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'Een samenwerl<ing is kansryk als mensen en organisaties zich meï

elkaar we-

meervoorterug krijgt. En dat is niet
altijd gemal<l<elijl<. Zodra samen-

ten te uerbinden in een betekenisgeuend

werl<en betel<ent dat je ool< een aan-

proces dat recht doet aan de belongen

tal van je eigen gewoontes los moet
laten, van je gewone routines in het

en

gerichtis op een betel<enisuolle am-

bitie. Hetis

grote opgaue daaruoor

de

de juiste condities te scheppen;

werl< moet afttappen, onderdelen
van je werl< aan een collega oveda-

ten..., dan wordt het pas echt moeiVoordeze BBMP is mijn l<euze geval-

lijl<. Betrol<l<enen hebben

len op een 'oud' managementboel<,

schil lende verwachtingen en inter-

u

it zor r: Leren

samenwerl<en tussen orya-

nisaties van Edwin lGats en

Wilfrid Op-

heij. Waarom? Omdat dit boel< over
samenwerl<en ool< in zor5 nog hele-

maal actueel

is en

deropvang, zelfs

u

pt het om een gemeenschappe-

lijke bril op te zetten. En dit boel<
vertelt hoe je dat doet.

voor ons, de l<inrgent. Bovend ien

werd dit boel< in zor3 uitverl<ozen tot

samenwerl<ing in bijvoorbeeld een

l<ing uitgewerl<t:

il<c

.
.
.
.

vaal< ver-

preteren zaken verschillend. Dan
hel

de invalshoel<en van samenwer-

.

ontwil<l<eling;

Het kloppend hart

recht doen aan belangen;
professioneel organiseren:

De l<ernvraagwaar dit boel< mee

allianties en netwerl<en;

begint is: waarom gaan organisa-

samenwerl<ingsrelaties:

ties samenwerl<ing aan? Wat is de

sociale psychologie en

gedeelde ambitie van de partners?

psychodynam ica;

Waar gaan ze samen écht voor?

betel<enisgevend proces:

Vaal<

procesmanagement en

samenwerl<ing te snel voorbijge-

bestu

gaan en blijven de belangen en

u rs l<u n

de.

Per i nvalshoel< worden theoretische

inzichten en ondezoel< beschre-

Samenwerl<ingsvormen

weinig fantasie nodig is.

gedeelde ambitie: strategie-

wordt aan deze fase van de

drijfveren van de partners onder
tafel. Daar loopje dan pas in de

ven. Daarnaast geven de auteurs

loop van de samenwerl<ing tegen

ervaringen uit en handvatten voor

aan. Het gaat bij die ambities ver-

het managementboek van het jaar.

De afgelopen jaren zijn erverschil-

de pral<tijl<, geïllustreerd met be-

der dan algemene organisatiedoe-

ln de kinderopvangbranche is het

lende publicaties en ondezoel<en

hulp van inzichtelijl(e modellen.

aangaan van samenwerl<in gsrelaties

versche nen ove r same nwerl<i

gsvor-

onderdeel wordt afgesloten met

Ien. Je moet de puzzelstul<jes invullen op verschillende niveaus. Het

n

Ell<

met andere organisaties van essenti-

men, juridische constructies en best

een beschrijvingvan de cruciale

gaat erom van de verschillende

eel belang voor de toel<omst. Alle

practices. Heel zinvol om de ver-

succesfactoren. Tot slot wordt een

partijen in beeld te l<rijgen:

ontwikkelingen in de branche wijzen

schillende mogelijl<heden te

hoofdstul< gewijd aan de analyse

die l<ant op en dan ontstaan als van-

overzien, alvorens je l<euzes maal<t.

van samenwerl<i

zelfvragen naar het wat, het hoe en

Maar ool< al heb je een beeld van de

waarbij de elementen uit de vorige

hetwaarom van samenwerl<en. lm-

juridische mogelijkheden dan is nog

hoofdstu l<ken samen l<omen.

