van willen. Het 
doel: tot de optimale samenwerking komen, waarin de gezamenlijk ambitie 
zo goed mogelijk ondersteund wordt. 
 
In deze instructie staat hoe de je de tool het beste kunt toepassen, zodat 
jullie het maximale uit de samenwerkingssessie halen. Succes!

STILSTAAN BIJ DE SAMENWERKING
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Wat goed dat je stil wilt staan bij lokale samenwerking! Met deze hand-
leiding heb je een kant-en-klare toolbox in handen om een interactieve en 
doelgerichte sessie te organiseren en te begeleiden. Je vindt hierin aanwijzin-
gen, tips en materialen. Voel je vrij om daar ook jouw eigen weg in te kiezen.

DOEL BIJEENKOMST
Deelnemers krijgen inzicht in hoe de samenwerking verloopt, zodat verbete-
ringen kunnen worden geïnitieerd. Nieuwe samenwerkingsverbanden  krijgen 
handvatten om de samenwerking vorm te geven. Het uiteindelijke doel: een 
betere samenwerking, zodat mantelzorgers beter worden ondersteund. 

VOOR WIE?
Voor iedereen die samen met andere organisaties werkt rondom mantelzor-
gondersteuning! In de praktijk zie je veelal dat deze netwerken bestaan uit 
zorg- en welkzijnsprofessionals, beleidsmakers, managers of bijvoorbeeld 
coördinatoren. Wanneer het een groter netwerk is en je een projectteam 
hebt, is het verstandig om deze werkvormen met deze groep te doorlopen. 
Jullie vormen immers het hart van de lokale samenwerking.

Denk van tevoren met elkaar na over wie ervaring heeft met procesbegelei-
ding en deze sessie goed zou kunnen voorzitten.

GLOBALE OPZET
Het uitgangspunt van deze werkvorm zijn de vijf condities voor succesvolle 
samenwerking volgens Kaats en Opheij: ambitie, belangen, relatie, organisa-
tie en proces.

Bij elke conditie vind je een ‘praatplaat’ die je helpt om met elkaar in gesprek 
te gaan. Ook is bij elke conditie een kort filmpje gemaakt met een toelichting 
op de conditie. 

Op de volgende pagina’s vind je per onderdeel wat je nodig hebt en hoe je 
ermee aan de slag gaat.

HOE WERKT HET?
Condities voor succesvolle samenwerking 

(Kaats en Opheij)



In voor mantelzorg  •  Stilstaan bij lokale samenwerking rondom mantelzorgondersteuning pag 4 van 29 

FYSIEK EN DIGITAAL
Je kunt de sessie organiseren voor een digitale of fysieke bijeenkomst. Je 
vindt alle materialen op www.movisie.nl

Digitaal
Organiseer je de sessie digitaal? Dan maak je gebruik van een interactieve 
PowerPoint. Dat is een PowerPoint waarin je met verschillende mensen 
tegelijk kunt werken. In deze PowerPoint zijn de praatplaten opgenomen. 
Wanneer je digitaal werkt dan bieden bijvoorbeeld ZOOM of Teams de moge-
lijkheid om in ‘breakoutrooms’ of aparte vergaderruimtes te gaan, dit kan een 
leuke afwisseling in het gesprek zijn. Het is in ieder geval waardevol als je 
alle deelnemers tegelijk in beeld kunt zien, dat zorgt voor meer persoonlijke 
betrokkenheid.

Fysiek
Organiseer je de sessie fysiek? Dan kun je de praatplaten printen of de  
PowerPoint projecteren op een groot scherm. De praatplaten vind je in deze 
handleiding in de bijlage. Je kunt ze ophangen en daarop schijven of via 
post-its aangeven wat jullie bespreken of afgesproken hebben. Daarnaast 
zou je ter voorbereiding extra platen kunnen printen en delen uitknippen 
waar de deelnemers op kunnen schrijven, bijvoorbeeld de wolkjes of de tre-
den van de brug. Wanneer de deelnemers hun input hebben opgeschreven, 
plak je ze met plakband of pritt-stift op de praatplaat. Bekijk gezamenlijk wat 
jullie opgehaald hebben en bespreek het aan de hand van de stappen zoals 
hieronder beschreven.

