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DURF! is een interactief magazine in pdf. De interactiviteit komt 

het beste tot zijn recht als deze pdf gelezen wordt op een laptop 

of computer. Bij het lezen van DURF! op een tablet kan sommige 

interactiviteiten niet volledig werken. Voor het lezen van deze pdf 

op een iPad, raden we de app GoodReader aan.

DURF! is met zorg samengesteld. Mochten er toch fouten in zijn 

geslopen, laat het ons dan alsjeblieft weten via E: durf@cubiss.nl. 

|→|

Voorwoord
 p. 3 -->

Spotted!
 p. 4 -->

Een vliegende kraai 
vangt altijd wat

p. 6 -->

Imagineering
 p. 9 -->

De bibliotheek als 
bewaarplaats 

p. 1 -->

De stelling
p. 12 -->

Uit de la
p. 13 -->

mede mogelijk gemaakt door

Deze editie staat in het teken van samenwerking. Een breed thema, waarbinnen DURF! 
de ruimte van de toevallige ontmoeting wil verkennen. Samen werken in los-vaste 
verbanden om voor elkaar te krijgen wat je als individueel persoon of bedrijf niet lukt. 
De vluchtige uitwisseling die plaatsvindt bij de koffieautomaat, waar een soort 
creativiteit ontstaat die niet is te sturen. Daaruit ontstaan vaak de mooiste ideeën!

We zoeken niet naar het beste model of het ideale recept voor soepele samenwerking, 
nee, we willen laten zien langs welke wegen één plus één drie oplevert. Hoe we soms 
dwars door bestaande verbanden en gevestigde instituties heengaan. Hoe logo’s 
en ego’s het daarbij moeten afleggen tegen de kracht van de collectieve creativiteit. 
En in hoeverre daarbinnen nog ruimte is voor eigenwijze individualiteit. 

VEEL LEESPLEZIER!
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voorwoord

Effect van samen

Overal gebruikt, soms zinvol en in juiste context, 
vaak ook te pas en te onpas waarbij lang niet altijd 
duidelijk is wat de termen betekenen, welk doel er 
gediend zou moeten worden en welke toegevoegde 
waarde er geleverd zou kunnen worden. Maar het 
klinkt goed .. klinkt ook hip en alsof je helemaal 
meedoet met de ’nieuwe’ wereld. Het suggereert 
actief acteren binnen de nieuwe werkelijkheid.

En .. natuurlijk, het spreekt voor zich .. twee weten 
meer dan een .. en een ieder kent het voorbeeld van 
de ganzen die in formatie vliegen en op deze wijze 
veel meer vlieguren kunnen maken. En natuurlijk is 
dat waar .. met elkaar bereik je ook echt veel meer. 
Maar eerlijk is eerlijk .. het is ook een gevecht, 
is samenwerken een opdracht of blijft het steken 
in woorden. Het is ook heel moeilijk aan te geven 
welke resultaten worden geboekt en of het ook 
daadwerkelijk meer effect oplevert. 

Voorbeeld doet volgen

Toch, ondanks deze wellicht wat cynische start, 
er zijn tal van voorbeelden te vinden van 
succesvolle samenwerkingsverbanden, leerzame 
concepten en echt op resultaat gerichte 
verbintenissen. En juist in een tijd van schaarste 
en krimp is het soms veel zinvoller geld bij 
elkaar te leggen om gezamenlijk iets moois te 
ontwikkelen, in plaats van ieder voor zich.

Een nieuwe DURF!!, vol voorbeelden en 
inspirerende verhalen. Laat je inspireren, trek 
er lering uit en maak vooral je eigen plannen. 
Een ding is zeker .. het is met zijn tweeën in elk 
geval leuker dan in je eentje ..

# 2

Samenwerken, cocreatie en strategische allianties… de woorden van 2013 
en als we niet uitkijken ook van 2014…

Astrid Kraal, Teamleider Organisatieontwikkeling en 
Onderzoek, Projectleider Samenwerking Brabantse 
Netwerkbibliotheek bij Cubiss  |  | @astridbiblio
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The Melting 
Pot
Een smeltkroes voor starters 
en professionals op het gebied 
van gezondheid, educatie, milieu 
en techniek. In The Melting Pot in 
Edinburgh werken zelfstandigen 
en vrijwilligers samen aan 
sociale oplossingen voor 
complexe problemen. 
Ze wachten niet tot de overheid 
iets doet, maar nemen zelf het 
initiatief. 

