
  

 

 

 

Nr. Vragen Ja Nee/ 

nog niet 

Twijfel 

1 Als we aan alle partners in het samenwerkingsverband 
zouden vragen wat het doel en de aanpak van het project is, 
zouden we dan van iedereen hetzelfde antwoord krijgen? 

   

2 Hebben jullie echt alle partners in het samenwerkings-
verband bij elkaar die nodig zijn om een succes te maken van 
het project? 

   

3 Weten jullie van elkaar welk belang elke partner organisatie 
heeft bij het project en accepteren jullie de verschillen in 
belangen? 

   

4 Hebben jullie onderling expliciete afspraken gemaakt over 
wat alle partners bijdragen aan het project? 

   

5 Is het draagvlak voor het project binnen elke 
partnerorganisatie zo groot dat er voldoende medewerking 
zal zijn, ook als de huidige contactpersoon zou vertrekken? 

   

6 Hebben jullie in het samenwerkingsverband gesproken over 
verschillen in cultuur en werkwijze tussen de partners en 
hoe jullie daar mee om zullen gaan? 

   

7 Hebben jullie afspraken gemaakt over de besluitvorming, om 
ervoor te zorgen dat alle partners in het samenwerkings-
verband achter de besluiten staan?  

   

8 Hebben jullie afspraken gemaakt over wanneer en hoe jullie 
tussentijds het projectverloop én de onderlinge 
samenwerking evalueren? 

   

9 Hebben jullie afspraken gemaakt over hoe jullie omgaan met 
partners die tussentijds hun bijdrage aan het project willen 
veranderen of stopzetten? 

   

10 Heeft u er vertrouwen in dat als er onderlinge spanningen 
ontstaan dat iedereen die bespreekbaar kan maken? 
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Werkblad Test uw samenwerkingsverband 

Neem een samenwerkingsverband in gedachte waarin u actief bent. Geef antwoord op de 

volgende vragen. In onderstaande vraagstelling wordt gesproken over ‘het project’. Dat kunt u 

ruim opvatten en vertalen naar de term die binnen uw samenwerkingsverband gebruikt wordt. 



  

 

 

 

Aandachtspunten 

Heeft u op één van onderstaande vragen nee/nog niet of twijfel ingevuld? 

1, 2, 4, 10 Nog niet alle voorwaarden, voor het uitvoeren van een succesvol 
project in een samenwerkingsverband, zijn ingevuld. Ga nog eens 
na of de vier bovenste stappen in de alliantievorming (zie 
hieronder) voldoende doorlopen zijn en repareer waar nodig.  

7, 8, 9  Afspraken over zaken als besluitvorming, evalueren, exit strategie, 
dragen sterk bij aan het aanpassingsvermogen van het project aan 
de omstandigheden. Gelukkig zijn daar ook vrij eenvoudig 
praktische afspraken over te maken. Gewoon doen dus. 

3, 5, 6 Dit zijn onderwerpen om verder over in gesprek te gaan in het 
samenwerkingsverband. Het geeft jullie zicht op de cultuur, 
drijfveren, belangen van elke partner. Dan snap je beter waarom 
partners zich gedragen zoals ze doen. 
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