Gebruik je de PowerPoint op een scherm? Dan is het, net als bij een digitale 
sessie, handig van tevoren wat dingen in te vullen. Tijdens de sessie kun je 
meeschrijven in het PowerPoint-bestand, zodat iedereen het gelijk kan zien.

AANTAL DEELNEMERS
Voor het gezamenlijk stilstaan bij de samenwerking is het goed om de 
mensen aan tafel te hebben waarmee je de samenwerking wilt bespreken. 
De grootte van de groep zal dus verschillen. De ervaring leert dat de sessie 
het beste werkt met een groep van maximaal 6 tot 8 personen. Mocht jouw 
deelnemersaantal hoger liggen, overweeg dan om de sessie samen met 
iemand anders voor te bereiden en te begeleiden. Je kunt er dan ook voor 
kiezen om de stappen in twee sessies te doorlopen. Het is in ieder geval 
belangrijk om voldoende tijd te creëren, zodat alle deelnemers hun input 
kunnen leveren. 

TIJD 
Doorloop je alle condities in één sessie? Dan ben je ongeveer 125 minuten 
kwijt. Je kunt er ook voor kiezen om één of twee condities per keer te door- 
lopen. Per conditie staat aangegeven hoeveel 
tijd je er ongeveer voor nodig hebt. Het is 
een indicatie en is afhankelijk van ver-
schillende factoren, zoals het aan-
tal deelnemers, hoeveel er speelt, 
enzovoort. Probeer wel het tem-
po bij sommige onderdelen erin 
te houden. 

Sla de PowerPoint 
op in een omgeving 

waarbij het mogelijk is dat 
meer mensen tegelijkertijd in 
een bestand werken. Dat kan 

bijvoorbeeld in Teams zijn of in 
OneDrive. Dan kun je tijdens 

de sessie er samen in 
werken.

https://www.movisie.nl/publicatie/samen-werken-informele-zorg
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Vooraf
Om de sessie soepel te laten verlopen, is de volgende voorbereiding noodza-
kelijk, afhankelijk van een fysieke of online bijeenkomst:

ONLINE
• Plan een vergaderverzoek in en zorg dat alle deelnemers in de online 

vergaderlink kunnen. Je kunt de sessie via elk digitaal vergaderkanaal 
doen (Zoom, Teams, Google Hangouts). Het is wel prettig als je alle 
deelnemers in beeld kunt zien.

• Zorg ervoor dat je de PowerPoint klaar hebt staan en kunt delen met 
de deelnemers, zodat zij daar ook in kunnen werken óf dat je hem zelf 
opent en het scherm kan delen, zodat alle deelnemers met de werkvor-
men mee kunnen kijken. 

• Je hebt het voorbereidende werk van de deelnemers van tevoren al in 
deze PowerPoint verwerkt (zie voorbereiding deelnemers).

• Plan pauzes in, zeker bij een online sessie is het belangrijk om na maxi-
maal een uur een pauze in te lassen en weer fris verder te kunnen daarna.

FYSIEKE BIJEENKOMST
• Zorg voor een groot scherm/beamer waarop de PowerPoint en de film-

pjes kunnen worden getoond.
• Zorg dat deze PowerPoint direct kan worden ingevuld óf kies voor flapo-

vers waar je de condities op kunt schrijven en waar de deelnemers met 
post-its hun input op kwijt kunnen.

• Print indien nodig de praatplaten uit.
• Zorg voor ingebouwde pauzemomenten, zodat iedereen er daarna weer 

fris tegenaan kan.