mers, well<e rol speelje als l<inderop-

niet duidelijl< wat er voor nodig is

ln het boel< worden geen voorbeel-

vangorganisatie in de l<eten van

om tot een goede samenwerl<ing

den uit de l<inderopvang gegeven,

jeugdvoozieningen die op dit mo-

met andere paftijen te l<omen.

maar de praktijkervarin gen zijn zo

de betrol<l<enen in de samen-

ment zo ongelooflijl< in ontwil<l<eling

De auteurs van

helder dat voor de vertaling naar

werl<ing is.

is? Hoe verhoud je je

Heel veel mensen in de l<inderop-

bij de inhoud van de samenwerl<ing en bij de vall<uilen van samenwerl<en waarje, als je niet oppast,
met open ogen in loopt. En ze ge-

vang houden zich op een ofandere

ven ool< concrete handvatten en

wijs

in

tot het onder-

je werl<gebied?

En

tot de zorg-

organisaties?

l<u

nnen

dit boel< staan stil

manier bezig met de ontwil<l<eling

modellen voor de verschillende fa-

van het integraal l<indcentrum (il<c).

sen van het proces waarin je

Soms op het niveau van bestuurders

menwerl<ing l<omt. De modellen

die overeenl<omsten sluiten op be-

beschrijven stap voor stap hoe je

stuurlijl< niveau, soms pral<tisch in

l<unt leren samenwerl<en.
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wat naar hun oordeel de gezamenlijl<e ambitie in de samen-

gs p rob leme n,

.
.

werl<ing is;
wat de ambitie van de eigen or-

ganisatie in de samenwerking is;
wat de persoonlijl<e ambitie van
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tot sa-

het samen uiwoeren van activiteiten
en het meest succesvol is samenwerl<ing als die tegelijk op de ver-

schillende niveaus plaatsvindt. Maar
als

je

succesvol wilt samenwerl<en,

dan moet je als organisatie in staat
zijn een deel van je autonomie op te
geven in het veftrouwen datje er

Samenhangende kijk
Het boel< is gebaseerd op een sa-

menhangend beeld van samenwerl<en. Dit beeld wordt weergegeven in bijgaande figuur. Achtereenvolgens worden de verschillen-
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Opgroeien in evenwicht
Kinderen lijken steeds gevoeliger te worden of last

te hebben van (niet begrepen) lichamelUke klachten

Qgroèien
§l

evenwicht

en gedragsproblemen. Ook uit cijfers van de onder-

wijsinspectie blijl« dat er een forse toename is van
het aantal kinderen met leer- en gedragsproblemen.
Opvallend

is dat er

dikwijls geen klinisch aantoon-

bare neurologische afwijkingen te vinden zijn, maar
dat er wel een officiële diagnose gesteld

is.

ln Opgroeien in evenwicht pleit Carla van Wensen
voor een brede kijk op kinderen, waarbij ook de rol
van de volwassene wordt belicht. De bouwstenen

Alle partners wordt op deze drie ni-

voor aanpal< helpen om de theorie

veaus gevraagd:

te vertalen naar de eigen pral<tijl<.

kind, het samenspel en het op maat aanbieden er-

Door deze opbouw l<rijg je snel

van worden uitvoeÍig besproken. De beschrijving

.
.
.

well<e l<ans

wilje benutten?;

well< probleem

wilje oplossen?;
wilje ontwil<-

overzicht over de hoofdzal<en.

van de ontwikkeling van vaardigheden, veiligheid

En

well<e oplossing

door de diepgang en pral<tische in-

l<elen en in well<e samenwer-

steel<zijn de gepresenteerde mo-

l<ingsvorm?

dellen in de verschillende

van een samenwerl<i ngsproces

voorbeelden en pral<tische sugges-

goed toe te passen.

en basisbehoeften, het immuunsysteem, voeding,
de wervelkolom, gevoeligheid en energie geeft

fasen

Deze fase wordt geïllustreerd met

die belangrijk zijn voor het functioneren van het

inzicht in het kind als uniek en compleet wezen.

