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Competenties & Ontwikkeltips | Samenwerken (extern) 

>>>   Het vermogen om externe contacten effectief te benutten, doelmatig te participeren  
in samenwerkingsverbanden en daarbij de belangen van de eigen organisatie optimaal 
te behartigen. 

Competenties

Graad 1 | Werkt correct samen (binnen een extern team).

Benadert externe relaties met respect en op doelmatige wijze.
Reageert met open houding op de (externe) contacten buiten de eigen organisatie.
Bewaakt in externe contacten de eigen identiteit en die van de organisatie.

Graad 2 | Weet in samenwerkingsverbanden een eigen specifieke bijdrage toe te voegen en uit te leggen.

Heeft inzicht in de specifieke bijdrage van de eigen organisatie / discipline in samenwerkings-
situaties en zet deze helder uiteen.
Maakt de specifieke bijdrage van de eigen organisatie / discipline aan buitenstaanders duidelijk.
Heeft respect en waardering voor de bijdragen van anderen en probeert actief een gemeenschap-
pelijke basis te vinden.
Is bereid zich in de bijdragen van anderen te verdiepen.

Graad 3 | Geeft vorm aan de bijdrage van de eigen organisatie.

Weet zich inzicht te verschaffen in grotere meeromvattende projecten / verbanden waarmee de  
eigen organisatie bezig is.
Weet de bijdrage van de organisatie vorm te geven.
Is in staat vanuit de eigen organisatie / discipline de inbreng in een groter geheel te plaatsen.
Grijpt de mogelijkheid aan om met concurrenten samen te werken op aspecten waarbij dat kan.

Ontwikkeltips

Evalueer periodiek met betrokken partijen  >
de samenwerking en probeer knelpunten 
openlijk te bespreken. Maak concrete af-
spraken om verbeteringen te realiseren. 

Zoek naar mogelijkheden om actiever met   >
je netwerk om te gaan.

Deel samenwerkingsverbanden met collega’s  >
en probeer collega’s (indien gewenst) in 
contact te laten komen (en contact te laten 
onderhouden!) met mensen uit dat netwerk. 

Wees bewust dat met name in de opbouw- >
fase van het samenwerken ‘geven’ (van 
informatie, hulp, aandacht) belangrijker is 
dan ‘nemen’. Ga na wat je kunt doen om de 
ander meer aan je te binden.