Voorbereiding deelnemers
Het is fijn als de deelnemers voorafgaand aan de samenwerkingssessie al-
vast een beeld hebben van de verschillende condities. Daarnaast is het voor 
de deelnemers fijn als ze voor bepaalde vragen van tevoren al de tijd nemen 
om over de antwoorden na te denken, zodat ze minder ‘on the spot’ moeten 
antwoorden.

Wij adviseren daarom om de introductiedia over de condities met de links 
naar de filmpjes en de dia’s voor de condities ‘ambitie’ en ‘belangen’ met een 
voorbereidende opdracht aan de deelnemers te sturen:

• De introductiedia met uitleg over de condities: lees deze alvast door en/
of bekijk de filmpjes.

• Ambities verkennen: formuleer in het tekstvak: wat is volgens jou de am-
bitie die jullie met elkaar geformuleerd hebben?

 
Plaats een bloem voor 

een aspect dat goed gaat of een wolk voor elementen wat nog verbete-
ring vraagt. Zet er eventueel tekst bij. 

• Belangen delen: vul je eigen belangen in en de belangen van de organi-
satie die je vertegenwoordigt in op de post it’s in de rugzakjes.

VOORBEREIDING GESPREKSLEIDER POWERPOINT
Bereid de interactieve PowerPoint voor: type de namen van de deelnemers 
alvast in de bordjes van de check-in slide en zorg dat het voorbereidende 
werk van de deelnemers in de slides van ambities en belangen bij elkaar 
staat.

AAN DE SLAG!
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1 Welkom
DOEL 
Gemeenschappelijk beeld creëren van het doel van de bijeenkomst en de  
stappen om daar te komen. 

ACTIE
Heet de deelnemers welkom. Licht toe wat het doel van de bijeenkomst is. 
Vertel wat de stappen zijn die jullie gaan nemen. Het voorlezen van de agenda 
kan genoeg zijn. Check of deelnemers nog vragen of aanvullingen hebben. 
Spreek ook af wie de acties tijdens de sessie wil opschrijven op de actielijst.

DE SESSIE

WELKOM – Agenda vaststellen

CHECK-IN – Eigen beleving

AMBITIE VERKENNEN - Ambitie formuleren/evalueren

BELANGEN DELEN – Gedeelde belangen inzichtelijk maken 

OVEREENKOMEN IN RELATIE - Relatie versterken

ORGANISATIE VORMGEVEN - Samenwerken vormgeven

Agenda

VERWEZENLIJKEN VAN HET PROCES - Wat we gaan doen?

INTRODUCTIE – Condities voor goede samenwerking 

5  
minuten

Sheet Agenda  3

Spreek af wie de 
acties bijhoudt op  

de actielijst 



Condities voor samenwerking volgens 
Kaats en Opheij

Belangen

Relatie

Organisatie

Proces

Ambitie

Een ambitie inspireert en mobiliseert. Een 
gezamenlijke ambitie beschrijft kansen, 
problemen en uitdagingen die de partners 
alleen niet kunnen oplossen en 
tegelijkertijd aansluit bij de doelen van 
iedere partner. Bekijk de video

Welke belangen heeft iedereen? Hoe 
zitten verstopt de achter meningen, 
argumenten en standpunten om 
duurzame samenwerking te bereiken. 
Bekijk de video

Iedereen neemt zijn eigen 
persoonlijkheid en rol mee in het 
proces, en dat heeft gevolgen voor 
de groepsdynamiek. Bekijk de video

De organisatie moet passen bij de ambitie van 
het samenwerkingsverband. De besturing en 
structuur volgen dus uit de doelstellingen van 
het samenwerkingsverband. Bekijk de video

Acties en mijlpalen formuleren: Waar 
gaan we concreet aan werken en 
welke afspraken maken we nu we een 
aantal belangrijke zaken rondom de 
samenwerking hebben geconstateerd?
Bekijk de video

10 tot 15 
minuten
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2 Condities Kaats & Opheij

DOEL
Deelnemers hebben inzicht in de condities voor succesvolle samenwerking 
en hebben helder wat de kapstok is van de werkvormen.