The Melting Pot biedt leden 
toegang tot bijeenkomsten, 
werkplekken en een netwerk van 
professionals. Hun drijfveer is 
een betere maatschappij, niet het 
maken van winst.

Verbinden en samen iets nieuws creëren, dat is de drijfveer 

achter de initiatieven die we kort in de schijnwerpers zetten. 

Natuurlijk is er zoveel meer te vinden. Deze vijf voorbeelden spreken 

in elk geval bij ons tot de verbeelding.

Kunstenaars op 
weg helpen
Een platform bieden aan artistieke ideeën en 
deze breder in de gemeenschap laten landen, 
dat is het idee achter The Library as Incubator. 
Kunstenaars en bibliotheken kunnen elkaar 
versterken omdat ze hetzelfde doel hebben. 

Het initiatief komt van drie toenmalige 
studenten Library & Information Studies in 
Wisconsin-Madison. Hun missie: creatieve 
samenwerking tot stand brengen tussen 
bibliotheken en allerlei soorten kunstenaars, 
via de website en offline projecten. 

Het Incubatorproject biedt fysieke en online 
collecties, kunsteducatie in de bibliotheek en 
praktische handleidingen en webinars voor 
kunstenaars en informatieprofessionals.

Heb jij ook een tip voor de lezers van DURF!?, 
laat het weten via durf@cubiss.nl. |→|. 
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Goed eten 
en wijn 
drinken
In de Achterhoek 
weten ze het al 
langer: samenwerken 
begint met een goede 
kennismaking en dat 
doe je het best met een 
heerlijke maaltijd op 
een inspirerende plek. 

‘Goan eten’ tussen 
de geiten, in de 
houtzagerij of in een 
wijngaard aan lange, 
mooi gedekte tafels met 
flessen Achterhoekse 
wijn en andere lokale 
producten. 

Muziek en verhalen-
vertellers doen de 
rest. Het restaurant 
voor 1 dag zit vol 
verrassingen. Je weet 
nooit met wie je nu 
weer in de schaapskooi 
of in de kassen belandt. 

Gamen als dagbesteding 
voor dementerenden

Door de vergrijzing zal niet alleen de groep senioren 
groeien, maar zal ook het aantal mensen met dementie 
toenemen. Is dit een uitgelezen kans voor de bibliotheek? 
Jazeker, kijk maar in Drammen Noorwegen. Sinds 2010 
werkt de bibliotheek daar samen met Villa Frederikke, 
een voorziening voor dagbesteding voor mensen in een 
vroeg stadium van dementie. 

Samen ontwikkelden ze Seniorgamer. Daar spelen de 
ouderen geen bingo maar boksen en bowlen ze er op los. 
Deze game-zone is aantrekkelijk voor de ouderen omdat 
ze daar zonder belemmeringen samen met anderen kunnen 
spelen. Omdat de doelgroep moeite heeft met ruimtelijke 
oriëntatie en oog-hand coördinatie, maken ze gebruik van 
de Xbox Kinect. 

Modernisering en bezuinigingen waren de aanleiding voor de bibliotheek 
in Gouda om samenwerking te zoeken met Streekarchief Midden-
Holland, Drukkerswerkplaats Gouda en Horecaonderneming Kruim. 
De centrale vestiging van de bibliotheek zit nu met deze partners in 
de Chocoladefabriek. Een nieuwe plaats voor een nieuw concept. 

In dit nieuwe concept staat ‘maken’ centraal. Dat komt tot uiting in drie 
werkplaatsen (de drukkers-, media- en jeugdwerkplaats) en een trap 
als tribune die om de collectie heen staat. Het idee en de uitwerking 
kwamen tot stand met medewerking van Het Ministerie van Verbeelding.

Overigens is er in Amsterdam een heel andere Chocoladefabriek 
in aanbouw, met een vervlechting van de functies van museum 
en attractiepark in een historisch pand aan het IJ.

De Chocoladefabriek

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=Durf%21
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Interview met boekhandelaar

Michel Buitelaar
Door Bart van Dijk, afdeling Innovatie 
van de Bibliotheek Midden-Brabant
|  | @astrobiblio

Michel Buitelaar
|  | @Blznieuws

Foto’s: Monique van Vugt

Een

vliegende
kraai

vangt
altijd

wat
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Hoe noem je een boekhandelaar die een vliegtuig bestuurt?
Een kamikazepiloot? 

Een piloot.
Vanwaar de vraag?