1

Opgroeien in evenwicht, Het kind fysiek en emotioneel

ties over hoeje de besprel<ingen kunt

in bal ans I Carl a von Wensen | 20 4 | SW P U itgeverij

aanpakken. Dit is een belangrijl<e
stap als je als l<inderopvang samen

ISBN:978 90BB 50 538 6

met je partners aan de slag gaat met

de ontwil<l<elingvan een

il<c.

1

Focussen
Een basisboel< zoals dit helpt mij
bij samenwerl<ingstrajecten om de

ln de pral<tijl<van de brede school

puntjes op de i te zetten. En het

l<omen nogal eens veel verschillen-

helpt öm te focussen op de stap-

de partijen samen. Als er in een

pen die erechttoe doen en die nog

vroeg stadium aandacht is voor de

meer onderbouwd te zetten. Bo-

ambities van de afzonderlijl<e par-

vendien was het voor mij een feest

tijen,

van herl<enning: in de begin.jaren

l<an het duidelijl< worden

waar deze ambities conflicteren.

Het is heel verstandig dit soort

I

van deze eeuw heb il< veel íusietrajecten begeleid van peuterspeelza-

Taalontwikkeling
en taalstimulering

conflicten snel boven tafel te halen
zodatle daar niet halverwege het

len die vaal< van de gemeente
moesten gaan professionaliseren.

Taalontwikkeling

proces over struil<elt. Een bel<end

fusietrajecten was altijd: individuele gesprel<-

volwassenen en andere kinderen plaatsvindt. Dit taalverwervings-

voeren met alle betrol<l<en par-

en het begin van groep 3 van de basisschool. Het brabbelen gaat

struil<elblol< is bijvoorbeeld hoe je
je aÍs kinderopvangorgan isatie
moet verhouden ten opzichte van
meerverschillende scholen in één

De eerste stap in deze

l<en

is een sociaal

leerproces dat in wisselwerking met

proces speelt zich voor het grootste gedeelte af tussen de geboorte

taalstimulerende activeiten steeds verder.

gebouw? Een heldere discussie in

tijen om de echte drijfveren en zorgen te leren l<ennen en een relatie
op te bouwen. Daar de tijd voor ne-

dezefase van de samenwerl<ing

men bleel< in de Íoop van het fusie-

tweede taal zich ontwikkelt, wordt aan

traject altijd de moeite waard.
l(ortom: een must, niet alleen professionals in samenwerking, maar

de hand van veel praktische voorbeel-

l<an dan leiden

tot de expliciete

l<euze van een van de scholen en

de kinderopvang voor ell<aar zodat
het mogelijl< wordt een gedeelde
ambitie inhoud te geven. (Zoals

ool< voor mensen die samenwer-

onder andere gebeurd is bi.j de il<c-

de processen die spelen beterwil-

ontwikkeling in Leeuwarden, zie
BBMPoTlzor4).

len doorzien én effectieverwillen

l<en in

over in het eenwoordstadium en ontwikkelt zich onder andere door
Hoe dat proces verloopt, welke invloeden een rol spelen, hoe een

den duidelijk beschreven. Een handzaam en goed leesbaar overzichts-

boek over taalontwikkeling en

allianties, netwerl<en en die

handelen.

taalstimu lering.

Taalontwi kkeli n g en ta alsti mu leri ng van
I

baby's, peuters en kleuters lSieneke
Maria longsma is porï.ner inVguoj.

Praktijk en theorie

E:

Goorhuis-Brouwer I SWP

mjongsma@uguoj.nl

ISBN: 978

Op deze manier l<omen ool< de andere invalshoel(en voor samenwerl<ing aan bod. Door de

beschrijving

Ler en

samenwerken tussen or gonisaties,

I Edwin

jezelfaan het denken gezet.
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concrete modellen en suggesties
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