VOORAF
Zorg ervoor dat je in het geval van een fysieke bijeenkomst de filmpjes op 
een groot scherm kan laten zien. Als je online de sessie doet, zorg er dan 
voor dat het delen van beeld en geluid goed is ingesteld op je online verga-
derkanaal.

ACTIE
Bespreek de cirkel met de toelichtingen op de 5 condities.  
En laat het inleidende filmpje zien (de link staat ook in de PowerPoint).

De overige filmpjes laat je nu niet zien. Dat doe je pas voorafgaand aan het 
bespreken van elke conditie. 

Introductievideo  3Introductiesheet  3

https://www.youtube.com/watch?v=JvcIQy7oq0s
https://www.youtube.com/watch?v=JvcIQy7oq0s
https://youtu.be/KDIZs6Mr04U
https://www.youtube.com/watch?v=JvcIQy7oq0s
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3 Check in: Eigen beleving

DOEL
Deelnemers laten landen in de bijeenkomst en het thema introduceren.  
Reflecteren hoe de deelnemers er zelf op dit moment bijzitten. 

VOORAF
Online
Als je online werkt, zet de namen van de deelnemers in de piketpaaltjes, zo-
dat iedere deelnemer een label heeft. 

Fysiek 
In een fysieke bijeenkomst laat je deelnemers een post-it met hun naam op 
de praatplaat plakken.

ACTIE
Vraag deelnemers waar ze in hun ogen staan in de optimale samenwerking 
voor mantelzorgers. Dat kunnen ze aangeven door hun piketpaaltje (online) te 
verschuiven op de kaart. Vraag ze om de beurt om hun keuze toe te lichten. 
Laat de deelnemers een post-it met hun naam erop op de praatplaat plakken. 
Als je het met een geprojecteerde PowerPoint doet, kunnen deelnemers dit 
aangeven of aanwijzen, als begeleider kun jij de piketpaaltjes daar plaatsen.

Bespreek daarna of de uitkomsten impact hebben op jullie bijeenkomst en of 
jullie iets willen aanpassen of verbeteren.

Stel open vragen. 
Wees voorzichtig met 

benoemen wat jij ziet op 
de kaart. Een ander kan er 
iets anders in zien dan jij. 

Geef daar ruimte aan.

15  
minuten

Sheet Check in  3
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4 Ambities verkennen

DOEL
Deelnemers reflecteren op de reeds geformuleerde ambitie en zien het (nog 
steeds) als een gedeelde en gezamenlijke ambitie.

VOORAF
Online en fysiek 
Plaats vooraf de al geformuleerde ambitie in het tekstvak bij het huis. Of 
zorg als je fysiek werkt met geprinte praatplaten weer voor voldoende ver-
sies en post-its.

ACTIE
Laat het inleidende filmpje eerst zien en check of mensen hierover nog 
vragen hebben. Laat deelnemers eerst nadenken over de ambitie en hoe  
dat nu vorm krijgt in de praktijk. Laat ze vervolgens een bloem plaatsen  

Ambitie .

.

.

.

.

Ambitie:…

Video 1: Ambitie  3

voor een aspect dat goed gaat of een wolk voor 
elementen die nog verbetering vragen. 
Zet er eventueel tekst bij. Bespreek de 
elementen: waar zijn jullie tevreden over, 
wat vinden jullie van het tempo, de 
diepgang en het draagvlak?

Bespreek vervolgens of de uitkomsten 
impact hebben op het gezamenlijk 
werken aan de ambitie. 

15  
minuten

Mensen gaan hier 
gauw praten over de 

inhoud. Wat je tijdens 
deze bijeenkomst wilt 

doen, is stilstaan bij de 
samenwerking. Hou in de 

gaten of dat voldoende 
aan bod komt.