Er moet gepraat moet worden over sleutels tot zakelijk succes. Bijvoorbeeld 
over hoe handig het is om twee functies te bekleden en in beide goed te zijn. 
Zoals Bruce Dickinson, de zanger van Iron Maiden. Hij is behalve zanger 
ook een verdienstelijk piloot. Het heeft Iron Maiden ver gebracht. Wat doe jij, 
behalve boeken verkopen?

Ik ben scheidsrechter voor de KNVB. Tweede, derde en vierde klasse.

Bruce Dickinson is trouwens een slecht voorbeeld. Hij haalde pas zijn 
vliegbrevet toen Iron Maiden allang succes had. In ieder geval: komt het in de 
rol van boekhandelaar van pas dat je ook scheidsrechter bent?

In beide rollen moet je duidelijk zijn, waardoor je heel duidelijk wordt. 
Twee ‘carrières’ zorgt er bovendien voor dat je afstand kunt nemen en je 
ene rol vanuit de andere kunt bekijken. Zo zie je blinde vlekken eerder. 
Niet dat je het daarom moet doen. Het is gewoon goed om van vele 
markten thuis te zijn. Een vliegende kraai vangt altijd wat.

Plus: je komt nog eens ergens.
Je begeeft je in verschillende circuits. Ik heb al twintig jaar een 
seizoenskaart van Willem II. Mede daardoor heb ik Pieter Frans Thomése 
kunnen uitnodigen een lezing te geven in het spelershome van Willem II, 
vol met supporters. Het was een wederzijds genoegen. De supporters 
hebben zich vermaakt met verhalen over romanheld Jos Kessels en 
frikadellen die sissen in vetkorven, de schrijver met een rumoeriger 
publiek dan gewoonlijk.

Je hebt al twintig jaar een clubkaart van Willem II. En je gaat een boekwinkel 
openen in Breda, de stad van aartsrivaal NAC.

Dat was niet gepland. Aanvankelijk nam ik liever de Polare-winkel in de 
Tilburgse Emmapassage over toen Polare failliet ging. Ik was daarvoor 
in de race met de familie Mutsaers en verloor, omdat verhuurder Corio 
de voorkeur gaf aan de andere partij, ondanks dat ik een hoger bod had 
uitgebracht. Toen kwam de bevlieging een winkel te beginnen in Breda. 
Niet in het overdekte winkelcentrum Barones, waar de Bredase Polare 
zat, maar in een pand aan de Grote Markt, het epicentrum van Breda, 
waar de terrassen zijn en waar de zon, anders dan in de Emmapassage, 
ongehinderd door een dak in je etalage kan schijnen. Het pand dat 
vrijkwam telde 280 vierkante meter, wat stukken makkelijker te vullen 
is dan de 1100 in Tilburg. 

Op het gemak een boek 
lezen is er voorlopig niet 
bij voor Michel Buitelaar, 
38 jaar en boekhandelaar 
in Goirle. Op 21 mei opent 
hij in Breda zijn tweede boekhandel. Tot die datum 
heeft hij het gierend druk. De vragen van Bart van Dijk 
over onvermoede samenwerkingsverbanden en 
voetbalclub Willem II beantwoordt Michel tussen 
de bedrijven door.

»

»
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Bijkomend voordeel: je wordt nu geen concurrent van jezelf. Je winkels 
liggen aanzienlijk verder uit elkaar. 
Dat, en talrijke Tilburgers gaan naar Breda of Den Bosch om te winkelen. 
Naar Tilburg ga je om velerlei redenen, maar doorgaans niet om te 
winkelen. Dat voel je als winkelier. Al met al ben ik blij dat het zo gelopen 
is. En, om terug te komen op het voetbal: wanneer Willem II en NAC elkaar 
weer treffen in de eredivisie, zorgt dat waarschijnlijk vooral voor goede 
verhalen, die ik straks van twee kanten kan horen.

Over ‘weer’ gesproken: welke invloed heeft het weer op de verkoop van 
boeken?

Wat elk jaar opvalt, is de dip van twee weken aan het begin van de lente. 
Is het dan een paar weken zonnig, dan maken mensen massaal hun tuin op 
orde en kun je als boekhandelaar net zo goed op vakantie gaan.

" Is het dan een paar weken zonnig, 

Die dip in bezoekersaantallen zie je in bibliotheken ook. Werk je samen met de 
Goirlese bibliothecarissen? 

Met regelmaat. Bibliotheken en boekhandels hebben elkaar nodig. Mensen 
die boeken kopen en mensen die ze lenen, willen allebei schrijvers 
ontmoeten. In Goirle gaat dat perfect in de kapel, Cultureel Centrum 
Jan Van Besouw. We organiseren samen evenementen. Laatst nog, toen 
Wim Daniëls kwam spreken.

