
 

 

De ladder van samenwerking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerken doe je omdat iemand anders iets kan of weet wat jij niet kunt of weet. Samen 
bereik je het doel: iedereen heeft een stukje van de puzzel in handen. Dat werkt ook zo bij 
samenwerking op lokaal niveau in de proeftuin. Maar een goede samenwerking vraagt kennis, 
aandacht en onderhoud. De ladder van samenwerking is een model dat inzicht geeft in het 
proces van samenwerken. Elke trede vormt de basis voor de volgende trede. Maar dat betekent 
niet dat je slechts ‘omhoog’ kan op de ladder. Elke samenwerking is anders en verandert door 
invloeden van binnen- en buitenaf. Soms moet je een stapje terug doen om vooruit te komen.  

Wil je meer weten over samenwerken naast deze ladder?  
 
Lees dan meer over Vijf condities Kaats & Opheij voor succesvolle samenwerking | Movisie 

Lees hier wat Agora zegt over samenwerken in proeftuinen: www.agora.nl/lokale-projecten/  

 

Bron ladder van samenwerking: Zo bouw je aan een dementienetwerk (dementiezorgvoorelkaar.nl) 

Waarderen 

Hechten aan de 

inbreng en mening van 

de ander 

Samenwerken 

Samen een beter 

resultaat behalen en 

werkplezier beleven 

Begrijpen 

Weten hoe de ander 

denkt 

Kennen 

Weten wat de ander 

doet 

Kennen 

Deze eerste trede vormt de basis voor de 
samenwerking. Je moet elkaar leren kennen, weten 
wie de ander is en wat de ander doet voordat je een 
start kunt maken met samenwerking.  

Begrijpen 

Nu je weet wie de ander is en wat diegene beweegt, 
wil je op trede twee de positie van de ander 
begrijpen. Het gaat om het weten wát en wáarom die 
ander de dingen doet zoals ze dat doet. Spreken we 
dezelfde taal en gebruiken we dezelfde woorden? 
Hier gaat het ook om de visie, belangen en 
werkwijzen van de ander. 

Waarderen 

Op deze trede krijg je inzicht in de waardevolle 
inbreng van de ander. En besef je dat andere 
meningen en kennis aanvullend en nodig zijn voor het 
bereiken van het doel én voor jouw eigen werk. 

Vertrouwen 

Deze trede gaat over vertrouwen in de kennis en 
kunde van de ander. En de durf om dingen uit handen 
te geven en over te laten aan die ander. Dit vraagt om 
zorgvuldigheid, vertrouwen en openheid. 

Samenwerken 

Jullie zijn er! Jullie hebben de treden beklommen en 
kunnen nu echt gezamenlijk, in vertrouwen en met 
plezier, met elkaar samenwerken aan hetzelfde 
resultaat. Je versterkt elkaar op zo’n manier dat het 
resultaat beter wordt dan wanneer je het alleen zou 
doen.  
 

Vertrouwen 

Durven over te laten 

aan de ander 

https://www.movisie.nl/publicatie/vijf-condities-kaats-opheij-succesvolle-samenwerking
http://www.agora.nl/lokale-projecten/
https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/wp-content/uploads/2021/01/Zo-bouw-je-aan-een-dementienetwerk.pdf