Sheet Ambitie  3

https://www.youtube.com/watch?v=KDIZs6Mr04U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KDIZs6Mr04U
https://www.youtube.com/watch?v=KDIZs6Mr04U
https://www.youtube.com/watch?v=KDIZs6Mr04U
https://www.youtube.com/watch?v=KDIZs6Mr04U&feature=youtu.be
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5 Belangen: gedeelde belangen inzichtelijk maken

DOEL
Deelnemers hebben inzicht in de gedeelde belangen. Ze hebben inzicht in de 
belangen van anderen en hoe deze verschillende belangen elkaar versterken 
of wanneer ze botsen.  

VOORAF
Online 
Verwerk de aangeleverde teksten uit de voorbereidende opdracht in de dia 
met de ‘rugzakjes’.

Fysiek
Zorg dat de aangeleverde teksten uit voorbereidende opdracht op de praat-
plaat komt, plaats het met een post-it of schrijf het in de ‘rugzakjes’. Of als je 
werkt met de Powerpoint: zet dan ook vast de aangeleverde teksten in de dia 
met de ‘rugzakjes.’

Belangen           delen

eigen belang gedeelde 
belangen

.

.

.

.

.

organisatie 
belang

Video: Belangen  3

20  
minuten

Individuele belangen zijn 
persoonlijke overtuigingen. 

Drijfveren en belangen spelen in 
ieder proces een rol. Organisatie- 

belangen zijn veelal gekoppeld aan  
de doelen en kernwaarden van  

de organisatie.

‘Mooi om die gezamenlijk te  
ontdekken en bespreken!’ 

ACTIE
Laat het inleidende filmpje eerst 
zien en check of er nog vragen 
over zijn. Vraag deelnemers te 
reflecteren op het eigen belang 
en het belang van de eigen 
organisatie. Bespreek 
waar belangen elkaar 
versterken en verbinden. 
Ontdek en bespreek de 
gedeelde belangen.

Sheet Belangen delen  3

https://www.youtube.com/watch?v=sdU-xImVRHQ
https://www.youtube.com/watch?v=sdU-xImVRHQ
https://www.youtube.com/watch?v=sdU-xImVRHQ
https://www.youtube.com/watch?v=sdU-xImVRHQ&feature=youtu.be
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6 Overeenkomen in de relatie: relatie versterken

DOEL
Deelnemers reflecteren op belangrijke elementen in de samenwerking en 
hebben afspraken gemaakt over uitdagende situaties.  

VOORAF
Zorg hier weer voor voldoende printversies als je daarmee werkt. Voor een 
online bijeenkomst hoef je verder niets voor te bereiden. 

ACTIE
Laat het inleidende filmpje eerst zien en check of er nog vragen over zijn.

Bespreek een waardevolle ervaring, waarin een deelnemer merkte of jullie 
gezamenlijk merkten dat er in een moeilijke situatie een brug werd geslagen. 
Waar zat het in als het gaat om de samenstelling van mensen aan tafel? 

Welke kwaliteiten speelden hier bijvoorbeeld 
een rol in? Wat was hierbij waardevol en 
waar zouden jullie meer van willen? Zou 
je deze ervaring kunnen gebruiken 
om ook bruggen te kunnen slaan in 
andere situaties in de samenwerking? 
Schrijf deze ervaringen op in de 
vakjes en plaats de bruggen. 

Vraag deelnemers daarnaast om na te 
denken over een mogelijke ‘belemmeren-
de factor’. Vraag ze om die te plaatsen in de 
grijze wolkjes. 

Overeenkomen in de relatie
Bel
ang
enRel
ati
e

Or
ga
nis
ati
e

Pro
ces

Am
biti
e

20  
minuten

Video Relatie  3

Hebben we de juiste 
mensen aan tafel? Hebben 

we voldoende aandacht voor 
de kwaliteit van de groepspro-
cessen? Hoe waarderen we de 

manier waarop leiderschap 
is vormgegeven?