Afrondend: heb je nog een tip voor bibliotheekdirecteuren? Iets nieuws dat ze 
voortaan moeten doen, of iets ouds dat ze moeten laten? 

Volgens mij zijn ze al hard aan het vernieuwen. Bijvoorbeeld in Goirle, met 
de doordeweekse openstelling tot middernacht. Ik weet niet wat ik eraan 
moet toevoegen. Als ik toch iets moet noemen: teruggebrachte boeken 
laten schoonmaken. Ik krijg regelmatig mensen in de winkel die weigeren 
boeken te lenen van de bibliotheek, omdat ze ze te vies vinden om aan te 
raken.

»

op vakantie gaan."
en kun je als boekhandelaar net zo goed 

dan maken mensen massaal hun tuin op orde
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Imagineering: 
transformeren door 

te inspireren
“Het organisatielandschap davert vandaag wereldwijd op zijn 
grondvesten, niet in het minst in het bibliotheekwezen. Wereldwijd wordt 
er geëxperimenteerd met nieuwe concepten (tot en met de bibliotheek 
zonder boeken in Texas), maar er worden ook bibliotheken gesloten. 
In nagenoeg het hele organisatielandschap geldt op dit moment het 
mantra van management goeroe Tom Peters: ‘Change or die’." 

Diane Nijs PHD, Lector Imagineering aan NHTV Breda

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=Durf%21
https://www.youtube.com/watch?v=hHCm1DcP9Q8
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Slechts 30% van de veranderinspanningen 
zou enig duurzaam positief effect hebben.

"Nagenoeg alle organisaties die reeds langere tijd bestaan 
kampen op dit moment met de vraag: Hoe beweeg je van 
vandaag naar morgen op een duurzame manier? Veranderen, 
en zeker duurzaam en collectief veranderen, is moeilijk. In het 
conventionele verander-denken maakt het managementteam een 
veranderplan dat vervolgens door de organisatie wordt uitgevoerd. 
Veranderen is hier een kwestie van ‘plannen en controleren’. 
De effectiviteit van die aanpak is echter erg laag. Slechts 30% 
van de veranderinspanningen zou enig duurzaam positief effect 
hebben.
 
In sterk turbulente tijden is de logica van plannen en controleren 
steeds minder effectief. De nieuwe spelers zoals Google en 
Facebook hebben geen conventioneel strategisch meerjarenplan, 
zij volgen een ‘emerging’ strategie: een strategie die ontluikt in 
een vooropgestelde richting maar wel duidelijk in co-evolutie 
met wat er zich in de omgeving aan relevants voordoet. In sterk 
turbulente tijden is strategie, en ook verandering, niet iets dat 
wordt gemaakt op de hei door een beperkt team, maar iets van 
iedereen en wel van elke dag.

Nu iedereen met iedereen verbonden is kan veranderen gelukkig 
anders: iedereen kan er creatief bij betrokken worden en zo wordt 
duurzaam veranderen wel degelijk een optie met een succesratio van 
veel meer dan 30%. Veranderen is nu een kwestie van het realiseren 
van een ‘mindshift’ (een flexibel en inspirerend kader) in het netwerk 
in de strategisch wenselijke richting en dit op zo’n manier managen 
dat de collectieve creativiteit en dito acties alle kansen krijgen. 
Het teweeg brengen van zo’n mindshift in de context van de 
bibliotheken kan bijvoorbeeld door een verbaal artefact als 
‘Van Collectie tot Connectie’ of ‘De bib: Brein in Beweging’. 
Natuurlijk zijn dit slechts woorden, maar het zijn wel woorden die 
een nieuwe innovatie-horizon oproepen. En als deze mindshift 
dynamisch gemanaged wordt, dan kan een organisatie samen met 
haar netwerk een nieuwe toekomst bouwen. Hoe simpel deze 
methode ook lijkt, het is wel degelijk een methode die toelaat 
 om te designen voor systeem-innovatie.
 
