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PARTNERSCHAPSKAART
WAT?
De partnerschapskaart is een dialogische werkvorm en stimuleert de
samenwerking tussen belanghebbenden met verschillende perspectieven. Het
geeft invulling aan de samenwerking tussen alle betrokkenen, professionals en
mensen met ervaringskennis (Hook, 2006; Jansen, Wilbrink, De Wit, & Baur, (2012).
WANNEER?
Bij aanvang van de pressure cooker of als dialoogmiddel na de eindpresentatie om
acties die uit aanbevelingen naar voren komen gezamenlijk te kunnen borgen.

BOUWSTENEN
PARTNERSCHAPSKAART

INTERPROFESSIONEEL
IMPACT

WIE?
Alle betrokkenen bij de pressure cooker.
TOOL 6/10
HOE LANG?
Het vaststellen van een tijd kan alleen indicatief en kan per pressure cooker
verschillen afhankelijk van het vraagstuk. In ieder geval is 90 minuten aan tijd nodig.

Kleurentest
Chaordisch werken

HOE?
Je doorloopt met alle betrokkenen bij het vraagstuk de vijf stappen (zie p.2)
waarbij je begint met het vaststellen welke waarden jullie belangrijk vinden en
wanneer je over succesvolle samenwerking kunt spreken. Zodra deze waarden
zijn vastgesteld kan bepaald gaan worden wat dat betekent voor wijze waarop er
waarop er samengewerkt gaat worden en wat dat betekent voor het handelen en
de vaardigheden van de betrokken partners. Tenslotte formuleer je samen wat de
voorwaarden zijn om het vereiste handelen te kunnen uitvoeren en om de relaties
te onderhouden. Bij alle stappen geldt:
• Het gaat om de dialoog
• Het gaat om wederkerigheid
• Deelnemers helpen elkaar actief om actief deel te nemen
• Verschillende partners kunnen best verschillende waarden hebben.
De vraag is hoe creëer je een win-win situatie?

Integraal is ideaal
Over grenzen heen
Dialoog en
dialogisch werken
Partnerschapskaart
Het gesprek
Perspectieven
BMC
Samen met burgers
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