Sheet Relatie  3

https://www.youtube.com/watch?v=TldzF5Xaf1E
https://www.youtube.com/watch?v=TldzF5Xaf1E
https://www.youtube.com/watch?v=TldzF5Xaf1E
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7 Organisatie vormgeven

DOEL
Deelnemers hebben gekeken naar de huidige manier van samenwerken en 
spelregels en afspraken gemaakt en waar nodig aangescherpt. 

VOORAF
Geen voorbereiding nodig. In het geval van een fysieke bijeenkomst kan het 
handig zijn de samenwerkingsafspraken op een grote geprinte versie van 
deze dia vast te leggen of een flap te gebruiken om afspraken op te noteren.

ACTIE
Laat het inleidende filmpje eerst zien en check of er nog vragen over zijn.

Organisatie vormgeven Belan
gen
Relat
ieOrga

nisat
ie

Proc
es

Ambi
tie

Video: Organisatie  3

Reflecteer met elkaar op de vorige 
stappen en wat dat voor inzichten heeft 
opgeleverd. Bespreek gezamenlijk 
wat dat vraagt aan afspraken, zoals:  
afspraken over communicatie, 
frequentie van ontmoetingen, 
financiering, enzovoort. Leg dit vast 
in de treden van de brug en zet het 
om in een concrete actie in de 
actielijst in de volgende stap.

20  
minuten

Wat hebben wij voor 
procesafspraken nodig 

om de stappen te kunnen 
zetten die nodig zijn om 

(verder) te werken aan de 
gezamenlijke ambitie en ‘over 

de brug’ te komen in de 
samenwerking?

Sheet Organisatie vormgeven  3

https://www.youtube.com/watch?v=URI0EVAh0aI
https://www.youtube.com/watch?v=URI0EVAh0aI
https://www.youtube.com/watch?v=URI0EVAh0aI
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8  Verwezenlijken van het proces: blikken we goed terug?

DOEL
Er zijn concrete acties geformuleerd om de afspraken levend te houden en 
te evalueren. 

VOORAF
Pas eventueel de tabel op deze dia aan met meer of minder vakjes en zorg 
voor een invulbare versie. In het geval van een fysieke bijeenkomst bijvoor-
beeld een grote geprinte versie of op een groot scherm of op een flap.

ACTIE
Laat het inleidende filmpje eerst zien en check of er nog vragen over zijn.

Vraag of een deelnemer de actielijst wil bijhouden. Noteer de acties, wie het 
gaat doen en wanneer het gedaan moet worden

Verwezenlijken van het proces
Belan
gen
Relat
ieOrga

nisat
ie

Proc
es

Ambi
tie

wie neem welke actie wanneer

Video: Proces  3

NA AFLOOP
Pak (eventueel regelmatig) de actielijst 
in een volgend overlegmoment erbij 
en bespreek wat gedaan is. Je 
kunt dit bestand bijvoorbeeld 
gebruiken in overleggen om terug 
te blikken en te evalueren of 
de samenwerkingsafspraken nog  
goed verlopen.

10  
minuten

Exporteer de Power-
Point als PDF bestand. 

Bestand > exporteren > pdf 
document maken. Dit is dan 

meteen het verslag voor 
alle deelnemers.

Sheet verwezenlijken proces  3

https://www.youtube.com/watch?v=MbJBTqBrxjY
https://www.youtube.com/watch?v=MbJBTqBrxjY
https://www.youtube.com/watch?v=MbJBTqBrxjY
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9 Check out

DOEL
Gezamenlijk bijeenkomst afsluiten en ontdekken wat goed werkte.

ACTIE
Bespreek wat jullie van waarde vonden aan deze bijeenkomst. Je kunt dit in 
kernwoorden opschrijven. Het zijn vaak waardevolle inzichten over wat goed 
werkt en wat je bij een volgende bijeenkomst weer zou kunnen toepassen.