Kijk bijvoorbeeld maar naar wat er op dit moment gebeurt in 
het Belgische voetbal: door het designen van een artefact als 
‘De duivel-uitdagingen’ wordt op dit moment het voetbalenthousiasme 
opgewekt zoals we dat in Nederland altijd al hebben gekend. Maar 
in België gebeurt dit dus nu via een design-interventie. Iets wat er 
voorheen amper was en wat een individu op zich niet voor elkaar 
krijgt, kan wel degelijk gerealiseerd worden door juist in te grijpen 
op systeemniveau, op het niveau van het collectief.“

De designmethode die dit soort emerging processes kan 
bewerkstelligen werd door Vlaams-Brabantse Diane Nijs 
imagineering gedoopt en uitgeschreven en geëvalueerd in haar 
doctoraalscriptie aan de Universiteit van Groningen. 
Op dit moment experimenteert een tiental bibliotheken in 
Brabant met de imagineering design-methode."

30%
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Joke J. Hermsen, Joke Hermsen schrijft essays, columns en proza en 
geeft lezingen en workshops |  | @JokeHermsen 

tegenlicht > column

www.jokehermsen.nl

Het antwoord op die vraag blijkt 
verrassend eenvoudig te zijn, 
namelijk: boeken lezen. Tot die 
conclusie kwam althans de Franse 
filosoof Paul Ricoeur, die in een 
gesprek met Ger Groot (Twee zielen, 
1998) meende dat het ‘momentum van 
de menselijke ervaring onherleidbaar 
is tot de kloktijd’, maar wel tijdens 
het lezen van boeken naar voren kan 
treden. 
 
Het is de tijd van de aandacht, de 
reflectie en concentratie, waarbij 
we de klok vergeten en in een 
reeks van onbewaakte ogenblikken 
terecht komen, die onverwachte 
herinneringen, inzichten en 
dagdromen voor ons in petto hebben. 
Kairos geldt binnen de filosofie 
daarom ook als de tijd van de 
creativiteit en van de verandering. 

Lezen is zo belangrijk, omdat het ons 
zowel naar de tussentijd van Kairos 
als ook naar ons zelf terugvoert, 
zodat onze verbeeldingskracht 
van binnenuit op gang gebracht 
wordt. Een goed boek werkt als een 
soort spiegel; het geeft niet zozeer 
antwoord op de vraag wat we zijn, 
maar onthult wie we zijn. Lezen helpt 
aldus om gehoor te geven aan de 

reeds door het orakel van 
Delphi aan de mens gestelde oproep: 
‘ken u zelve’. 
 
Ricoeur noemde het ook wel ‘een 
oefenen in vrijheid’, omdat boeken 
ons de mogelijkheid bieden ons 
eigen verhaal met telkens nieuwe 
ogen te (her)lezen. De oude Grieken 
hielden ons al voor dat het lezen van 
literatuur noodzakelijk was voor ons 
mentale welzijn en plaatsten boven 
hun bibliotheken een bord met het 
opschrijft: Plaats ter genezing van de 
ziel. Boeken zorgen niet alleen voor 
de broodnodige rust en ontspanning, 
maar leren ons ook voor onze ziel te 
zorgen, hetgeen volgens de Griekse 
filosofen tot de belangrijkste taken 
van de mens behoorde. Ze sporen ons 
bovendien aan de gebaande paden te 
verlaten en op open en vrijmoedige 
wijze tot een nieuwe interpretatie van 
ons zelf en de wereld te komen. 

Lezen kun je overal, zelfs in een 
drukke stad, als we er tenminste 
voor zorgen dat er voldoende 
bibliotheken over blijven die 
dergelijke onbewaakte ogenblikken’ 
kunnen bieden. Laten we er daarom 
zuinig op zijn.

Volgens de vroeg Griekse filosofen had de tijd twee gezichten: 
Chronos stond voor de universele, meetbare en lineaire tijd en 
Kairos voor het juiste ogenblik en de persoonlijke ervaring van 
tijd. Onze moderne levens lijken steeds meer door de kloktijd 
bepaald te worden. Hoe kunnen we nog de rust vinden om af en 
toe in onze eigen tijd te belanden?

Joke Hermsen | → | 

De bibliotheek als 
de bewaarplaats 
van onbewaakte 

ogenblikken
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Een leegstaand pand, een trosje creatieve zelfstandigen en een handvol 
goede ideeën – de rest volgt vanzelf. Toch? Kruisbestuiving, kweekvijver, 
reageerbuis, als we de clichés mogen geloven komt het vanzelf tot 
vruchtbare samenwerking. Wat is nou hét geheime ingrediënt van een 
succesvolle samenwerking? We vragen het aan de pioniers zelf. 

