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Samenwerking 

Het succes van uw organisatie, afdeling of team is afhankelijk van een goede onderlinge samenwerking. De 
samenwerking betreft niet alleen de collega voorafgaand en aansluitend in de keten, maar de hele keten.  
Bij een goede samenwerking is de aandacht van ieder gericht op het uiteindelijke resultaat. 
 
Het is daarom noodzakelijk dat iedereen: 

• op de hoogte is van dat gemeenschappelijk doel, 
• op de hoogte is van het belang van de eigen taken binnen het grotere geheel, 
• zich betrokken voelt bij dat grotere geheel en achter de doelen staat, 
• elkaar respecteert en waardeert om de bijdrage die een ander levert, 
• een positieve bijdrage levert aan de sfeer binnen de groep, het team of de organisatie. 

Valkuilen 

Specialistische kennis is in een organisatie vaak ondergebracht in 
afdelingen. Het gevaar van splitsen van taken is verkokering. 
Wanneer er van verkokering sprake is, levert een afdeling of team 
resultaten die volledig passen bij de eigen doelstellingen. Deze 
resultaten hoeven niet in lijn te zijn met de doelstellingen van een 
andere afdeling of team en staan daar soms zelfs haaks op. 
Het slachtoffer is uiteindelijk de afnemer van de dienst of het 
product: de klant. 
In competitieve omgevingen straft de klant een organisatie af door 
de dienst of het product niet meer af te nemen. In omgevingen 
waar er gedwongen winkelnering is geeft het ineffectiviteit, 

inefficiëntie, ergernis (extern en intern) etc.. 
 

Aanpak 

Appreciative Inquiry  
Een succesvolle methode om ketenbewust te handelen en daarmee een optimaal resultaat te behalen is een 
goede interne afstemming. Deze goede interne afstemming krijgen we door werken volgens de principes van 
waarderend onderzoeken (Appreciative Inquiry): 
 

• Een eerste principe is dat  Alles wat je aandacht geeft, groeit: wanneer we de nadruk leggen op de 
dingen die goed gaan, ontstaat een positieve spiraal. Collega’s zullen een stap extra zetten, wanneer ze 
het gevoel hebben dat ze worden gewaardeerd. Hierdoor zullen ze nog beter presteren en nog meer 
complimenten krijgen. Door collega’s te complimenteren voor zaken die ze werkelijk goed gedaan hebben, 
zetten we deze positieve spiraal in werking. 

• Het tweede principe dat we hanteren, bouwt  hierop voort: Alleen positieve feedback is echt 
effectief: zoals hierboven al is opgemerkt, reageren mensen defensief op kritiek. Wanneer ze 

welgemeende en concrete complimenten krijgen, gaan hun oren open en ontstaat positieve energie. Dit 
betekent niet dat we kritische opmerkingen moeten inslikken, maar wel dat we ons goed moeten afvragen 
hoe we negatieve feedback verwoorden. Om een simpel voorbeeld te geven. In plaats van te zeggen: 
“Gooi die jas niet op de grond”, kunnen we ook zeggen: “Ik wil graag dat je jas aan de kapstok hangt, 
want dan heb je meer ruimte om in de gang te spelen.” Kritiek wordt dan vertaald in een concrete en 
specifieke wens. 

• Het derde principe gaat nog een stap verder: Positieve beelden leiden tot positieve acties: wanneer 
wij, samen met de collega’s, een helder en positief beeld kunnen creëren van de toekomst, “Hier willen wij 
als team naartoe”, neemt de kans op prettige en productieve samenwerking toe.  

• Het vierde principe is de basis van ieder gesprek waarbij gesprekspartners elkaar werkelijk serieus nemen: 
Er is meer dan één werkelijkheid: ieder van ons heeft een eigen kijk op de realiteit en vindt 
verschillende dingen belangrijk. Als coach c.q. coördinator kijken wij anders naar dezelfde zaken als onze 
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collega die een ander rol en andere verantwoordelijkheden heeft. In coach- gesprekken draait het erom 
om beide kanten van de medaille aan bod te laten komen: de visie van de collega en de blik van de coach. 

 

Top-down : bottum-up 
Ketenbewust handelen werkt alleen als de leidinggevenden deze manier van werken toepassen, uitdragen en 
ondersteunen.  
 

De opzet: Een voorbeeld 
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Aankondiging 

De voorbereiding en afstemming vinden plaats in een kleine 
projectgroep. In deze projectgroep zijn vertegenwoordigers 
van leidinggevenden en de verschillende afdelingen. Onder 
leiding van de trainer stellen zij het programma samen. 

 
Alle medewerkers krijgen een aankondiging van het project. 
Dat kan een leuke video-boodschap zijn of een interview 
met een (denkbeeldige) klant. 
 
De training met de leidinggevenden is bedoeld om hen te 
trainen én de trainingen met de medewerkers duidelijk vorm 
te geven.  
 
De training van de medewerkers is praktisch gericht. De 
principes van Appreciative Inquiry staan centraal. Een 
oefening is bijvoorbeeld het waardevrij interviewen. Een 
techniek die uiteraard in verschillende situaties in te zetten 
is. 
Aan het einde van de training kijkt de deelnemer wat hij/zij 
zelf kan doen om meer ketenbewust te handelen en wat 
hij/zij nodig heeft van de organisatie om ketenbewust 

handelen mogelijk te maken. 
 
Het onderwerp ‘wat hebben de medewerkers nodig om 
ketenbewust te handelen’ komt terug in een bijeenkomst: 
feedback aan leidinggevenden. De trainer is hier facilitator. 
Uit iedere trainingsgroep komt een vertegenwoordiger die 
de bevindingen presenteert. De uitkomsten van deze 
bijeenkomst vormen de input voor de laatste stap. 
 
De laatste stap is in gang zetten van de Deming-cirkel:  
plan-doe-check-actie.  
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