Korte reflectie  
op vandaag en wat je  

van waarde vond:  
wat moeten we vaker doen, 
waar willen wij meer van?

5 
minuten

Sheet Check-out  3
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BIJLAGE PRINTPLATEN
Hier vind je de onderdelen die je kunt printen als je fysiek werkt. 

WERK JE DIGITAAL? 
Kijk dan voor de materialen op www.movisie.nl  

https://www.movisie.nl/publicatie/samen-werken-informele-zorg
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WELKOM – Agenda vaststellen

CHECK-IN – Eigen beleving

AMBITIE VERKENNEN - Ambitie formuleren/evalueren

BELANGEN DELEN – Gedeelde belangen inzichtelijk maken 

OVEREENKOMEN IN RELATIE - Relatie versterken

ORGANISATIE VORMGEVEN - Samenwerken vormgeven

Agenda

VERWEZENLIJKEN VAN HET PROCES - Wat we gaan doen?

INTRODUCTIE – Condities voor goede samenwerking 

Sheet Agenda
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Condities voor samenwerking volgens 
Kaats en Opheij

Belangen

Relatie

Organisatie

Proces

Ambitie

Een ambitie inspireert en mobiliseert. Een 
gezamenlijke ambitie beschrijft kansen, 
problemen en uitdagingen die de partners 
alleen niet kunnen oplossen en 
tegelijkertijd aansluit bij de doelen van 
iedere partner. Bekijk de video

Welke belangen heeft iedereen? Hoe 
zitten verstopt de achter meningen, 
argumenten en standpunten om 
duurzame samenwerking te bereiken. 
Bekijk de video

Iedereen neemt zijn eigen 
persoonlijkheid en rol mee in het 
proces, en dat heeft gevolgen voor 
de groepsdynamiek. Bekijk de video

De organisatie moet passen bij de ambitie van 
het samenwerkingsverband. De besturing en 
structuur volgen dus uit de doelstellingen van 
het samenwerkingsverband. Bekijk de video

Acties en mijlpalen formuleren: Waar 
gaan we concreet aan werken en 
welke afspraken maken we nu we een 
aantal belangrijke zaken rondom de 
samenwerking hebben geconstateerd?
Bekijk de video

Introductiesheet
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Sheet Check-in
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attributen Check-in
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Ambitie .

.

.

.

.

Ambitie:…

Sheet Ambitie
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attributen Ambitie
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Belangen           delen

eigen belang gedeelde 
belangen

.

.

.

.

.

organisatie 
belang

Sheet Belangen delen
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attributen Belangen delen
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Overeenkomen in de relatie
Bel
ang
enRel
ati
e

Or
ga
nis
ati
e

Pro
ces

Am
biti
e

Sheet Overeenkomen in de relatie
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Organisatie vormgeven Belan
gen
Relat
ieOrga

nisat
ie

Proc
es

Ambi
tie

Sheet Organisatie vormgeven
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Verwezenlijken van het proces
Belan
gen
Relat
ieOrga

nisat
ie

Proc
es

Ambi
tie

wie neem welke actie wanneer

Sheet Verwezenlijken van het proces
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Sheet Check-out
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Colofon

De interactieve tool ‘Stilstaan bij lokale samenwerking rondom 
mantelzorgondersteuning’ is gemaakt in het kader van het programma In 
voor mantelzorg-thuis. Dit programma van Movisie en Vilans heeft als doel 
een betere samenwerking met en voor mantelzorgers. Het programma 
eindigt in december 2021.

Samenstelling: Marloes Berkelaar (Vilans), Carole Groenescheij (Movisie)
Illustraties en werkvormen ppt: Laura Lagaaij
Opmaak: Suggestie & illusie

In voor mantelzorg-thuis is mogelijk gemaakt met financiering van 
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