Coehoorn Centraal in Arnhem is een creatieve wijk waar onderwijs, 
cultuur, bedrijfsleven en bewoners samen werken en wonen. Paul de Bruijn, 
samen met Peter Groot initiatiefnemer van het project: “Samenwerking 
slaagt als kennis en ervaring worden gedeeld met alle participanten. Open en 
eerlijk opereren. Het helpt als zowel de successen als de minder geslaagde 
resultaten doorwerken naar de hele groep. Zorg ervoor dat de aanjagers niet 
uitgroeien tot 'baasjes' van het project, door ook de 'macht' zo snel mogelijk 
te delen. Beperk je dan als initiatiefnemer tot de inspiratie van het team, 
de cohesie in groep en de nagestreefde idealen.”

Vroeger was De WaterMaker in Breda een waterlaboratorium. Nu kunnen 
cultureel ondernemers er een ruimte huren. De samenwerking moet 
vanzelf tot stand komen, op initiatief van de bedrijven zelf. Het idee komt 
van onderzoek- en ontwerpbureau Twaalf (“Wij maken beeldtaal”) en CLIB 
(Cultureel Locatiebeheer Breda). Thomas Spanjers, één van de eigenaren 
van Twaalf, verwacht dat de nieuwe locatie veel nieuwe initiatieven oplevert. 
"Een succesvolle samenwerking organiseer je het best rond een concrete 
vraag met een voor ieder duidelijk belang. Zo kan het lekker knetteren aan 
tafel met toch de neuzen in de juiste richting".

Wat is JOUW geheime ingrediënt 
van een succesvolle 
samenwerking?

vul in !
klik hier en
>
m
m

<
De Stelling

In iedere editie nodigen we graag iemand, een organisatie of een initiatief uit 
op het podium van DURF! om een stelling te poneren. We dagen jou als lezer 
uit om te reageren.

Twaalf  | → | 

De uitslag
UITSLAG VAN DE VORIGE POLL

Biedt self tracking 
schijnzekerheid over het 
eigen welbevinden?

73% ja nee27% 

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=Durf%21
http://www.coehoorncentraal.nl
http://cubiss.su.datacoll.net/nq.cfm?q=209e09ff-fc27-445d-95fb-92a71acbf0a9
http://www.twaalf.nu/


Uit 
de 
la...

In ‘Uit de la’ nemen we jullie 
mee in een aantal belangrijke 
ontwikkelingen. We zetten 
ons vergrootglas op diverse 
(markt)onderzoeken en 
statistieken. 

Onderzoeken moeten niet 
in de la belanden, ze moeten 
‘uit de la’ om er van te leren! 

Bron: Bureau Van Heugten & De Vries | → | Ç13

De figuur is gebaseerd op informatie van 

Han de Vries / Bureau Van Heugten & De Vries

TOELICHTING
De cirkel moet rond zijn om 
tot samenwerking te kunnen 
komen. Is er een deuk in één 
van de drie vlakken dan loopt 
het spaak, tenzij je een manier 
kunt vinden om ‘uit te deuken’.

Dat is vooral een zaak van 
helder communiceren: continu 
over en weer afstemmen tussen 
uitvoerders en beleidsvormers.

Hebben we het nog over 
hetzelfde?

PROCES PROCEDURES
SAMEN-
WERKINGINHOUD

de beleving van het 
proces door individuele 
deelnemers en de groep 
als geheel

middelen, mensen, 
afspraken, systemen

beleid, thema’s, activiteiten

wat wil ik? 
wat willen wij?

hoe pakken wij dat aan?wanneer en hoe evalueren 
we het proces?

In elke vorm van samenwerking, 
klein of groot, is tijdige 
afstemming tussen de partners 
uitermate belangrijk. En dat is 
lastig, want dat we dezelfde 
woorden gebruiken, betekent 
niet dat we elkaar verstaan. 

Een goede regisseur creëert 
draagvlak door het scheppen 
van een collectief verhaal. 
Eén verhaal waarmee alle 
betrokkenen zich kunnen 
identificeren. 

Communicatie is cruciaal!

SAMENWERKING

www.vanheugtendevries.nl
mailto:durf%40cubiss.nl%0D?subject=Durf%21
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Colofon 
DURF! is een initiatief van het BNB - project Stimuleren Innovatie en Ondernemerschap 
o.l.v. Rutger van den Assem. De uitvoer wordt gedaan door Cubiss.
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mede mogelijk gemaakt door

De volgende editie van DURF! staat in het teken van 
Participatie & Samenleving en verschijnt na de zomer. 

Het E-magazine DURF! voortaan automatisch ontvangen? 
Stuur een mail naar durf@cubiss.nl. |→|. 
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